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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi 

KAP Susianto merupakan salah satu Kantor Akuntan Publik di daerah 

Tangerang. KAP yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 2011 ini beralamat di 

Ruko Golden Eight Blok G No.32, Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong, 

Tangerang. Selama kerja magang, kedudukan yang ditempati yaitu pada divisi 

accounting sebagai junior auditor. Pekerjaan yang dilakukan mulai dari 

mengoreksi laporan keuangan, menginput pajak keluaran dan pajak masukan 

dengan menggunakan progam Accurate, menginput semua transaksi yang 

terdapat pada rekening koran dengan menggunakan program Accurate, 

melakukan stock opname dan cash opname, menginput pajak masukan dan 

pajak keluaran menggunakan e-SPT dan melakukan rekap pajak orang pribadi. 

Kerja magang ini dibimbing oleh Bapak Susianto, selaku pemimpin dan 

pemilik KAP Susianto dan pembimbing lapangan selama kerja magang ini 

adalah Ibu Susan. 

 

3.2. Tugas yang Dilakukan 

Tugas yang dilakukan selama pelaksanaan kerja magang ini, terbagi menjadi 

tiga bagian yaitu jasa audit, pajak dan juga jasa akuntansi. Dimana yang 
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termasuk kedalam jasa audit adalah sebagai berikut (semua angka dan nama 

perusahaan disamarkan): 

1. Memeriksa draft laporan keuangan final perusahaan yang telah 

diaudit 

Laporan keuangan final yang telah di audit merupakan hasil dari 

pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor, berupa laporan keuangan 

yang telah diaudit dan juga opini dari auditor yang mengaudit perusahaan 

tersebut. Pemeriksaan draft laporan keuangan final ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa laporan keuangan yang diterbitkan nanti akan tidak 

terdapat kesalahan baik dalam penulisan huruf maupun angka, pekerjaan 

ini merupakan bagian dari jasa atestasi yaitu review pada laporan keuangan 

historis perusahaan. Tahapan yang dilakukan saat memeriksa draft laporan 

keuangan final perusahaan yang telah diaudit: 

a. Memeriksa penulisan kalimat yang terdapat pada laporan tersebut, 

apakah terdapat kesalahan penulisan huruf atau kata. 

b. Memeriksa nomor halaman yang ada dalam laporan keuangan 

tersebut, apakah telah sesuai dengn daftar isi yang ada. Selain nomor 

halaman, nomor catatan dalam laporan keuangan juga diperiksa 

apakah telah sesuai dengan Notes to Financial Position. 

c. Mencocokkan saldo draft laporan keuangan perusahaan yang telah 

diaudit tahun ini dengan laporan keuangan tahun sebelumnya. 
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d. Menghitung kembali saldo pada akun – akun yang terdapat dalam 

laporan keuangan dan mencocokkannya dengan angka – angka yang 

terdapat dalam rincian catatan atas laporan keuangan  

e. Setelah diperiksa jika terdapat kesalahan, diberi tanda pada bagian 

yang salah dan menuliskan pembetulan. Setelah itu komunikasikan 

kesalahan yang ada dengan senior auditor yang menangani 

perusahaan tersebut. 

 

2. Mencocokkan Working Balance Sheet (WBS) dan Working Profit and 

Loss (WPL) yang ada dalam Ms.Excel dengan laporan keuangan 

final perusahaan dan memberikan cross index pada kertas kerja 

perusahaan 

Working Trial Balance adalah suatu daftar yang berisi saldo akun buku 

besar pada akhir tahun yang diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya, 

kolom untuk adjustment serta saldo setelah dikoreksi auditor yang akan 

tampak dalam laporan audit. Working Trial Balance dibagi menjadi 2, yaitu 

Working Balance Sheet (WBS) dan Working Profit and Loss (WPL). Tujuan 

melakukan pencocokkan ini adalah untuk memastikan bahwa angka dan 

jumlah yang ada pada WBS dan WPL sudah sesuai dengan angka dan 

jumlah yang ada pada final report.  

Cross index merupakan nomor kode yang diberikan pada Working Balance 

Sheet (WBS) dan Working Profit and Loss (WPL) perusahaan. Pemberian 
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cross index pada kertas kerja tersebut bertujuan untuk mempermudah 

dalam pencarian informasi dalam berbagai kertas kerja pemeriksaan. 

Langkah – langkah dalam mencocokkan Working Balance Sheet sebagai 

berikut: 

a. Mempersiapkan laporan keuangan final dan softcopy yang ada dalam 

Ms.Excel. 

b. Menyesuaikan jumlah saldo pada akun yang terdapat pada laporan 

keuangan final dengan jumlah saldo pada akun yang terdapat pada 

WBS di Ms.Excel. 

c. Memberikan indeks pada WBS yang ada di Ms.excel. Pemberian 

indeks dilakukan dengan menggunakan huruf A-Z untuk akun asset 

perusahaan dan AA-ZZ untuk akun utang dan modal perusahaan. 

Proses penyusunan Working Profit and Loss (WPL) sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan laporan keuangan final dan softcopy yang ada dalam 

Ms.Excel. 

b. Menyesuaikan jumlah saldo pada akun yang terdapat pada laporan 

keuangan final dengan jumlah saldo pada akun yang terdapat pada 

WPL di Ms.Excel. 

c. Memberikan indeks pada WPL yang ada di Ms.excel. Pemberian 

indeks dilakukan dengan menggunakan indeks PL 1, PL 2, PL 3, dan 

seterusnya. 
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Gambar 3.1 WBS PT Manggista 

 Sumber: KAP Susianto 

 

3. Mereview dan Mengoreksi Executive Summary perusahaan untuk 

periode Februari 2014 

Executive summary merupakan ringkasan dari hasil pengujian, observasi 

dan wawancara yang berisikan mengenai temuan audit atas pekerjaan yang 

telah dilakukan. Executive Summary ini dibuat setelah melakukkan stock 

opname. Dalam tugas ini, review dilakukan pada Executive Summary yang 

sudah ada. Langkah – langkah yang dilakukan adalah: 

a. Mengoreksi angka – angka yang terdapat dalam Executive Summary 

perusahaan apakah terdapat kesalahan perhitungan atau tidak 

b. Mengoreksi penulisan huruf, kata, ataupun kalimat dalam Executive 

Summary untuk melihat apakah terdapat typo dalam penulisannya. 
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4. Mengisi Petunjuk Prosedur Audit Pengujian Subtantif (PPA) untuk 

masing – masing perusahaan 

Petunjuk Prosedur Audit (PPA) diisi untuk memastikan bahwa saldo – 

saldo yang berada laporan keuangan telah diisi dengan benar, dimana 

tujuan auditnya untuk menentukan bahwa: 

a. Saldo akun yang tercantum di neraca benar-benar ada, dimiliki oleh 

perusahaan dan disajikan secara wajar. 

b. Semua transaksi telah dicatat sesuai dengan standar akuntansi yang 

berlaku  

c. Semua pembatasan-pembatasan telah diungkapkan di dalam catatan 

atas Laporan Keuangan. 

Pengisian PPA ini bertujuan untuk mengetahui kinerja auditor, sesuai 

dengan standar pengendalian mutu, perlu adanya review untuk memberikan 

keyakinan memadai bahwa prosedur yang dijalankan telah sesuai dan juga 

tepat waktu. Dalam pengisian PPA tersebut dilakukan pada WBS dan juga 

WPL. Jumlah estimasi waktu untuk pelaksanaan audit per harinya tidak 

lebih dari 500 menit. Dimana kolom estimasi diisi sebelum melakukan 

audit dan kolom aktual diisi dengan waktu aktual pengerjaan prosedur 

audit. Adapun langkah – langkah dalam pengisian PPA: 

a. Mengisi nama klien 

b. Mengisi tanggal audit sesuai dengan surat penugasan dari KAP 

sampai dengan tanggal pembuatan final report. 
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c. Mengisi kolom “dikerjakan” oleh auditor siapa dan juga tanggal 

pelaksanaannya serta waktu yang diperlukan dalam satuan menit, 

baik yang diestimasi dengan yang aktual terjadi 

Pada saat pengisian PPA ini, akun persediaan disesuaikan dengan dokumen 

“perhitungan persediaan” diisi sesuai dengan tanggal dan auditor yang 

mengerjakan perhitungan persediaan. Begitupula dengan akun asset 

menggunakan dokumen “perhitungan asset tetap”, akun kas dan bank dari 

dokumen “cash count”. 

Gambar 3.2 PPA PT Kelapamuda 

 
Sumber: KAP Susianto 

 

Setelah mengisi PPA untuk semua perusahaan, maka dilakukan rekap 

terhadap PPA yang diisi agar auditor dapat membandingkan waktu yang 

dibutuhkan untuk mengaudit suatu perusahaan.  
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Gambar 3.3 Rekap PPA 

 
Sumber: KAP Susianto 

 

5. Melakukan stock opname 

Stock opname adalah istilah lain dari penghitungan fisik persediaan. Tujuan 

stock opname adalah untuk mengetahui kebenaran catatan dalam 

pembukuan, jika ternyata ada selisih antara stock opname dengan catatan 

pada pembukuan, maka kemungkinan ada transaksi yang belum tercatat, 

atau bahkan ada kecurangan yang berkaitan dengan persediaan. Hasil dari 

kegiatan stock opname ini juga termasuk dalam bukti audit yaitu pengujian 

fisik, dimana pengujian fisik ini dilakukan untuk memverifikasi bahwa 

asset tersebut benar – benar ada dan memastikan semua asset telah tercatat 

dengan benar. Dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan stock opname 

adalah kartu stok dan form penilaian. Langkah – langkah dalam melakukan 

stock opname: 

1. Melakukan pemeriksaan jumlah persediaan groceries dalam 

pencatatan dengan jumlah yang ada pada display toko. Pemeriksaan 

dilakukan dengan mengambil sampel beberapa produk tertentu yang 

telah ditentukan oleh auditor internal. Kegiatan ini biasa dinamakan 
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“Stock Partial”. Untuk dapat melakukan kegiatan ini auditor perlu 

datang 1 jam lebih awal sebelum kegiatan operasional dimulai, agar 

pada saat dilakukan pengecekkan tidak ada arus masuk dan keluar 

persediaan. Tahapan dalam melakukan pemeriksaan jumlah 

persediaan: 

a. Meminta kartu stok pencatatan persediaan sesuai dengan barang 

sampel yang telah ditentukan sebelumnya. 

b. Melakukan perhitungan fisik pada persediaan yang terdapat 

pada toko. 

c. Membandingkan antara jumlah fisik persediaan dengan jumlah 

persediaan yang tercatat dalam kartu stok dan catatan 

perusahaan. 

d. Bila terdapat selisih jumlah persediaan, lakukan perhitungan 

fisik kembali untuk memastikan agar tidak terjadi kesalahan 

dalam perhitungan tersebut, setelah terbukti terdapat selisih 

maka komunikasikan selisih persediaan yang timbul dengan 

manajer operasional perusahaan. 

2. Melakukan pemeriksaan barang Credit Note (CN) pada bagian 

receiving perusahaan. Credit Note memiliki pengertian yang sama 

dengan barang retur. Retur ini biasa dilakukan pada bagian customer 

service, barang yang diretur kembali tidak sepenuhnya merupakan 

barang yang rusak, tetapi juga dapat dikarenakan pelanggan yang 
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salah membeli barang dan ditukar dengan produk yang diinginkan. 

Pemeriksaan barang CN ini dilakukan dengan melihat kartu stok 

barang CN yang terdapat pada bagian receiving perusahaan dengan 

barang yang terdapat di gudang bagian receiving. Selain itu juga 

terdapat barang CN yang akan dikirimkan kembali kepada supplier 

dimana barang tersebut dikembalikan karena sudah kadaluwarsa atau 

sudah habis masa promonya sehingga diretur kembali kepada 

supplier. Auditor akan memeriksa tanggal posting yang 

menunjukkan tanggal dimana barang tersebut dikembalikan. Apabila 

barang tersebut tidak diambil oleh supplier dalam waktu 14 hari, 

maka barang tersebut harus dimusnahkan.  

3. Memeriksa bagian CCTV perusahaan. Pemeriksaan ini dilakukan 

dengan mengecek apakah semua CCTV yang telah terpasang dapat 

berfungsi dengan baik, gambarnya telah jelas terlihat dan tidak 

terhalang cahaya dari luar dan juga semua kabel – kabel telah 

berfungsi dengan baik. Setelah pemeriksaan teknis, pemeriksaan 

dilakukan  terhadap penyimpanan data CCTV tersebut apakah dapat 

menyimpan selama 30 hari 

4. Melakukan pemeriksaan terhadap stock loss. Pemeriksaan ini 

dilakukan dengan memeriksa catatan persediaan barang perusahaan 

dengan kartu stock loss perusahaan. Apabila terjadi pemusnahan 

barang, maka harus terdapat berita acara pemusnahan barang dan 
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juga pada saat stock loss berlangsung dapat disaksikan oleh auditor. 

Kegiatan stock loss  ini dapat dilakukan dalam beberapa bagian 

yaitu: 

a. BSD (Daging)  

Dalam bagian ini stock loss dilakukan karena daging yang 

membusuk dan tidak memungkinkan dijual 

b. Food and vegetables 

Dalam bagian ini dilakukan stock loss karena buah dan makanan 

yang membusuk dan tidak memungkinkan dijual 

c. Groceries 

Dalam bagian ini dilakukan stock loss karena barang tersebut 

sudah kadaluwarsa dan sistem pembeliannya adalah beli putus 

dengan supplier dan sudah tidak memungkinkan lagi dijual 

5. Pemeriksaan sewa display yang terdapat pada head office dengan 

mengecek daftar sewa display yang dimiliki manajer perusahaan 

dengan tanggal sewa display yang tercantum pada display di toko 

apakah tanggalnya sudah sesuai atau belum.  

6. Memeriksa buku hadiah pada bagian Customer Service. Pemeriksaan 

buku barang hadiah disesuaikan deng jumlah persediaan barang 

hadiah yang terdapat dalam gudang penyimpanan, apakah jumlahnya 

telah sesuai atau tidak. 
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7. Melalukan cash count pada bagian kasir dan brankas. Langkah – 

langkah dalam perhitungan kas: 

1. Menghitung jumlah uang yang ada di brankas dan 

mencocokkannya dengan pencatatan dan juga melihat barang – 

barang lain selain uang yang terdapat dalam brankas 

2. Memeriksa Petty Cash dan pastikan seluruh pengeluaran telah 

dibukukan dalam catatan Petty Cash. Petty cash merupakan uang 

yang dicadangkan oleh perusahaan untuk pembayaran ataupun 

pengeluaran-pengeluaran yang bersifat rutin namun jumlah 

nominalnya relatif kecil, serta tidak material. Selain itu, 

melakukan pemeriksaan barang – barang yang terdapat dalam 

box petty cash selain daripada uang. 

3. Mengambil salah satu Kassa untuk dijadikan sampel dalam 

perhitungan kasir. Mencocokkan catatan kartu kredit yang ada di 

kasir dengan pencatatan di sistem. Selain itu juga memeriksa 

jumlah uang yang ada di kassa dan mencatatnya dalam form, jika 

jumlah uang di Kassa kurang, maka Kassa harus mengganti. Jika 

jumlah uang di Kassa lebih, maka akan di tarik kelebihan 

tersebut untuk diserahkan ke HO (Head Office). 

8. Setelah selesai melakukan stock opname, auditor mengisi Log Book 

pada perusahaan itu dengan mencantumkan temuan – temuan 

Pelaksanaan Jasa..., Christine Fonda, FB UMN, 2015



75 

 

auditnya dan mengkomunikasikan hasil temuannya dengan manajer 

perusahaan. 

 

6. Mereview dan memperbaiki management letter 

Menurut Whittington, O. Ray dan Kurt Pany (2010), management letter 

adalah suatu laporan kepada manajemen yang berisi rekomendasi untuk 

perbaikan kelemahan-kelemahan yang diungkapkan akuntan publik 

setelah mempelajari dan mengevaluasi pengendalian intern perusahaan. 

Dengan adanya management letter, perusahaan dapat mengetahui 

kelemahan-kelemahan dalam pengendalian internal perusahaannya dan 

dapat mengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi 

kelemahan-kelemahan tersebut. Tugas ini merupakan mereview 

management letter yang telah dibuat oleh KAP, apakah terdapat 

kesalahan penulisan kata – kata atau tidak 

 

7. Merevisi laporan auditor independen KAP Susianto sesuai dengan 

ketentuan dari IAPI 

Menurut IAI (2014), laporan audit adalah suatu sarana bagi auditor untuk 

menyatakan pendapatnya atau apabila keadaan mengharuskan, untuk 

menyatakan tidak memberikan pendapat, sebagai pihak yang independen, 

auditor tidak dibenarkan untuk memihak kepentingan siapapun dan untuk 

tidak mudah dipengaruhi, serta harus bebas dari setiap kewajiban terhadap 
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kliennya dan memiliki suatu kepentingan dengan kliennya. IAPI 

merupakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan yang memiliki kewenangan salah satunya menyusun dan 

menetapkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pada tanggal 2 

September 2015, IAPI mengeluarkan surat yang berisi Rancangan 

Peraturan Pengurus tentang Pencantuman Identitas Akuntan Publik 

dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam Laporan Keuangan yang 

Diterbitkan oleh Klien Sehubungan dengan Pemberian Jasa Asurans, 

dimana dalam surat tersebut tertera peraturan – peraturan mengenai format 

laporan keuangan yang baru untuk peletakan identitas KAP, sehingga harus 

dilakukan beberapa revisi pada laporan keuangan sebelumnya.  

 

8. Survey ke klien sebelum melakukan proses audit 

Survey merupakan pemeriksaan atau penelitian secara komprehensif 

terhadap klien yang akan diaudit, survey ini dilakukan untuk melihat 

apakah auditor dapat menerima penugasan dari klien untuk mengaudit 

perusahaan tersebut atau tidak, selain itu juga untuk mengetahui penawaran 

yang akan ditawarkan dapat diterima atau tidak, melihat siapa 

pemilik/owner dari klien tersebut untuk lebih meyakinkan auditor. 
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Pekerjaan yang termasuk kedalam bagian pajak terdiri dari: 

1. Menginput Surat Setoran Pajak (SSP)  

Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan surat yang oleh Wajib Pajak 

digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang 

terutang ke kas Negara melalaui kantor penerima pembayaran. SSP 

berfungsi sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah membayar pajak dan 

telah disahkan oleh pihak yang berwenang atau telah mendapatkan 

validasi. Dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam pengisian SSP 

ini adalah SSP masa pajak sebelumnya, dimana data yang masih tetap 

sama adalah nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak dan jumlah pajak 

yang dibayarkan.  

Tahap pembuatan SSP baik untuk orang pribadi maupun perusahaan 

adalah sama yaitu: 

a. Mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nama Wajib Pajak 

(WP), dan Alamat Wajib Pajak. 

Gambar 3.4 Pengisian data WP 

 Sumber: KAP Susianto 

b. Mengisi kode akun pajak dan kode jenis setoran. 
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Gambar 5.5 Pengisian kode pajak 

       Sumber: 

KAP Susianto 

  

c. Isi uraian pembayaran dengan jenis pajak yang dibayarkan seperti 

PPh Pasal 25 ataupun PPh Pasal 4 Ayat 2. 

Gambar 3.6 Uraian Pembayaran 

   
 Sumber: KAP Susianto 

 

d. Mengisi masa pajak dan tahun pajak. Masa pajak diisi dengan 

memberi tanda silang (xxx) pada salah satu kolom bulan untuk masa 

pajak yang dibayar atau disetor. 

Gambar 3.7 Pengisian Masa Pajak 

 
Sumber: KAP Susianto 

 

e. Mengisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah dan 

mengisi jumlah terbilang menggunakan huruf sesuai dengan jumlah 

nominal yang dibayar. 

f. Mengisi kota, tanggal pembayaran, dan nama jelas pembayar yang 

terdapat pada kolom “Wajib Pajak / Penyetor”. 
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Gambar 3.8 Pengisian tanda tangan 

   
 Sumber: KAP Susianto 

 

SSP yang dibuat adalah untuk PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 4 ayat 2. 

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, PPh 

Pasal 25 merupakan angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang harus 

dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan.  

PPh Pasal 4 ayat 2 merupakan pajak penghasilan yang bersifat final yang 

berarti bahwa, jenis pajak ini harus diselesaikan/lunas dalam masa pajak 

yang sama, dan tidak perlu dilaporkan lagi pada akhir tahun pajak. Pajak 

penghasilan pasal 4 ayat (2) dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan 

/ pendapatan, seperti bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, hadiah 

berupa lotere / undian; transaksi saham dan surat berharga lainnya, 

transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, 

usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan / atau 

bangunan; dan pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam 

atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah. 
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2. Melakukan input Pajak Masukan dan Pajak Keluaran menggunakan e-

SPT untuk masa pajak Juni 2015 

Menurut Waluyo (2011), Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai 

yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan 

barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak 

berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena 

pajak.  

Pajak Masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah 

dibayarkan oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak 

dan/atau perolehan jasa kena pajak dan/atau pemanfaatan barang kena pajak 

tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak 

dari luar daerah pabean dan/atau impor barang kena pajak. Pajak Keluaran 

dan Pajak Masukan yang diinput mengacu kepada data faktur pajak penjualan 

dan faktur pajak pembelian. Langkah – langkah dalam pengisian Pajak 

Masukan menggunakan e-SPT: 

a. Buka program e-SPT Pajak Pertambahan Nilai 1111. 

b. Klik “Program”, lalu klik “Koneksi Database”. 

c. Klik “Browse DB” untu memilih database. 

d. Pilih folder perusahaan yang akan di input pajaknya, lalu klik “OK”. 

e. Masukkan username dan password, lalu klik “Ok”.  

f. Klik “Input Data”, lalu klik “Pajak Masukan”. 
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g. Akan ditampilkan kotak Daftar Faktur Pajak Masukan. Pilih masa pajak 

yang akan diisi, lalu klik “Baru”. 

h. Akan ditampilkan kotak Input Pajak Masukan. Lalu isi NPWP Lawan 

Trx. 

i. Isi nomor dokumen, tanggal dokumen, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), 

jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  

j. Lalu klik “Simpan”. 

Langkah yang sama juga dilakukan saat akan menginput Pajak Keluaran 

yaitu: 

a. Buka program e-SPT Pajak Pertambahan Nilai 1111. 

b. Klik “Program”, lalu klik “Koneksi Database”. 

c. Klik “Browse DB” untu memilih database.  

d. Pilih folder perusahaan yang akan di input pajaknya, lalu klik “Ok”. 

e. Masukkan username dan password, lalu klik “Ok”.  

f. Klik “Input Data”, lalu klik “Pajak Keluaran”. 

g. Akan ditampilkan kotak Daftar Faktur Pajak Keluaran. Pilih masa pajak 

yang akan diisi, lalu klik “Baru”. 

h. Akan ditampilkan kotak Input Pajak Masukan. Lalu isi NPWP Lawan 

Trx. 

i. Isi nomor dokumen, tanggal dokumen, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), 

jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  

j.  Lalu klik “Simpan”.  
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3. Memeriksa SPT Pembetulan klien  

SPT merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 

penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek 

pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Jika dalam perjalanan perusahaan terdapat perubahan 

peraturan maka SPT yang diisi juga mengikuti pembetulan yang ada. SPT 

pembetulan yang dilakukan karena adanya peraturan baru mengenai 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berubah sesuai dengan Pasal 7 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) yang memungkinkan Pemerintah untuk 

melakukan penyesuaian PTKP melalui Peraturan Menteri Keuangan setelah 

melakukan konsultasi dengan DPR.  Perubahan kebijakan besaran Pendapatan 

Tidak Kena Pajak (PTKP) dari sebelumnya sebesar Rp24.300.000,- menjadi 

sebesar Rp 36.000.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi. Secara efektif 

besaran PTKP baru tersebut mulai berlaku sebagai dasar perhitungan 

kewajiban pajak PPh Orang Pribadi untuk tahun Pajak 2015 atau per 1 Januari 

2015.  

Ada beberapa pertimbangan pokok penyesuaian besaran PTKP di tahun ini. 

Pertama, untuk menjaga daya beli masyarakat. Sebagaimana diketahui dalam 

beberapa tahun terakhir, terjadi pergerakan harga  kebutuhan pokok yang 

cukup signifikan, khususnya di tahun 2013 dan 2014 sebagai dampak dari 
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kebijakan penyesuaian harga BBM. Kedua, dalam beberapa tahun terakhir 

terjadi penyesuaian Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum 

Kabupaten/Kota (UMK) di hampir semua daerah. Ketiga, terkait kondisi 

perekonomian terakhir yang menunjukkan tren perlambatan ekonomi, yang 

hanya tumbuh sebesar 4,7%, terutama akibat dampak perlambatan ekonomi 

global, khususnya mitra dagang utama Indonesia. Namun untuk peraturannya 

baru disahkan per 1 Juli 2015. Sehingga SPT Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

sudah diisi sejak Januari 2015 harus dilakukan pembetulan. Pemeriksaan SPT 

Pembetulan dilakukan dengan memeriksa jumlah PTKP dan jumlah PPh yang 

dibayarkan apakah pembetulan nominalnya telah benar. 

 

Pekerjaan saat magang yang dilakukan terkait dengan jasa akuntansi adalah: 

1. Merekap data kartu kredit orang pribadi 

Merekap data adalah menyatukan data – data yang terpisah menjadi sebuah 

data secara keseluruhan. Data yang diperlukan saat merekap kartu kredit 

tersebut adalah tagihan bulanan yang dikirimkan oleh bank setiap 

bulannya, tagihan listrik, air, dan telepon. Langkah – langkah dalam 

merekap kartu kredit adalah: 

a. Buka program MS.Excel 

b. Membuat kolom kebawah yang berisi nama bulan dari Januari sampai 

dengan Desember. 
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c. Membuat kolom kesamping yang berisikan nama – nama pengeluaran 

dari kartu kredit tersebut seperti restoran, pengobatan, PBB, air, dan 

seterusnya.  

d. Jumlahkan angka yang terdapat dalam tagihan kartu kredit tersebut 

sesuai dengan pengeluarannya masing – masing.  

Gambar 3.9 Rekap data kartu pribadi 

 Sumber: KAP Susianto 

 

 

2. Melakukan input data penjualan perusahaan menggunakan 

program Accurate. 

Dalam aktivitas ini, proses input data dilakukan untuk mencatat transaksi 

penjualan yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Dokumen yang 

dibutuhkan adalah faktur penjualan perusahaan. Data – data yang diinput 

ke dalam Accurate yaitu tanggal, deskripsi voucher, jumlah piutang, 

jumlah penjualan dan PPN. Langkah – langkah dalam menginput data ke 

dalam program Accurate adalah: 

a. Membuka program Accurate  

b. Pilih “Open Existing Company” 
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c. Pilih “Local”, lalu cari lokasi file yang ingin diinput. Setelah itu klik 

“OK”. 

d. Masukan User ID dan Password kemudian pilih “OK”. 

e. Untuk memulai input transaksi, pilih “Activities”, “General 

Ledger”, lalu  “Journal Voucher”. 

f. Isi tanggal sesuai dengan tanggal transaksi penjualan perusahaan. 

g. Isi kolom Description sesuai dengan deskripsi kegiatan perusahaan. 

h. Isi kolom Account No., Account Name, dan jumlah saldo transaksi 

pada Debit / Credit. 

Input akun “Penjualan Bruto” dan “Pajak Pertambahan Nilai” pada 

Account Name dan isi jumlah saldo transaksi dikolom Credit. 

Input akun “Piutang Dagang – IDR” pada Account Name dan isi 

jumlah saldo transaksi dikolom Debit.  

i. Klik icon search pada kolom Subsidiary Ledger. Kemudian pilih 

nama customer yang mempunyai utang pada list customer.  

j. Jika nama customer tidak ada dalam list, maka customer tersebut 

merupakan customer baru. Maka perlu dimasukkan ke dalam list 

customer. 

Klik “List” pada bagian menu, lalu pilih “Customers”. Kemudian 

pilih “New”, lalu isi Customer Name pada tab Address dan Currency 

IDR pada Tab Terms,etc. Lalu klik “OK”.  

k. Lalu kembali ke tab New Journal Voucher. 
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l. Klik icon search pada kolom Subsidiary Ledger. Kemudian pilih 

nama customer. 

m. Klik “Save & New”. 

 

3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Selama kerja magang kurang lebih sekitar 40 hari, mahasiswa diberikan 

pekerjaan yang terkait dengan akuntansi, pajak dan audit. Berikut ini 

merupakan rincian tugas yang dilakukan selama kerja magang berlangsung: 

1. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan 

Tugas yang dilakukan untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah membuat 

Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 4 (2) dan PPh Pasal 25 Orang 

Pribadi menggunakan mesin tik untuk masa pajak Juli 2015.(dapat 

dilihat pada lampiran 6 dan lampiran 7) 

 

2. PT Manggista 

Mencocokkan laporan keuangan tahun 2013 dengan laporan keuangan 

final tahun 2012 – 2013, angka yang ada dalam laporan keuangan 

dihitung kembali lalu dicocokkan dengan laporan tahun sebelumnya. 

Memperbaiki apabila terdapat kesalahan dalam penulisan kalimat dalam 

laporan keuangan tersebut. Menambahkan keterangan yang seharusnya 

ada namun belum dimasukkan dalam laporan tersebut, seperti rincian 
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penjualan dan juga beban. Kendala yang ditemukan saat memeriksa 

laporan keuangan pada bagian cash flow, beberapa akun dalam laporan 

tersebut tidak diketahui sumbernya. Solusinya adalah meminta worksheet 

dari perusahaan tersebut kepada senior sehingga dapat ditemukan dari 

mana timbulnya angka – angka yang terdapat dalam cash flow.  

Gambar 3.10 Contoh kesalahan dalam laporan keuangan 

  

 Sumber: KAP Susianto 

 

3. PT Apelatama 

Tugas yang dikerjakan untuk perusahaan ini adalah menginput transaksi 

penjualan menggunakan program Accurate. Dalam aktivitas ini, proses 

input data dilakukan untuk mencatat transaksi penjualan yang terjadi 

dalam sebuah perusahaan. Dokumen yang dibutuhkan adalah faktur 

penjualan perusahaan. Data – data yang diinput ke dalam Accurate yaitu 

tanggal, deskripsi voucher, jumlah piutang, jumlah penjualan dan PPN. 

Langkah – langkah dalam menginput data ke dalam program Accurate 

adalah (dapat dilihat pada lampiran 14): 

a. Membuka program Accurate  
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Gambar 3.11 tampilan awal Accurate 

 Sumber: KAP Susianto 

b. Pilih “Open Existing Company” 

Gambar 3.12 Open Database 

 Sumber: KAP Susianto 
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c. Pilih “Local”, lalu cari lokasi file yang ingin diinput. Setelah itu klik 

“OK”. 

d. Masukan User ID dan Password kemudian pilih “OK”. 

Gambar 3.13 Log in 

 Sumber: KAP Susianto 

 

e. Untuk memulai input transaksi, pilih “Activities”, “General 

Ledger”, lalu  “Journal Voucher”. 
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Gambar 3.14 journal voucher 

 Sumber: KAP Susianto 

f. Isi tanggal sesuai dengan tanggal transaksi penjualan perusahaan. 

g. Isi kolom Description sesuai dengan deskripsi kegiatan perusahaan. 

h. Isi kolom Account No., Account Name, dan jumlah saldo transaksi 

pada Debit / Credit. 

Input akun “Penjualan Bruto” dan “Pajak Pertambahan Nilai” pada 

Account Name dan isi jumlah saldo transaksi dikolom Credit. 

Input akun “Piutang Dagang – IDR” pada Account Name dan isi 

jumlah saldo transaksi dikolom Debit.  
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Gambar 3.15 Pengisian journal voucher 

 Sumber: KAP Susianto 

i. Klik icon search pada kolom Subsidiary Ledger. Kemudian pilih 

nama customer yang mempunyai utang pada list customer.  

Gambar 3.16 Subsidiary Ledger 

 Sumber: KAP Susianto 

Pelaksanaan Jasa..., Christine Fonda, FB UMN, 2015



92 

 

j. Jika nama customer tidak ada dalam list, maka customer tersebut 

merupakan customer baru. Maka perlu dimasukkan ke dalam list 

customer. 

Klik “List” pada bagian menu, lalu pilih “Customers”. Kemudian 

pilih “New”, lalu isi Customer Name pada tab Address dan Currency 

IDR pada Tab Terms,etc. Lalu klik “OK”.  

Gambar 3.17 New Customer 

 Sumber: KAP Susianto 

k. Lalu kembali ke tab New Journal Voucher. 

l. Klik icon search pada kolom Subsidiary Ledger. Kemudian pilih 

nama customer. 

m. Klik “Save & New”. 
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Gambar 3.18 tampilan akhir pengisian Accurate 

 
Sumber: KAP Susianto 

 

4. PT Melonisia 

Tugas yang dilakukan adalah melakukan input data PPN masukan dan 

PPN keluaran menggunakan e-SPT. Langkah – langkah dalam menginput 

Pajak Masukan dan Pajak Keluaran perusahaan adalah sama, hanya 

berbeda pada jenis pajaknya saja. Berikut tahapan dalam menginput data 

Pajak Masukan (dapat dilihat pada lampiran 12): 

a. Buka program e-SPT Pajak Pertambahan Nilai 1111. 

b. Klik “Program”, lalu klik “Koneksi Database”. 
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Gambar 3.19 tampilan awal e-SPT 

 Sumber: KAP Susianto 

 

c. Klik “Browse DB” untu memilih database. 

d. Pilih folder perusahaan yang akan di input pajaknya, lalu klik “OK”. 

Gambar 3.20  Pemilihan Database 

 Sumber: KAP Susianto 
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e. Masukkan username dan password, lalu klik “Ok”.  

Gambar 3.21 Log in 

 Sumber: KAP Susianto 

 

f. Klik “Input Data”, lalu klik “Pajak Masukan”. 

Gambar 3.22 Proses Input Data 

 Sumber: KAP Susianto 
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g. Akan ditampilkan kotak Daftar Faktur Pajak Masukan. Pilih masa pajak 

yang akan diisi, lalu klik “Baru”. 

Gambar 3.23 Tampilan daftar faktur pajak keluaran 

 
Sumber: KAP Susianto 

 

h. Akan ditampilkan kotak Input Pajak Masukan. Lalu isi NPWP 

Lawan Trx. 

i. Isi nomor dokumen, tanggal dokumen, Dasar Pengenaan Pajak 

(DPP), jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  

j. Lalu klik “Simpan”. 
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Gambar 3.24 Pengisian data faktur pajak keluaran 

 Sumber: KAP Susianto 

 

Langkah yang sama juga dilakukan saat akan menginput Pajak Keluaran 

yaitu (dapat dilihat pada lampiran 13): 

a. Buka program e-SPT Pajak Pertambahan Nilai 1111. 

b. Klik “Program”, lalu klik “Koneksi Database”. 

c. Klik “Browse DB” untu memilih database.  

d. Pilih folder perusahaan yang akan di input pajaknya, lalu klik “Ok”. 

e. Masukkan username dan password, lalu klik “Ok”.  

f. Klik “Input Data”, lalu klik “Pajak Keluaran”. 
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Gambar 3.25 proses input data 

 Sumber: KAP Susianto 

g. Akan ditampilkan kotak Daftar Faktur Pajak Keluaran. Pilih masa 

pajak yang akan diisi, lalu klik “Baru”. 

h. Akan ditampilkan kotak Input Pajak Masukan. Lalu isi NPWP 

Lawan Trx. 

i. Isi nomor dokumen, tanggal dokumen, Dasar Pengenaan Pajak 

(DPP), jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  

j.  Lalu klik “Simpan”.  
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Gambar 3.26 pengisian faktur pajak keluaran 

 Sumber: KAP Susianto 

 

5. PT Kelapamuda 

a. Mencocokkan jumlah yang tercantum pada Working Balance Sheet 

(WBS) dan Working Profit and Loss (WPL) yang ada di Ms. Excel 

dengan jumlah yang tercantum pada final report. Saat 

membandingkan WBS dan WPL dengan final report, ditemukan 

ketidaksesuaian pada PT Kelapamuda. Dimana dalam laporan 

keuangan final terdapat akun persediaan yang digunakan untuk 

mencatat pembelian seragam, sedangkan dalam data Ms.Excel akun 

persediaan dicatat sebagai biaya yang ditangguhkan. Solusinya 

meminta penjelasan kepada senior mengenai perbedaan ini, dan 

penjelasannya adalah perusahaan tersebut bergerak di bidang 
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outsourcing security, dimana setiap tahunnya perusahaan tersebut 

membeli seragam baru yang diberikan kepada security baru yang 

masuk setiap tahunnya sebelum diserahkan ke perusahaan. Awalnya 

seragam tersebut dibeli dan dimasukkan dalam persediaan, tetapi 

setelah karyawan tersebut di outsource keluar, maka uang yang 

dipakai untuk membeli seragam itu akan diganti oleh perusahaan 

yang melakukan outsource. Hal yang selanjutnya dilakukan adalah 

memberikan indeks pada Working Balance Sheet (WBS) dan 

Working Profit and Loss (WPL) yang terdapat dalam Ms.excel. 

(dapat dilihat pada lampiran 8 dan lampiran 9) 

b. Mengisi Petunjuk Prosedur Audit Pengujian Subtantif (PPA) untuk 

mengetahui estimasi aktivitas audit yang dilakukan pada setiap akun 

dalam laporan keuangan, didasarkan juga kepada bukti – bukti 

transaksi yang ada seperti surat konfirmasi, cash count, perhitungan 

persediaan. Langkah – langkah dalam pengisian PPA: 

a. Mengisi nama klien 

b. Mengisi tanggal audit sesuai dengan surat penugasan dari 

KAP sampai dengan tanggal pembuatan final report. 

c. Mengisi kolom “dikerjakan” oleh auditor siapa dan juga 

tanggal pelaksanaannya serta waktu yang diperlukan dalam 

satuan menit, baik yang diestimasi dengan yang aktual terjadi 
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6. PT Rambutan 

a. Mencocokkan jumlah yang tercantum pada Working Balance 

Sheet (WBS) dan Working Profit and Loss (WPL) yang ada di 

Ms. Excel dengan jumlah yang tercantum pada final report. Saat 

membandingkan WBS dan WPL dengan final report, ditemukan 

ketidaksesuaian pada PT Rambutan yaitu Working Profit and 

Loss (WPL) dari perusahaan ini masih terpisah dengan 

rinciannya pada folder yang berbeda sehingga sulit untuk 

mencocokkan apakah angka tersebut sudah benar atau belum. 

Solusinya adalah menggabungkan Working Profit and Loss 

(WPL) dengan rincian akunnya sehingga dapat mempermudah 

untuk mencocokkan dengan laporan keuangan finalnya. Hal 

yang selanjutnya dilakukan adalah memberikan indeks pada 

Working Balance Sheet (WBS) dan Working Profit and Loss 

(WPL) yang terdapat dalam Ms.excel. (dapat dilihat pada 

lampiran 10 dan lampiran 11) 

b. Mengisi Petunjuk Prosedur Audit Pengujian Subtantif (PPA) 

untuk mengetahui estimasi aktivitas audit yang dilakukan pada 

setiap akun dalam laporan keuangan, didasarkan juga kepada 

bukti – bukti transaksi yang ada seperti surat konfirmasi, cash 
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count, perhitungan persediaan. Langkah – langkah dalam 

pengisian PPA: 

a. Mengisi nama klien 

b. Mengisi tanggal audit sesuai dengan surat penugasan dari KAP 

sampai dengan tanggal pembuatan final report. 

c. Mengisi kolom “dikerjakan” oleh auditor siapa dan juga 

tanggal pelaksanaannya serta waktu yang diperlukan dalam 

satuan menit, baik yang diestimasi dengan yang aktual terjadi 

 

7. PT Apokalitos 

Menginput jurnal penjualan dan transaksi – transaksi yang terkait dengan 

bank seperti pembayaran piutang serta mencocokkannya dengan rekening 

penerimaan di bank dengan menggunakan program Accurate. Dari 

banyak transaksi dan customer yang berbeda – beda, diinput mulai dari 

bulan Januari 2015, diberikan data penjualan di Ms.Excel tahun 2014-

2015, lalu mencocokkan rekening penerimaan di bank dengan total kurs 

yang kena pajak. Untuk pengisian kolom yang terdapat dalam Accurate 

yang perlu diisi adalah tanggal, keterangan yang diisi dengan nama 

perusahaan customer /orang pribadi beserta nomor invoice yang 

bertujuan untuk mempermudah melakukan pengecekkan, setelah itu 

mengisi jurnalnya, setelah selesai klik “save & new”, untuk melakukan 

pengecekkan terhadap transaksi yang telah dibuat, dapat dilihat pada 
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bank book , setiap proses penginputan selesai dilakukan klik “Refresh” 

agar data yang ada dalam sistem dapat terupdate terus.  

Gambar 3.27 Bank Book 

 
   Sumber: KAP Susianto  

 

8. PT Salakatumtum 

a. Mereview dan mengoreksi Executive Summary perusahaan untuk 

periode Februari 2014. Dalam tugas ini, review dilakukan pada 

Executive Summary yang sudah ada. Langkah – langkah yang 

dilakukan adalah: 

1. Mengoreksi angka – angka yang terdapat dalam Executive 

Summary perusahaan apakah terdapat kesalahan perhitungan 

atau tidak 

Pelaksanaan Jasa..., Christine Fonda, FB UMN, 2015



104 

 

2. Mengoreksi penulisan huruf, kata, ataupun kalimat dalam 

Executive Summary untuk melihat apakah terdapat typo dalam 

penulisannya. 

b. Selain mereview Executive Summary, tugas yang dikerjakan adalah 

melakukan stock opname di 4 kantor cabang yang berbeda dalam 2 

hari, hari pertama melakukan stock opname di kantor cabang Grand 

Indonesia dan Lotte Shopping Avenue, dan hari kedua melakukan 

stock opname di kantor cabang Baywalk dan Pesanggerahan. Stock 

opname dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2015 dan 2 September 

2015. Stock opname ditempat yang pertama dilakukan mulai pukul 

09.00-12.00, sedangkan untuk tempat yang kedua stock opname 

mulai pukul 13.00-17.00. Stock opname dibagi menjadi beberapa 

penilaian yaitu bagian kasir dan brankas, groceries, penerimaan 

barang, keamanan, produk lain yang dijual. Untuk bagian groceries, 

dilakukan sebelum toko dibuka. Kegiatan yang dilakukan sebelum 

kantor tersebut buka adalah stock partial, dimana dalam kegiatan 

ini auditor melakukan pemeriksaan jumlah persediaan groceries 

dalam pencatatan dengan jumlah yang ada pada display toko. 

Pemeriksaan dilakukan dengan mengambil sampel beberapa produk 

tertentu. Jadi untuk bagian groceries hanya kantor cabang pertama 

yang dilakukan stock opname. Berikut uraian stock opname 

berdasarkan penilaian:  
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a. Stock opname produk groceries, daging, buah dan sayur: 

1. Sebelum toko buka, maka auditor harus sudah sampai agar 

dapat melakukan stock partial, ketika sampai di toko auditor 

memberikan surat penugasan kepada manajer yang 

bertanggung jawab hari itu. 

2. Mendatangi bagian office untuk meminta stock on hand 

(SOH) dalam bentuk print out. Stock yang di minta adalah 

beberapa barang yang telah dipilih oleh auditor internal. 

SOH diminta sebelum terjadinya penjualan barang,  

3. Setelah mendaptkan catatan tersebut, auditor menuju ke area 

groceries untuk menghitung jumlah fisik barang yang ada di 

display. Perhitungan ini akan ditemani oleh supervisor toko. 

Jika ada selisih antara fisik barang dengan print out SOH 

dibagian groceries maka akan dilakukan pemeriksaan ke 

gudang untuk memeriksa kekurangan tersebut. Lalu 

menambahkan jumlah fisik barang groceries di area display 

dengan di gudang dan mencocokkannya dengan SOH. 

4. Memeriksa area bagian daging, buah dan sayur dan 

menghitung jumlah fisik barang yang telah ditentukan 

sampelnya sesuai dengan catatan auditor. 

5. Jika masih terjadi selisih, pihak auditor berhak untuk 

menanyakan keberadaan barang tersebut kepada manajer. 
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Hal ini akan berpengaruh ke penilaian auditor mengenai 

persediaan perusahaan. 

6. Setelah melakukan pemeriksaan, auditor meminta tanda 

tangan dari supervisor yang telah menemani penghitungan 

fisik sebagai bukti bahwa penghitungan fisik telah dilakukan 

dengan benar. 

b. Mengaudit bagian sewa display yang ada di area toko. Tahapan 

yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Meminta rekapan sewa display kepada supervisor yang 

sedang bertugas saat itu. 

2. Menuju area display dan memeriksa kesesuaian rekapan 

sewa display dengan sewa display yang ada. Jenis sewa 

display yang ada: 

 Dump bin: display yang diletakkan dekat dengan end 

gondola, namun memiliki merek dan bukan terbuat dari 

dus 

 End Gondola: display yang terletak dalam rak – rak 

toko, yang termasuk sewa adalah ketika 1 merek 

produk mengambil tempat 1 baris penuh atau 1 rak 

penuh, baru disebut sebagai sewa, jika hanya sebagian 

baris saja bukan merupakan sewa. 
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 Pilar: Pilar yang terletak di area toko dan pada pilar 

tersebut terdapat merek sebuah produk.  

 Floor Display: display yang diletakkan langsung diatas 

lantai dan terdapat merek produk. 

 Brand Display: display yang digantung – gantung pada 

tembok – tembok area toko untuk suatu merek produk 

tertentu  

 Clipstrip: display yang digantung pada end gondola 

dan memiliki merek produk tertentu 

c. Melakukan cash opname dibagian brankas dan kassa 

1. Mendatangi ruang brankas toko untuk mengecek jumlah 

fisik uang yang di brankas dan juga asset – asset lain yang 

terdapat dalam brankas seperti shooping voucher, camera. 

Brankas ini hanya dapat dibuka oleh admin yang bertugas 

memegang bagian brankas atau oleh manajer kasir 

perusahaan tersebut. 

2. Menghitung jumlah fisik uang yang terdapat dalam brankas 

dan mencatat hasil perhitungan uang ke dalam form cash 

count, disesuaikan dengan pencatatan yang seharusnya 

apakah terdapat selisih atau tidak, jika ada, maka 

dimasukkan jumlah selisihnya, dan 
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mengkomunikasikannya dengan admin yang bertugas saat 

itu. 

3. Setelah memeriksa bagian brankas, auditor memeriksa box 

petty cash dan pastikan seluruh pengeluaran telah 

dibukukan dalam catatan Petty Cash. Selain itu, melakukan 

pemeriksaan barang – barang yang terdapat dalam box 

petty cash selain daripada uang. 

4. Setelah selesai di ruang brankas, maka auditor memilih 

secara acak salah satu Kassa untuk dijadikan sampel dalam 

perhitungan kasir. Mencocokkan catatan kartu kredit yang 

ada di kasir dengan pencatatan di sistem. Selain itu juga 

memeriksa jumlah uang yang ada di kassa dan mencatatnya 

dalam form, jika jumlah uang di Kassa kurang, maka Kassa 

harus mengganti. Jika jumlah uang di Kassa lebih, maka 

akan di tarik kelebihan tersebut untuk diserahkan ke HO 

(Head Office). 

d. Melakukan pemeriksaan pada bagian penerimaan barang: 

1. Pada bagian receiving meminta pencatatan penjualan 

kardus, minyak bekas, dan keranjang. Pencatatan tersebut 

harus disertai dan bukti transaksi. 

2. Memeriksa vacuum receiving yang telah dijalankan setiap 

hari, dimana vacuum receiving merupakan kegiatan 
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pemusnahan barang - barang  yang telah kadaluwarsa 

maupun barang – barang credit note  yang sudah melebihi 

14 hari namun belum diambil oleh supplier dan mengecek 

kebenaran dari setiap kegiatan yang telah dijalankan oleh 

supervisor yang bersangkutan. 

3. Memeriksa dan meminta bukti pemusnahan barang. 

4. Memeriksa barang Credit Notes (CN) yang melebihi 14 

hari, dan mencocokkan dengan barang yang telah di 

tempelkan form identifikasi. Kemudian ditanyakan alasan 

mengenai barang retur yang melebihi 14 hari. Selain itu, 

melakukan pemeriksaan pada dus – dus barang credit note 

yang tidak ditempelkan form identifikasi.  

e. Melakukan pemeriksaan pada bagian keamanan: 

1. Mendatangi ruangan manajer untuk memeriksa CCTV. 

2. Memeriksa hasil rekaman CCTV selama 1 bulan terakhir. 

Apakah CCTV tersebut dapat merekam dalam jangka waktu 

40 hari. Pemeriksaan dilakukan secara acak untuk melihat 

apakah CCTV tersebut dapat berfungsi dengan baik, dan 

semua kabel yang terpasang dapat berfungsi. 

f. Mengisi log book yang berada di tempat manajer perusahaan: 

1. Menuliskan hasil temuan audit ke dalam log book. 
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2. Log book yang telah diisi ditandatangani oleh auditor dan 

juga manajer yang bertugas sebagai bukti bahwa catatan 

dalam log book  itu telah sesuai dengan temuan audit.  

3. Mencetak nilai audit untuk perusahaan tersebut yang telah 

disesuaikan dengan hasil pengecekkan fisik. 

Pada saat melakukan stock opname, terdapat beberapa kendala pada 

masing – masing kantor cabang: 

Cabang Grand Indonesia 

Kendala:  

1. Terdapat perbedaan dalam catatan retur yang tersimpan di 

bagian customer service 

2. Terdapat catatan petty cash yang tidak update sesuai dengan 

pergerakan petty cash. 

3. Terdapat sewa display yang tidak mencantumkan tanggal 

berakhirnya sewa  

Solusi: 

1. Menghitung kembali jumlah retur yang tercatat sehingga 

mendapatkan jumlah yang sebenarnya 

2. Meminta kepada bagian yang memegang petty cash untuk 

mengkonfirmasi kepada orang yang mengambil petty cash 

tersebut 
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3. Menanyakan ke manajer mengenai bukti sewa yang telah 

disepakati, untuk dilihat apakah tanggal sewanya sudah lewat 

dari masa berlakunya atau belum. 

Cabang Baywalk 

Kendala:  

1. Dalam gudang banyak terdapat barang Credit Note (CN) yang 

biasa disebut sebagai retur menumpuk dan belum diambil oleh 

supplier sehingga menimbulkan bau busuk. 

2. Barang dalam gudang tidak tersusun dengan baik sehingga 

banyak kardus – kardus yang rusak akibat beban yang 

menimpanya terlalu berat. 

Solusi: 

1. Meminta manajer untuk mengkonfirmasi kepada pihak supplier 

untuk memastikan apakah barang CN tersebut akan diambil atau 

akan masuk dalam stock loss (pemusnahan barang). 

2. Meminta kepada pihak gudang untuk memindahkan kardus – 

kardus yang telah melebihi kapasitas. 

Cabang Pesanggerahan 

Kendala:  

1. Berita acara pemusnahan barang CN tidak diotorisasi oleh pihak 

yang berwenang 
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2. Kartu persediaan yang ada di dalam gudang tidak update dan 

barang yang ada di dalam gudang menumpuk dan overload. 

3. Terdapat kardus yang tidak mencantumkan form identifikasi 

karena isi dalam kardus tersebut bukan barang yang sama. 

Solusi: 

1. Meminta manajer untuk memeriksa dan menandatangani berita 

acara pemusnahan barang CN. 

2. Meminta bagian gudang untuk lebih memperhatikan barang – 

barang yang masuk dalam gudang, dan menatanya dengan lebih 

teratur agar lebih mudah dalam pengambilan barangnya. 

3. Meminta manajer untuk memverifikasi isi dalam kardus 

tersebut dan mencantumkan form identifikasi, sehingga lebih 

mudah dalam pencariannya. 

 

9. PT Belimbingan 

Tugas yang dilakukan adalah melakukan  reveiew terhadap penulisan 

pada Final Report PT Belimbingan yang telah direvisi, untuk dilihat 

apakah masih ada revisi yang tertinggal atau belum sempat diganti. Saat 

melakukan review terhadap final report PT Belimbingan tidak ditemukan 

kesalahaan pada penulisan dan perlu perbaikan. 
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10. PT Delimatama 

a. Mencocokkan jumlah yang tercantum pada Working Balance Sheet 

(WBS) dan Working Profit and Loss (WPL) yang ada di Ms. Excel 

dengan jumlah yang tercantum pada final report. Saat 

membandingkan WBS dan WPL dengan final report, tidak 

ditemukan ketidaksesuaian pada PT Delimatama. Hal yang 

selanjutnya dilakukan adalah memberikan indeks pada Working 

Balance Sheet (WBS) dan Working Profit and Loss (WPL) yang 

terdapat dalam Ms.excel.  

b. Mengisi Petunjuk Prosedur Audit Pengujian Subtantif (PPA) untuk 

mengetahui estimasi aktivitas audit yang dilakukan pada setiap akun 

dalam laporan keuangan, didasarkan juga kepada bukti – bukti 

transaksi yang ada seperti surat konfirmasi, cash count, perhitungan 

persediaan. Langkah – langkah dalam pengisian PPA (dapat dilihat 

pada lampiran 15): 

a. Mengisi nama klien 

b. Mengisi tanggal audit sesuai dengan surat penugasan dari KAP 

sampai dengan tanggal pembuatan final report. 

c. Mengisi kolom “dikerjakan” oleh auditor siapa dan juga 

tanggal pelaksanaannya serta waktu yang diperlukan dalam 

satuan menit, baik yang diestimasi dengan yang aktual terjadi. 
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11. PT Ceritasindo 

Mengisi Petunjuk Prosedur Audit Pengujian Subtantif (PPA) untuk 

mengetahui estimasi aktivitas audit yang dilakukan pada setiap akun 

dalam laporan keuangan, didasarkan juga kepada bukti – bukti transaksi 

yang ada seperti surat konfirmasi, cash count, perhitungan persediaan. 

Langkah – langkah dalam pengisian PPA: 

a. Mengisi nama klien 

b. Mengisi tanggal audit sesuai dengan surat penugasan dari KAP 

sampai dengan tanggal pembuatan final report. 

c. Mengisi kolom “dikerjakan” oleh auditor siapa dan juga tanggal 

pelaksanaannya serta waktu yang diperlukan dalam satuan menit, 

baik yang diestimasi dengan yang aktual terjadi. 

 

12. PT Indonesia Raya 

Mencocokkan jumlah yang tercantum pada Working Balance Sheet 

(WBS) dan Working Profit and Loss (WPL) yang ada di Ms. Excel dengan 

jumlah yang tercantum pada final report. Saat membandingkan WBS dan 

WPL dengan final report, tidak ditemukan ketidaksesuaian pada PT 

Indonesia Raya. Hal yang selanjutnya dilakukan adalah memberikan 

indeks pada Working Balance Sheet (WBS) dan Working Profit and Loss 

(WPL) yang terdapat dalam Ms.excel.  

 

Pelaksanaan Jasa..., Christine Fonda, FB UMN, 2015



115 

 

13. PT Happy Kids 

a. Mencocokkan jumlah yang tercantum pada Working Balance Sheet 

(WBS) dan Working Profit and Loss (WPL) yang ada di Ms. Excel 

dengan jumlah yang tercantum pada final report. Saat 

membandingkan WBS dan WPL dengan final report, tidak 

ditemukan ketidaksesuaian pada PT Happy Kids. Hal yang 

selanjutnya dilakukan adalah memberikan indeks pada Working 

Balance Sheet (WBS) dan Working Profit and Loss (WPL) yang 

terdapat dalam Ms.excel.  

b. Mengisi Petunjuk Prosedur Audit Pengujian Subtantif (PPA) untuk 

mengetahui estimasi aktivitas audit yang dilakukan pada setiap 

akun dalam laporan keuangan, didasarkan juga kepada bukti – 

bukti transaksi yang ada seperti surat konfirmasi, cash count, 

perhitungan persediaan. Langkah – langkah dalam pengisian PPA: 

a. Mengisi nama klien 

b. Mengisi tanggal audit sesuai dengan surat penugasan dari KAP 

sampai dengan tanggal pembuatan final report. 

c. Mengisi kolom “dikerjakan” oleh auditor siapa dan juga 

tanggal pelaksanaannya serta waktu yang diperlukan dalam 

satuan menit, baik yang diestimasi dengan yang aktual terjadi 
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14. PT Kurmaka 

a. Mencocokkan jumlah yang tercantum pada Working Balance Sheet 

(WBS) dan Working Profit and Loss (WPL) yang ada di Ms. Excel 

dengan jumlah yang tercantum pada final report. Saat 

membandingkan WBS dan WPL dengan final report, tidak 

ditemukan ketidaksesuaian pada PT Kurmaka. Hal yang 

selanjutnya dilakukan adalah memberikan indeks pada Working 

Balance Sheet (WBS) dan Working Profit and Loss (WPL) yang 

terdapat dalam Ms.excel.  

b. Mengisi Petunjuk Prosedur Audit Pengujian Subtantif (PPA) untuk 

mengetahui estimasi aktivitas audit yang dilakukan pada setiap 

akun dalam laporan keuangan, didasarkan juga kepada bukti – 

bukti transaksi yang ada seperti surat konfirmasi, cash count, 

perhitungan persediaan. Langkah – langkah dalam pengisian PPA: 

a. Mengisi nama klien 

b. Mengisi tanggal audit sesuai dengan surat penugasan dari KAP 

sampai dengan tanggal pembuatan final report. 

c. Mengisi kolom “dikerjakan” oleh auditor siapa dan juga 

tanggal pelaksanaannya serta waktu yang diperlukan dalam 

satuan menit, baik yang diestimasi dengan yang aktual terjadi 
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15. PT Kecapitus 

Mengisi Petunjuk Prosedur Audit Pengujian Subtantif (PPA) untuk 

mengetahui estimasi aktivitas audit yang dilakukan pada setiap akun 

dalam laporan keuangan, didasarkan juga kepada bukti – bukti transaksi 

yang ada seperti surat konfirmasi, cash count, perhitungan persediaan. 

Langkah – langkah dalam pengisian PPA: 

a. Mengisi nama klien 

b. Mengisi tanggal audit sesuai dengan surat penugasan dari KAP 

sampai dengan tanggal pembuatan final report. 

c. Mengisi kolom “dikerjakan” oleh auditor siapa dan juga tanggal 

pelaksanaannya serta waktu yang diperlukan dalam satuan menit, 

baik yang diestimasi dengan yang aktual terjadi 

 

16. PT Balonku Terbang 

Mencocokkan jumlah yang tercantum pada Working Balance Sheet 

(WBS) dan Working Profit and Loss (WPL) yang ada di Ms. Excel dengan 

jumlah yang tercantum pada final report. Saat membandingkan WBS dan 

WPL dengan final report, tidak ditemukan ketidaksesuaian pada PT 

Kurmaka. Hal yang selanjutnya dilakukan adalah memberikan indeks 

pada Working Balance Sheet (WBS) dan Working Profit and Loss (WPL) 

yang terdapat dalam Ms.excel.  
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17. Petunjuk Prosedur Audit Pengujian Subtantif 

Setelah mengisi PPA maka semua data PPA yang ada direkap menjadi 

satu folder dalam Ms.Excel. Mulai dari tahun 2013 dan 2014 agar dapat 

mengestimasi berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengaudit suatu 

perusahaan. 

 

18. Surat Setoran Pajak (SSP) 

Tugas yang dilakukan untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah membuat 

Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 4 (2) dan PPh Pasal 25 Orang 

Pribadi menggunakan mesin tik (masa pajak Agustus 2015) (dapat 

dilihat dalam lampiran 6 dan 7). 

 

19. PT Ketela Manis 

Menginput bukti invoice ke dalam sales invoice dengan menggunakn 

program Accurate. Langkah – langkah dalam menginput data ke dalam 

program Accurate adalah: 

a. Membuka program Accurate  

b. Pilih “Open Existing Company” 

c. Pilih “Local”, lalu cari lokasi file yang ingin diinput. Setelah itu klik 

“OK”. 

d. Masukan User ID dan Password kemudian pilih “OK”. 
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e. Untuk memulai input transaksi, pilih “Activities”, “General 

Ledger”, lalu  “Journal Voucher”. 

i. Isi tanggal sesuai dengan tanggal transaksi penjualan perusahaan. 

f. Isi kolom Description sesuai dengan deskripsi kegiatan perusahaan. 

g. Isi kolom Account No., Account Name, dan jumlah saldo transaksi 

pada Debit / Credit. 

i. Input akun “Penjualan Bruto” dan “Pajak Pertambahan Nilai” pada 

Account Name dan isi jumlah saldo transaksi dikolom Credit. 

ii. Input akun “Piutang Dagang – IDR” pada Account Name dan isi 

jumlah saldo transaksi dikolom Debit.  

h. Klik icon search pada kolom Subsidiary Ledger. Kemudian pilih 

nama customer yang mempunyai utang pada list customer.  

i. Jika nama customer tidak ada dalam list, maka customer tersebut 

merupakan customer baru. Maka perlu dimasukkan ke dalam list 

customer. 

i. Klik “List” pada bagian menu, lalu pilih “Customers”. Kemudian pilih 

“New”, lalu isi Customer Name pada tab Address dan Currency IDR 

pada Tab Terms,etc. Lalu klik “OK”.  

j. Lalu kembali ke tab New Journal Voucher. 

k. Klik icon search pada kolom Subsidiary Ledger. Kemudian pilih 

nama customer. 

l. Klik “Save & New”. 
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20. PT Aladin 

Mereview dan mengoreksi Management Letter perusahaan untuk periode 

2014. Management Letter adalah surat yang dibuat oleh Kantor Akuntan 

Publik (KAP) dan ditujukan kepada manajemen perusahaan yang laporan 

keuangannya diperiksa yang isinya memberitahukan kelemahan dari 

pengendalian internal perusahaan yang ditemukan selama pemeriksaan, 

disertai dengan saran perbaikan dari KAP (Agoes, 2012). Dalam tugas 

ini, review dilakukan pada Management Letter yang sudah ada. Langkah 

– langkah yang dilakukan adalah: 

a. Mengoreksi angka – angka yang terdapat dalam Management Letter 

perusahaan apakah terdapat kesalahan perhitungan atau tidak 

b. Mengoreksi penulisan huruf, kata, ataupun kalimat dalam 

Management Letter untuk melihat apakah terdapat typo dalam 

penulisannya. 

 

21. KAP Susianto 

Tugas yang dikerjakan adalah merevisi laporan auditor independen milik 

KAP Susianto karena disesuaikan dengan ketentuan dari IAPI mengenai 

pencantuman identitas Kantor Akuntan Publik (dapat dilihat pada 

lampiran 16). 
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22.  PT Binka Ambon 

Mencocokkan jumlah yang tercantum pada Working Balance Sheet 

(WBS) dan Working Profit and Loss (WPL) yang ada di Ms. Excel 

dengan jumlah yang tercantum pada final report. Saat membandingkan 

WBS dan WPL dengan final report, tidak ditemukan ketidaksesuaian 

pada PT Kurmaka. Hal yang selanjutnya dilakukan adalah memberikan 

indeks pada Working Balance Sheet (WBS) dan Working Profit and Loss 

(WPL) yang terdapat dalam Ms.excel.  

 

23. PT Mata Hati 

Melakukan survey terhadap klien yang akan diaudit. Survey ini dilakukan 

untuk melihat apakah auditor dapat menerima penugasan dari klien untuk 

mengaudit perusahaan tersebut atau tidak, selain itu juga untuk 

mengetahui penawaran yang akan ditawarkan dapat diterima atau tidak, 

melihat siapa pemilik/owner dari klien tersebut untuk lebih meyakinkan 

auditor. Tahapan dalam melakukan survey terhadap klien: 

a.    Mendatangi klien di tempat perusahaannya 

b. Mengajak klien untuk membicarakan core business dari 

perusahaan tersebut sehingga dapat mengetahui tentang 

perusahaan apa yang akan diteliti 
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c.   Menanyakan lebih rinci mengenai bagian yang akan diaudit seperti 

di bidang apa perusahaannya, asset yang dimiliki, bagaimana 

pembagian saham dari perusahaan tersebut.  

d. Menanyakan perihal tujuan audit perusahaan tersebut apakah audit 

umum atau audit khusus 
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