
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



 
 

BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

5.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Kegiatan kerja magang dilaksanakan di PT Bintang Mandiri Konsultama yang 

beralamat di Ruko Melati Mas Square Blok A2 No. 26, Serpong Utara, Tangerang 

Selatan dengan penempatan kedudukan kerja magang sebagai staff Accounting yang 

berada dalam Departemen Accounting & Administration. Proses pelaksanaan kerja 

magang dibimbing dan diawasi oleh Bapak Herwin Dwi Firmasyah selaku Senior Tax 

Advisor PT Bintang Mandiri Konsultama. 

 

5.2 Tugas yang Dilakukan 

Selama pelaksanaan kerja magang, tugas yang diberikan terkait dengan masalah 

perpajakan dan akuntansi untuk perusahaan klien maupun wajib pajak orang pribadi. 

Nama klien yang ditampilkan dalam laporan ini merupakan nama perusahaan dan 

wajib pajak orang pribadi yang telah disamarkan, untuk menjaga kerahasiaan data 

dari perusahaan yang ditangani. Jumlah perusahaan yang ditangani selama periode 

kerja magang berjumlah 4 klien, yaitu:  
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1. PT KD 

2. PT DE 

3. PT DI 

4. PT HSB 

Tugas-tugas yang dilakukan selama pelaksanaan kerja magang adalah: 

A. Melakukan Input Faktur Pajak Masukan kedalam e-SPT 

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak 

yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. e-SPT adalah 

penyampaian SPT dalam bentuk digital ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara 

elektronik atau dengan menggunakan media komputer. Tujuan melakukan input 

faktur pajak masukan kedalam e-SPT adalah untuk menyampaikan PPN yang 

telah dibayar. Dokumen yang diperlukan dalam melakukan input faktur pajak 

masukan kedalam e-SPT adalah faktur pajak.  Prosedur yang dilakukan yaitu: 

1. Membuka aplikasi e-SPT dan login menggunakan user name serta password.  

2. klik input data, lalu klik pajak masukan kemudian pilih masa dan tahun pajak 

yang mau diinput lalu klik baru. 
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Gambar 3.1 Membuka Daftar Faktur Pajak Masukan 

 

Gambar 3.2 Daftar Faktur Pajak Masukan 
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3. Masukkan No NPWP, No faktur pajak,  tanggal faktur pajak dan DPP 

kemudian klik simpan.  

Gambar 3.3 Input Pajak Masukan 

 

 

B. Menjurnal Office Expenses  

Office expense adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk keperluan 

kantor. Tujuan menjurnal office expenses adalah mengupdate sistem atas biaya 

yang dikeluarkan untuk keperluan kantor. Dokumen yang diperlukan untuk 

menjurnal office expenses adalah office expenses report. Prosedur yang dilakukan 

yaitu: 

1. Membuka aplikasi Microsoft Access, kemudian masukkan user dan password. 

Kemudian pilih transaksi lalu jurnal umum. 
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Gambar 3.4 Menu Utama 

 

Gambar 3.5 Membuka Transaksi 

 

2. Masukkan tanggal transaksi dan keterangan. Pilih No account sesuai dengan 

klasifikasi dari transaksi yang terjadi. Setelah itu,  masukkan nilai transaksi 

kebagian debit dan kredit lalu klik add.  
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Gambar 3.6 Input Jurnal Umum 

 

 

C. Melakukan Input Faktur Pajak Keluaran kedalam e-SPT 

Tujuan melakukan input faktur pajak keluaran kedalam e-SPT adalah untuk 

menyampaikan PPN yang dipungut. Dokumen yang diperlukan dalam melakukan 

input faktur pajak keluaran kedalam e-SPT adalah faktur pajak. Prosedur yang 

dilakukan yaitu: 

1. Membuka aplikasi e-SPT dan login menggunakan user name serta password.  

2. klik input data, lalu klik pajak keluaran  
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Gambar 3.7 Membuka Daftar Faktur Pajak Keluaran 

 

3. Pilih masa dan tahun pajak yang mau diinput, kemudian klik baru. 

Gambar 3.8 Daftar Faktur Pajak Keluaran 

 

4. Masukkan No NPWP, No faktur pajak,  tanggal faktur pajak dan DPP 

kemudian klik simpan.  
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Gambar 3.9 Input Pajak Keluaran 

 

 

D. Rekonsiliasi Faktur Pajak 

Tujuan rekonsiliasi faktur pajak adalah sebagai tindakan cross-checking  faktur 

pajak yang sudah dilapor, yang belum dilapor dan faktur pajak yang salah. 

Dokumen yang diperlukan dalam melakukan rekonsiliasi adalah formulir 1111 

B2 dan data pajak masukan dari kantor pajak. Prosedur yang dilakukan yaitu: 

1. Meminta formulir 1111 B2 dan data pajak masukan dari kantor pajak. 

2. Melakukan rekonsiliasi dengan mencocokkan data seperti DPP, PPN, No 

faktur, tanggal faktur, NPWP dan nama penjual yang terdapat di formulir 

1111 B2 dengan data pajak masukan dari kantor pajak 
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E. Membuat Purchase Order dan Tagihan 

Purchase order adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak pembeli sebagai 

pengesahan kepada penjual/supplier atas pembelian suatu jenis barang. Tagihan 

adalah formulir yang berisi rincian barang atau jasa serta harga yang harus 

dibayar oleh pembeli kepada penjual. Tujuan membuat purchase order adalah 

sebagai bukti pengesahan kepada penjual atas suatu pembelian dan tujuan 

membuat tagihan adalah sebagai bukti atas sebuah transaksi pembelian. Dokumen 

yang dibutuhkan untuk membuat sebuah tagihan adalah purchase order. Prosedur 

yang dilakukan yaitu: 

1. Jika barang yang dibeli berasal dari supplier baru, maka dibuatkan data 

supplier baru. Pilih data, lalu pilih supplier dan klik tambah supplier. Isi data 

supplier baru secara lengkap lalu klik save 

Gambar 3.10 Membuat Data Supplier Baru 
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Gambar 3.11 Mengisi Data Supplier Baru 

 

2. Jika barang yang dibeli adalah barang baru, maka dibuatkan data barang baru. 

Pilih data, lalu klik produk dan pilih tambah produk.  

Gambar 3.12 Membuat Data Produk Baru 

 

3. Lengkapi data produk baru dengan mengisi nama produk, kode, harga, jenis 

produk jasa atau barang, dan satuannya lalu save.  
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Gambar 3.13 Mengisi Data Produk Baru 

 

4. Selanjutnya  untuk membuat PO baru pilih purchasing, kemudian pilih 

Purchase Order (PO), lalu klik tambah PO. 

Gambar 3.14 Membuat Purchase Order 

 

5. Isi nama supplier dan tanggal terjadinya PO. Setelah itu, klik tambah barang 

kemudian isi nama product, jumlah dan harga barang lalu save. 
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Gambar 3.15 Form PO 1 

 

Gambar 3.16 Tambah Barang 

 

6. Isi kolom diskon jika ada diskon. pilih salah satu apakah barang tidak kena 

PPN, atau tidak termasuk PPN atau sudah termasuk PPN lalu klik hitung dan 

simpan.  
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Gambar 3.17 Form PO 2 

 

 

7. Membuat tagihan baru dilakukan dengan memilih purchasing, kemudian pilih 

tagihan dan klik tambah tagihan.  

Gambar 3.18 Membuat Tagihan 
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8. Isi jenis invoice barang atau jasa, No PO, tanggal tagihan dan jatuh tempo. Isi 

kolom diskon jika ada diskon. pilih salah satu apakah barang tidak kena PPN, 

atau tidak termasuk PPN atau sudah termasuk PPN lalu klik hitung dan 

simpan. 

Gambar 3.19 Form Tagihan 1 

 

Gambar 3.20 Form Tagihan2
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F. Membuat Sales Order, Quotation dan Invoice 

Sales order adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat pesanan dari 

konsumen atau pelanggan. Quotation adalah surat penawaran yang diberikan 

kepada pelanggan kita setelah adanya permintaan penawaran. Invoice adalah 

dokumen yang menunjukkan seberapa besar nilai yang harus dibayar pelanggan. 

Tujuan membuat sales order adalah untuk memcatat pesanan. Dokumen yang 

dibutuhkan untuk membuat quotation adalah sales order, dan untuk membuat 

invoice membutuhkan quotation. 

Prosedur yang dilakukan yaitu: 

1. Apabila penjualan kepada customer baru, maka dibuatkan data customer yang 

baru dan diisi secara lengkap lalu klik save. 

Gambar 3.21 Membuat Customer Baru 
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Gambar 3.22 Mengisi Data Customer Baru 

 

2. Membuat sales order dapat dilakukan dengan memilih selling, lalu pilih sales 

order, dan klik tambah sales order. 

Gambar 3.23 Membuat Sales Order 
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3. Pilih customer, mata uang yang digunakan dan tanggal job order lalu klik 

prosses and save kemudian  pilih tambah barang.  

Gambar 3.24 Mengisi Sales Order 

 

4. Masukkan nama barang beserta jumlah dan harga lalu klik save. 

Gambar 3.25 Form Tambah Barang 
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5. Setelah membuat sales order, langkah selanjutnya adalah membuat quotation. 

Membuat quotation dilakukan dengan pilih selling, kemudian pilih quotation 

dan pilih tambah quotation. Setelah itu, isi form quotation secara lengkap lalu 

klik tambah barang. 

Gambar 3.26 Membuat Quotation 

 

Gambar 3.27 Form Quotation 
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6. Pilih nama produk beserta jumlah dan harga lalu klik save.  

Gambar 3.28 Isi Form Tambah Barang 

 

7. Tahap selanjutnya adalah membuat invoice. Pilih selling, lalu pilih invoice 

dan klik tambah invoice. Setelah itu, isi form invoice secara lengkap dan save. 

Gambar 3.29 Membuat Invoice 
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Gambar 3.30 Form Invoice 

 

 

G. Membuat Buku Besar Hutang, Penjualan, Biaya dan Hutang Pemegang 

Saham 

Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas 

transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Tujuan membuat membuat buku besar 

hutang, penjualan, biaya dan hutang pemegang saham adalah untuk memberikan 

informasi kepada user mengenai jumlah hutang, penjualan, biaya dan hutang 

pemegang saham perusahaan. Dokumen yang dibutuhkan untuk membuat buku 

besar hutang, penjualan, biaya dan hutang pemegang saham adalah buku besar 

kas dalam bentuk excel. Prosedur yang dilakukan yaitu: 

1. Meminta buku besar kas dalam bentuk excel. 

2. Membuka excel baru lalu pindahkan transaksi yang ada pada buku besar kas 

ke masing-masing buku besar. 
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3. Setelah memindahkan ke masing-masing buku besar, jumlahkan masing-

masing buku besar.  

 

3.1. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Proses pelaksanaan kerja magang berlangsung dari tanggal 3 Agustus 2015 

sampai dengan 30 September 2015. Rincian tugas per perusahaan yang 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1. PT KD 

A. Melakukan Input Faktur Pajak Masukan kedalam e-SPT 

Faktur pajak yang di input adalah faktur pajak masukan bulan Juni 

2015. Pekerjaan ini membutuhkan dokumen pendukung berupa faktur 

pajak masukan yang diterima atas pembelian yang dilakukan dan dapat 

dilihat pada lampiran 7. Hasil melakukan input faktur pajak masukan 

dapat dilihat pada Gambar 3.31. 

Gambar 3.31 Hasil Melakukan Input Faktur Pajak Masukan 

Pelaksanaan Tax And..., Felix Aryanto, FB UMN, 2017



 
 

 

 

B. Melakukan Input Faktur Pajak Keluaran kedalam e-SPT 

Faktur pajak yang di input adalah faktur pajak keluaran bulan Juni 

2015. Pekerjaan ini membutuhkan dokumen pendukung berupa faktur 

pajak keluaran yang dibuat atas penjualan yang dilakukan dan dapat 

dilihat pada lampiran 9. Hasil melakukan input faktur pajak keluaran 

dapat dilihat pada Gambar 3.32. 

Gambar 3.32 Hasil Melakukan Input Faktur Pajak Keluaran 
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C. Membuat Buku Besar Hutang, Penjualan, Biaya dan Hutang 

Pemegang Saham 

Buku besar yang dibuat adalah buku besar hutang, penjualan, biaya 

dan hutang pemegang saham bulan Januari sampai Juni 2011. 

Pekerjaan ini membutuhkan dokumen pendukung berupa jurnal dalam 

bentuk excel dan dapat dilihat pada lampiran 12. Hasil membuat buku 

besar hutang, penjualan, biaya dan hutang pemegang saham dapat 

dilihat pada Gambar 3.31, Gambar 3.31 dan Gambar 3.32. 

 

 

 

Gambar 3.33 Hasil Membuat Buku Besar Hutang 
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Gambar 3.34 Hasil Membuat Buku Besar Penjualan 

 

 

 

Gambar 3.35 Hasil Membuat Buku Besar Biaya 

Pelaksanaan Tax And..., Felix Aryanto, FB UMN, 2017



 
 

 

Gambar 3.36 Hasil Membuat Buku Besar Hutang Pemegang Saham 

 

2. PT DE 

A. Membuat Purchase Order dan Tagihan 
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Purchase order dan tagihan yang buat adalah purchase order dan 

tagihan bulan Juni sampai September 2014. Pekerjaan ini 

membutuhkan dokumen pendukung berupa invoice pembelian dari 

supplier dan dapat dilihat pada lampiran 11. Hasil membuat purchase 

order dan tagihan dapat dilihat pada Gambar 3.31 dan Gambar 3.32. 

Gambar 3.37 Hasil Membuat Purchase order 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.38 Hasil Membuat tagihan 
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B. Membuat Sales Order, Quotation dan Invoice 

Sales order, quotation dan invoice yang buat adalah sales order, 

quotation dan invoice bulan Januari sampai Mei 2014. Pekerjaan ini 

membutuhkan dokumen pendukung berupa invoice penjualan dan 

dapat dilihat pada lampiran 11. Hasil membuat quotation dan invoice 

dapat dilihat pada Gambar 3.33 dan Gambar 3.34  

Gambar 3.39 Hasil Membuat Quotation 

 

 

 

 

Gambar 3.40 Hasil Membuat Invoice 
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3. PT DI 

A. Menjurnal Office Expenses 

Office expenses yang dijurnal adalah office expenses bulan Januari 

sampai Juni 2013 dan 2014. Pekerjaan ini membutuhkan dokumen 

pendukung berupa office expenses bulan Januari sampai Juni 2013 dan 

2014 di Excel dan dapat dilihat pada lampiran 8. Hasil nenjurnal office 

expenses dapat dilihat pada Gambar 3.35. 

Gambar 3.41 Hasil Menjurnal Office Expenses 

 

4. PT HSB 
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A. Melakukan Rekonsiliasi Faktur Pajak 

Rekonsiliasi faktur pajak yang dilakukan adalah faktur pajak bulan 

April sampai Desember 2011. Dokumen pendukung yang dibutuhkan 

adalah fotocopy formulir 1111B2 dan data pajak masukan dari kantor 

pajak bulan April sampai Agustus 2011 dan dapat dilihat pada 

lampiran 10.  

 

3.3.2 Kendala yang ditemukan 

Kendala yang ditemukan pada saat pelaksanaan kerja magang di PT Bintang 

Mandiri Konsultama adalah sebagai berikut: 

A. Kendala dalam Melakukan Input Faktur Pajak Masukan kedalam e-

SPT 

Tidak ditemukan kendala yang berarti dalam melakukan input faktur pajak 

masukan kedalam e-SPT. 

B. Kendala dalam Menjurnal Office Expenses 

Tidak ditemukan kendala yang berarti dalam menjurnal office expenses. 

C. Kendala dalam Melakukan Input Faktur Pajak Keluaran kedalam e-

SPT 

Tidak ditemukan kendala yang berarti dalam melakukan input faktur pajak 

keluaran kedalam e-SPT. 

D. Kendala dalam Melakukan Rekonsiliasi Faktur Pajak 

Pelaksanaan Tax And..., Felix Aryanto, FB UMN, 2017



 
 

Tidak ditemukan kendala yang berarti dalam melakukan rekonsiliasi 

faktur pajak. 

E. Kendala dalam Membuat Purchase Order dan Tagihan 

Pada saat pembuatan purchase order, user tidak memiliki pilihan jika 

barang yang dibeli sudah termasuk PPN sehingga harus dihitung secara 

manual. Pada saat pembuatan tagihan, user harus memasukkan kembali 

daftar barang yang dibeli sesuai dengan purchase order sehingga 

menghabiskan banyak waktu dan berrisiko salah input.. 

F. Kendala dalam Membuat Sales Order, Quotation dan Invoice 

Pada saat pembuatan sales order, no sales order bisa double jika pada saat 

yang bersamaan dua user membuat sales order. Hal yang sama juga 

terjadi pada pembuatan quotation dan invoice. Kendala selanjutnya adalah 

pada saat ingin memilih ref sales order dan no quotation, nomornya tidak 

urut sehingga untuk mencari ref sales order dan no quotation yang sesuai 

memakan waktu yang cukup lama.  

G. Kendala dalam Membuat Buku Besar Hutang, Penjualan, Biaya dan 

Hutang Pemegang Saham 

Tidak ditemukan kendala yang berarti dalam melakukan rekonsiliasi 

faktur pajak. 

 

3.3.3 Solusi atas Kendala yang ditemukan 
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Solusi atas kendala yang ditemukan selama kerja magang adalah sebagai 

berikut: 

A. Solusi atas Kendala dalam Melakukan Input Faktur Pajak Masukan 

kedalam e-SPT 

Tidak ada solusi karena tidak ditemukan kendala yang berarti dalam 

melakukan input faktur pajak masukan kedalam e-SPT. 

B. Solusi atas Kendala dalam Menjurnal Office Expenses 

Tidak ada solusi karena tidak ditemukan kendala yang berarti dalam 

menjurnal office expenses. 

C. Solusi atas Kendala dalam Melakukan Input Faktur Pajak Keluaran 

kedalam e-SPT 

Tidak ada solusi karena tidak ditemukan kendala yang berarti dalam 

melakukan input faktur pajak keluaran kedalam e-SPT. 

D. Solusi atas Kendala dalam Melakukan Rekonsiliasi Faktur Pajak 

Tidak ada solusi karena tidak ditemukan kendala yang berarti dalam 

melakukan rekonsiliasi faktur pajak. 

E. Solusi atas Kendala Membuat Purchase Order dan Tagihan 

Solusi untuk kendala pada saat pembuatan purchase order adalah 

memberikan pilihan kepada user yaitu barang yang dibeli tidak termasuk 

PPN, belum termasuk PPN dan sudah termasuk PPN. Solusi selanjutnya 

adalah pada saat input no purchase order, barang yang dibeli secara 
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otomatis sudah masuk kedalam daftar beli sehingga tidak perlu 

memasukkan kembali daftar barang yang dibeli. 

F. Solusi atas Kendala dalam Membuat Sales Order, Quotation dan 

Invoice 

Pada saat pembuatan sales order, quotation dan invoice, no sales order, 

no quotation dan no invoice diberikan pada saat setelah klik prosses. 

Solusi untuk kendala selanjutnya adalah ref sales order dan no quotation 

diurut mulai dari no yang paling baru.  

G. Solusi atas Kendala dalam Membuat Buku Besar Hutang, Penjualan, 

Biaya dan Hutang Pemegang Saham 

Tidak ada solusi karena tidak ditemukan kendala yang berarti dalam 

melakukan rekonsiliasi faktur pajak. 
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