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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Kegiatan kerja magang dilaksanakan di PT Home Of Living Arts Indonesia yang 

beralamat di Komplek Pergudangan Semanan Megah Kav. 15, Jl. Daan Mogot 

Km 18 Jakarta Barat, dengan penempatan kedudukan kerja magang sebagai staff 

pajak yang berada didalam finance and accounting. Selama proses pelaksanaan 

kerja magang diawasi dan dibimbing oleh Ibu Metta Dewi selaku tax manager 

perpajakan pada PT Home Of Living Arts Indonesia.  

3.2 Tugas Yang Dilakukan 

Selama pelaksanaan kerja magang, tugas-tugas yang dilakukan yaitu: 

1. Mengurutkan Invoice Penjualan Pameran  

Invoice adalah sebuah surat tagihan yang bersifat komersial karena digunakan 

sebagai barang bukti dalam sebuah transaksi. Invoice biasanya berupa surat 

tagihan yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan antara kedua belah 

pihak, yakni pembeli dan penjual. Manfaat utama dari invoice adalah sebagai 

tanda bukti dari sebuah transaksi. Tujuan dilakukannya pekerjaan ini adalah 

untuk melakukan penginputan data transaksi sebagai perhitungan besarnya 

total Nota, DPP, dan PPN yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan 

pengenaan pajak oleh perusahaan. Dokumen yang digunakan adalah invoice 

atas transaksi yang terjadi.  
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Langkah-langkah yang dilakukan adalah: 

1) Menerima Invoice dari bagian accounting.  

2) Mengurutkan invoice berdasarkan tanggal  transaksi dan nomor invoice. 

3) Mengurutkan invoice sesuai no invoice yang ada di dalam listing 

penjualan. 

4) Mengarsip invoice kedalam odner. 

2. Merekap Penjualan Jakarta, Bandung, dan Medan 

Penjualan adalah suatu transaksi yang terjadi selama periode tertentu pada 

perusahaan. Tujuan dibuatkannya rekapan penjualan yaitu sebagai dasar untuk 

menghitung jumlah nota, DPP, dan PPN yang akan digunakan untuk 

menghitung pajak pajak digunggung selain itu tujuan dilakukannya rekap 

penjualan yaitu untuk mencocokan antara sales dengan invoice yang didapat 

dikirimkan dari berbagai showroom agar tidak terjadinya kesalahan antara 

rekapan dengan invoice yang diterima. Dokumen yang diperlukan dalam 

melakukan rekap penjualan adalah list penjualan yang dikirimkan dari bagian 

accounting dalam bentuk excel dan invoice penjualan.  

Langkah-langkah dalam melakukan rekap penjualan yaitu: 

1) Menerima list penjualan dari bagian accounting dalam bentuk excel yang 

dikirim dari berbagai showroom dan list penjualan ini juga sudah 

dilakukan pengecekan oleh bagian accounting. 

2) Melakukan pembuatan rekapan penjualan dalam bentuk excel dengan 

menghitung total nota, DPP dan PPN pada setiap customer dengan tujuan 

untuk mengetahui jumlah penjualan yang dilakukan oleh setiap customer. 
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3) Setelah mendapatkan jumlah akhir dari total nota, DPP dan PPN langkah 

selanjutnya yaitu melakukan pengecekan nama barang, nama customer dan 

jumlah nota apakah invoice sudah sesuai dengan rekapan. 

4) Jika terjadi kesalahan atau ketidak cocokan antara rekapan dengan invoice  

maka dapat bertanya kepada bagian accounting untuk mengatahui dimana 

letak kesalahannya. 

5) Setelah selesai melakukan pengecekan maka dilakukan pencocokan hasil 

akhir antara rekapan yang telah dibuat dengan list penjualan yang didapat 

dari bagian accounting. 

3. Melakukan pencocokan antara rekapan dengan Invoice 

Pencocokan yang dilakukan antara rekapan penjualan dengan invoice 

bertujuan untuk mencocokan apakah ada perbedaan antara invoice penjualan 

dengan rekapan. Selain itu juga pencocokan ini dilakukan untuk mengetahui 

void penjualan dan retur penjualan. Void penjualan adalah suatu transaksi 

yang terjadi karena adanya pembatalan pembelian yang dilakukan oleh 

customer yang dikarenakan adanya kesalahan barang, atau ketidaksesuaian 

barang yang dibeli, sedangkan retur pembelian merupakan penukaran barang 

yang telah dibeli oleh pelanggan dikarenakan barang tersebut rusak atau 

cacat.  

Prosedur untuk melakukan pencocokan antara rekapan dengan invoice 

adalah: 

1) Selesaikan terlebih dahulu rekapan penjualan yang dikerjaan dalam 

bentuk excel. 
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2) Menerima invoice penjualan yang turun dari bagian accounting, 

3) Cari invoice sesuai showroom yang akan dicocokan, contohnya: Invoice 

bandung dengan rekapan bandung. 

4) Lakukan pencocokan dimulai dengan nomor invoice, nama pelanggan, 

total penjualan, DDP, dan PPN 

4. Merekap gaji karyawan Pusat, Jakarta, Bandung, dan Medan 

Rekapan gaji digunakan sebagai dasar dalam perhitungan Pajak Penghasilan 

PPh 21 yang akan dibayarkan perusahaan kepada Negara. Pajak Penghasilan 

PPh 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, 

honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk 

apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang 

dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang 

Pajak Penghasilan. Pengenaan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara 

pemotongan pajak melalui Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Sehingga sebagai 

pihak yang dipotong PPh Pasal 21 berhak mendapatkan Bukti Potong PPh 21 

dari Pemotong Pajak PPh Pasal 21.  

 Prosedur dalam merekap gaji karyawan dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Meminta rekapan gaji karyawan kepada bagian accounting  yang 

digunakan untuk mempermudah pencarian bukti pengeluaran kas untuk 

mencari nomor voucher. 

2) Mencari nomor voucher bukti pengeluaran kas berdasarkan nomor 

voucher yang ada pada rekapan gaji karyawan. 
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3) Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan dan telah sesuai dengan 

nomor voucher serta angka yang sama dengan rekapan, langkah 

selanjutnya adalah mencopy bukti-bukti pengeluaran kas yang diperlukam. 

4) Membuat rekapan gaji karyawan sesuai dengan nama, jabatan, dan lokasi 

pekerjaannya. 

5) Hasil rekapan di print dan bukti pengeluaran kas yang telah di copy 

dilampirkan kedalam rekapan yang telah dibuat dalam excel. 

5. Membuat Faktur Pajak Keluaran 

Faktur pajak keluaran merupakan faktur pajak lembar pertama yang 

digunakan sebagai bukti pajak keluaran. Faktur pajak keluaran diterima 

ketika kita menjual barang kepada customer. Tujuan dilakukannya pekerjaan 

ini adalah untuk digunakan sebagai penghitungan pajak keluaran perusahaan 

yang akan mempengaruhi besarnya pembayaran pajak yang akan dibayar oleh 

perusahaan. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pembuatan faktur pajak 

keluaran adalah invoice penjualan. Prosedur yang dilakukan yaitu: 

1) Menerima invoice penjualan dan kertas permintaan pembuatan faktur 

pajak dari bagian accounting. 

2) Membuat faktur pajak keluaran dengan melihat invoice penjualan untuk 

menginput nama pembeli barang kena pajak, nama barang, jumlah barang 

dan harga jual barang. 

3) Memberikan lembar pertama faktur pajak keluaran kepada customer. 

4) Mengarsipkan lembar bagian ketiga faktur pajak keluaran sebagai bukti 

untuk arsip bagian pajak. 
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6. Membuat Bukti Potong PPh 23 

PPh 23 atau yang dikenal dengan istilah PPh atas penggunaan jasa merupakan 

jenis pajak yang harus diselesaikan atau dilunasi selama masa pajak yang 

sama seperti yang diterima, dan tidak perlu dilaporkan kembali pada akhir 

tahun pajak. Bukti potong PPh 23 dibuat jika terjadinya pendapatan 

penghasilan atas Jasa Manajemen. Bukti potong PPh 23 digunakan sebagai 

alat bukti perusahaan atas penghasilan. Dokumen yang digunakan adalah 

faktur pajak. Prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Menerima faktur pajak dari supplier 

2) Membuka e-SPT PPh 23 

3) Menginput data terkait PPh 23 di e-SPT 

4) Mencetak bukti potong PPh 23 tersebut 

7. Mengurutkan, Menginput dan Mengarsipkan Faktur Pajak  

a. Faktur Pajak Masukan 

Faktur pajak masukan merupakan faktur pajak lembar pertama yang 

digunakan sebagai bukti pajak masukan. Faktur pajak masukan diterima 

ketika melakukan transaksi pembelian barang. Tujuan dilakukannya 

pekerjaan ini adalah untuk digunakan sebagai penghitung besarnya pajak 

masukan perusahaan yang akan mempengaruhi besarnya pembayaran 

pajak oleh perusahaan. Dokumen yang diguanakan adalah faktur pajak 

lembar pertama asli yang didapat dari supplier. Prosedur yang dilakukan 

adalah: 

1) Menerima faktur pajak masukan dari supplier  
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2) Mengurutkan faktur pajak masukan berdasarkan tanggal faktur pajak 

masukan. 

3) Mengurutkan faktur pajak masukan berdasarkan nomor seri faktur pajak 

jika nama perusahaan nya sama 

4) Menginput faktur pajak masukan di excel 

5) Mengarsipkan faktur pajak masukan di ordner. 

b. Faktur Pajak Keluaran 

Faktur pajak keluaran merupakan faktur pajak lembar ketiga yang 

digunakan perusahaan sebagai bukti pajak keluaran. Faktur pajak keluaran 

dibuat ketika adanya penjualan barang. Tujuan dilakukannya pekerjaan ini 

adalah untuk digunakan sebagai penghitung besarnya pajak keluaran yang 

akan mempengaruhi besarnya pembayaran pajak oleh perusahaan. 

Dokumen yang digunakan adalah faktur pajak lembar kedua (faktur pajak 

keluaran). Prosedur yang dilakukan yaitu: 

1) Melihat faktur pajak keluaran lembar ketiga yang digunakan sebagai 

arsip untuk bagian pajak 

2) Mengurutkan faktur pajak berdasarkan tanggal dan nomor seri faktur 

pajak 

3) Menginput faktur pajak keluaran di excel 

4) Mengarsipkannya ke dalam ordner 

5) 8. Merekap PPh 21, PPh 23, dan PPh 4(2) 

Merekap PPh 21, PPh 23 dan PPh 4(2) ini dilakukan untuk pelaporan pajak 

dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014. Langkah 
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pertama adalah menyiapkan bukti pelaporan pajak PPh 21, PPh 23 dan PPh 

4(2) selama bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 yang sudah 

diarispkan. Langkah selanjutnya adalah melihat jumlah, tanggal, dan jenis 

PPh yang ada di bukti lapor PPh untuk diinput kedalam Excel. Setelah 

diinput masukan kembali bukti pelaporan pajak kedalam arsip. 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Tugas yang dikerjakan selama program magang sebagai Tax Service dalam 

pengerjaan lebih banyak menggunakan Microsoft Excel dan e-SPT. Dalam 

penyusunan laporan kerja magang, angka dan nama yang tertera merupakan bukan 

angka dan nama yang sebenarnya. Berikut ini adalah uraian yang dilakukan 

selama proses kerja magang: 

1. Mengurutkan Invoice Penjualan Pameran 

Invoice yang diurutkan yaitu invoice yang terjadi pada periode bulan 

Desember dari tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. 

Cara melakukan pekerjaan ini berdasarkan nomor invoice yang tertera pada 

invoice. Waktu pengerjaan pengurutan invoice dilakukan dalam 1 (satu) hari 

perbulan. Dokumen yang dibutuhkan adalah invoice penjualan pada lembar ke 

2 (dua) dan lembar ke 3 (tiga). 

Langkah dalam mengurutkan invoice penjualan yaitu: 
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a. Mengurutkan terlebih dahulu berdasarkan tanggal (dapat dilihat pada 

Gambar 3.1). yang didapat dari bagian accounting dan telah diperiksa oleh 

bagian accounting. 

Gambar 3.1 

 Invoice penjualan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT Home Of Living Arts Indonesia 

b. Mengurutkan invoice sesuai dengan No. Invoice yang ada pada invoice 

penjualan. (dapat dilihat pada gambar 3.2). 

Gambar 3.2 

 Nomor Invoice 

 

Tanggal transaksi 
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Sumber: PT Home Of Living Arts Indonesia 

2. Merekap Penjualan Jakarta, Bandung, dan Medan 

Sesudah menerima list penjualan dari bagian accounting dibuatkan rekapan 

penjualan yang akan dicocokan dengan Invoice penjualan, sesuai dengan 

nama, nomor invoice, total, DPP, dan PPN. Rekapan penjualan ini akan 

digunakan sebagai perhitungan untuk melaporkan PPN (Pajak Pertambahan 

Nilai). Dokumen yank diperlukan saat melakukan rekap penjualan yaitu listing 

penjualan yang dikirimkan dari bagian accounting dan invoice penjualan. 

Rekapan penjualan yang dibuat untuk Jakarta, Bandung, Medan adalah 

periode Januari 2015, dimulai dari tanggal 03 Januari 2015 sampai dengan 31 

Januari 2015. Dalam pengerjaan rekapan penjualan ini dilakukan 1 (satu) hari 

untuk setiap showroom yang dikerjakan. Cara melakukan rekapan penjualan 

yaitu:  

a. Menerima listing penjualan dalam bentuk excel dari bagian accounting 

(dapat dilihat pada gambar 3.3) dan hasil rekapan penjualan (dapat dilihat 

Nomor invoice 
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pada gambar 3.4 ex: Penjualan Medan) yang telah dicetak. List tersebut 

dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan rekapan penjualan.  

Gambar 3.3  

Listing Penjualan  

Sumber: PT Home Of Living Arts Indonesia 

 

b. Setelah menerima list penjualan dari bagian accounting, selanjutnya bagian 

pajak membuat rekapan penjualan untuk mendapatkan total nota, DPP (Dasar 

Pengenaan Pajak), dan PPN (Pajak Pertambahan nilai) untuk masing-masing 

customer. 
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Gambar 3.4  

Rekapan Penjualan 

Sumber: PT Home Of Living Arts Indonesia 

3. Melakukan pencocokan antara rekapan dengan Invoice 

Setelah membuat rekapan penjualan langkah selanjutnya adalah dengan 

melakukan pencocokan antara rekapan dengan invoice. Dilakukannya 

pekerjaan ini adalah untuk mencari apakah ada yang tidak sesuai antara 

rekapan yang didapat dari list penjualan dengan bukti nyata yang berupa 

invoice. Cara melakukan pencocokan adalah sebagai berikut: 
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a.  Menerima Invoice penjualan yang telah dirapihkan oleh bagian accounting. 

Setelah menerima invoice penjualan langkah selanjutnya adalah 

mencocokan tanggal transaksi, nomor invoice, nama customer, total nota, 

DPP, dan PPN (dapat dilihat pada gambar 3.5). 

Gambar 3.5 

Invoice Penjualan 

Sumber: PT Home Of Living Arts Indonesia 

 

b. Total nota dihitung dengan menggunakan rumus penjumlahan dari total 

harga barang pada masing-masing customer (rumus dapat dilihat pada 

gambar 3.6).  

Gambar 3.6  

Perhitungan Total Nota 

Nomor Invoice 

Tanggal Transaksi 

Total DPP & PPN 

Total Nota

Nama Customer
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Sumber: PT Home Of Living Arts Indonesia 

 

 

c. DPP (Dasar Pengenaan Pajak) dihitung dengan menggunakan rumus total 

penjualan dibagi dengan 110% atau 1.1, dan total DPP dihitung dengan 

menggunakan rumus penjumlahan dari DPP pada masing-masing 

customer (rumus dapat dilihat pada gambar 3.7 dan gambar 3.8). 
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Gambar 3.7  

Perhitungan DPP 

Sumber: PT Home Of Living Arts Indonesia 

 

DPP = H5 / 1.1 
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Gambar 3.8  

Perhitungan Total DPP 

Sumber: PT Home Of Living Arts Indonesia 

 

d. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dihitung dengan menggunakan rumus 

DPP dikali dengan 10%, 10% adalah pajak yang dipungut dalam PPN, 

yang akan digunakan sebagai dasar untuk pembayaran pajak atas PPN 

perusahaan. Perhitungan PPN dan total PPN dapat dilihat pada gambar 

3.9 dan gambar 3.10. 

 

 

Total DPP = sum(I5:I6) 
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Gambar 3.9 

Perhitungan PPN 

 

Sumber: PT Home Of Living Arts Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

PPN = I5*10% 
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Gambar 3.10  

Perhitungan Total PPN 

Sumber: PT Home Of Living Arts Indonesia 

4. Merekap gaji karyawan Pusat, Jakarta, Bandung, dan Medan 

Rekapan gaji karyawan dibuat setiap sebulan sekali, perhitungan gaji 

karyawan dihitung berdasarkan tanggal cut off perusahaan. Setiap bulan 

perusahaan mempunyai tanggal cut off setiap tanggal 17 pada setiap 

bulannya, namun pembayaran gaji (payroll) dibayarkan setiap akhir bulan. 

Total PPN = sum(J5:J6) 
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Pekerjaan membuat rekapan gaji karyawan ini dilakukan dalam 1 (satu) 

hari. Periode dalam merekap gaji karyawan yaitu bulan Januari 2015. 

Langkah yang dilakukan dalam pekerjaan ini adalah: 

a. Meminta listing rekapan gaji karyawan kepada bagian accounting. Semua 

rekapan gaji karyawan sudah merangkap seluruh karyawan yang ada di 

Pusat, Showroom (Cengkareng, Bandung, Jakarta, dan Pluitvillage). 

(dapat dilihat pada gambar 3.11). 

Gambar 3.11  

Listing rekapan gaji karyawan 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT Home Of Living Arts Indonesia 

b. Setelah menerima listing rekapan gaji karyawan, langkah selanjutnya 

yaitu mencari voucer bukti pengeluaran kas dengan panduan Nomor 

bukti pengeluaran Kas Kecil. (dapat dilihat pada gambar 3.12). 
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Gambar 3.12 

 Bukti Pengeluaran Kas 

Sumber: PT Home Of Living Arts Indonesia 

Gambar 3.13  

Hasil Rekapan 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT Home Of Living Arts Indonesia 

5. Membuat Faktur Pajak Keluaran 

Faktur pajak keluaran dibuat ketika customer meminta untuk dibuatkan faktur 

pajak. Dasar penggunaan pembuatan faktur pajak keluaran yaitu invoice 
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penjualan yang didapat dari bagian accounting. Membuat faktur pajak 

dilakukan pada bulan Januari 2015. Langkah-langkah yang dilakukan untuk 

membuat faktur pajak keluaran yaitu: 

a. Menerima invoice dan formulir permintaan pembuatan faktur pajak 

keluaran dari bagian accounting. (dapat dilihat pada gambar 3.13). 

Gambar 3.14  

Invoice penjualan 

 

Sumber: PT Home Of Living Arts Indonesia 

b. Langkah selanjutnya setelah menerima invoice penjualan dari bagian 

accounting melakukan pembuatan faktur pajak yang terdiri dari kode 

dan nomor seri faktur pajak, nama pembeli barang/jasa kena pajak, 

NPWP, dan alamat (diisi sesuai dengan alamat yang tertera pada 

NPWP). Selanjutnya mengisi nama barang kena pajak/jasa kena 

pajak, dan harga jual. (dapat dilihat pada gambar 3.14). 
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Gambar 3.15 

 Faktur Pajak Keluaran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT Home Of Living Arts Indonesia 

6. Membuat Bukti Potong PPh 23 

Bukti potong PPh Ps 4 Ayat 2 dibuat pada bulan februari atas jasa yang 

digunakan. Langkah pertama adalah menerima faktur pajak dari supplier atas 

jasa yang digunakan oleh perusahaan, kemudian mengambil faktur pajak 

yang ada. Setelah itu membuka program e-SPT PPh 23 dan menginput 

datanya. Pembuatan bukti potong PPh 23 dilakukan pada bulan Februari 

2015. Untuk melihat langkah-langkah pembuatannya dapat dilihat pada 

gambar-gambar berikut: 
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a. Membuka program e-SPT PPh 23 akan muncul pilih database (Connect to 

DB) (dapat dilihat pada gambar 3.15). 

Gambar 3.16  

Tampilan Awal Membuat PPh 23 

Sumber: PT Home Of Living Arts Indonesia 

b. Setelah membuka program e-SPT, langkah selanjutnya akan muncul 

tampilan Login pada layar, selanjutnya masukkan username dan 

password yang telah diberitahukan oleh senior. (Dapat dilihat pada 

gambar 3.16). 
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Gambar 3.17  

Tampilan Login 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT Home Of Living Arts Indonesia 

c. Setelah melakukan login pada program e-SPT PPh pasal 23 langkah 

selanjutnya yaitu klik program dan plih SPT yang ada karena telah dibuat 

sebelumnya oleh senior, apabila belum dibuat maka dapat dibuat dengan 

cara membuka SPT baru. (dapat dilihat pada gambar 3.17 dan gambar 

3.18). 
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Gambar 3.18  

Tampilan login pada program e-SPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT Home Of Living Arts Indonesia 

Gambar 3.18  

Daftar Bulan yang akan dipilih 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT Home Of Living Arts Indonesia 
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d. Setelah memilih buka SPT yang ada, maka akan muncul bulan-bulan yang 

akan dibuat SPT nya. Pilih bulan Februari, karena akan membuat PPh 23 

untuk bulan Februari. Klik Februari lalu buka dan akan muncul 

konfirmasi SPT yang telah dibuat, pilih buka SPT untuk diedit 

kembali/revisi. (dapat dilihat pada gambar 3.19). 

Gambar 3.19  

Konfirmasi SPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT Home Of Living Arts Indonesia 

e. Langkah selanjutnya adalah memilih SPT PPh kemudian pilih bukti 

botong PPh pasal 23 (dapat dilihat pada gambar 3.20). 
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Gambar 3.20 

 Pilihan untuk membuat PPh  

Sumber: PT Home Of Living Arts Indonesia 

f. Setelah memilih bukti potong PPh pasal 23 maka akan muncul tampilan 

untuk mengisi bukti botong PPh 23. Nomor bukti potong yaitu 

000005/PPH23 dan dibuat tanggal 11 Februari 2015. Untuk menginput 

nama perusahaan diklik table NPWP pilih perusahaan, maka Nama 

Perusahaan dan NPWP akan terisi. Karena bukti potong ini dibuat untuk 

Jasa Managemen maka nilai nya diisi pada nomor 6.B yaitu Jasa Teknik, 

Jasa Managemen, Jasa Konsultan, dan Jasa Lain sesuai PMK-

244/PMK.03/2008: B. Jasa Managemen. Jika perusahaan mempunyai 

NPWP maka dikenakan tarif sebesar 2%, namun apabila perusahaan tidak 

mempunyai NPWP maka tarif yang digunakan adalah 4%.  Setelah data 

tersebut telah terisi maka langkah selanjutnya adalah menyimpan bukti 

potong tersebut. (dapat dilihat pada gambar 3.21). 
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Gambar 3.21  

Daftar Input PPh 23 

Sumber: PT Home Of Living Arts Indonesia 

g. Setelah dibuat dan disimpan langkah selanjutnya adalah mencetak bukti 

potong PPh 23 tersebut. Bukti potong PPh 23 dicetak sebanyak 3 lembar. 

Untuk melihat contoh PPh 23 dapat dilihat pada lampiran. 

 

7. Mengurutkan, Menginput dan Mengarsipkan Faktur Pajak  

a. Mengurutkan Faktur Pajak  

Faktur pajak masukan yang baru diterima dari bagian accounting 

biasanya tidak diurutkan berdasarkan tanggal, dan nomor seri faktur 

pajak. Pengurutan dilakukan sebelum menginput pajak masukkan dan 

keluaran dilakukan agar proses input menjadi lebih mudah dan cepat. 

Faktur pajak yang dirutkan adalah untuk periode Januari 2015, waktu 

pengerjaan adalah 2 hari karena pekerjaan ini dilakukan setiap bulannya. 
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Faktur pajak diurutkan berdasarkan tanggal dan nomor faktur pajak. 

Dokumen yang dibutuhkan adalah faktur pajak. Berikut adalah hal-hal 

yang harus diperhatikan pada saat pengurutan faktur pajak: 

a. Tanggal yang terdapat dalam faktur pajak tidak menentukan bahwa 

faktur pajak tersebut sudah tersusun secara urut. 

b. Mengurutkan faktur pajak hanya melihat 4 nomor belakang faktur 

pajak. (dapat dilihat pada gambar 3.22) 

Gambar 3.22  

Nomor Seri Faktur Pajak 

Sumber: PT Home Of Living Arts Indonesia 

b. Menginput Faktur Pajak Masukan dan Keluaran 

Faktur pajak masukan biasanya dibayarkan oleh pembeli dan dilaporkan 

kepada pihak pajak, sedangkan Pajak Keluaran dibayarkan oleh penjual 

yang sudah dipungut dari pembeli. Dokumen yang diperlukan untuk 

menginput Faktur Pajak Masukkan dan Faktur Pajak Keluaran harus 

sesuai dengan faktur pajak yang dibuat dan faktur pembelian. Faktur 

Pajak Masukkan yang diinput kedalam excel adalah faktur pajak yang 

telah diterima dari bagian accounting yang diserahkan kepada bagian 

pajak, sedangkan Faktur Pajak Keluaran adalah Faktur Pajak yang telah 

Pelaksanaan Tax..., Inge Oke Lestari, FB UMN, 2015



66 
 

dibuat oleh bagian Pajak dengan dokumen lembar 3 (tiga) yang 

digunakan sebagai arsip pajak. Pekerjaan ini rutin dilakukan setiap  

bulannya, namun faktur pajak yang digunakan adalah faktur pajak yang 

diterima setiap awal bulan hingga akhir bulan. Periode dalam merekap 

faktur pajak masukan ini adalah selama bulan Januari 2015. Waktu 

pengerjaan mengurutkan, menginput dan mengarsipkan faktur pajak 

masukan selama 1-2 hari. Faktur pajak dibuat sebagai bukti pemungutan 

bagi PKP yang menyerahkan BKP/JKP sebagai bukti pembayaran PPN 

yang dilaporkan setiap akhir bulannya. Berikut adalah langkah-langkah 

dalam melakukan pekerjaan tersebut: 

a. Staff accounting memberikan faktur pajak masukan kepada bagian 

pajak selama satu masa periode masa pajak. Faktur pajak masukan 

diurutkan berdasarkan tanggal dan nomor kode pajak jika faktur 

pajak tersebut belum terurut. (dapat dilihat pada gambar 3.23). 
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Gambar 3.23  

Faktur Pajak Masukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT Home Of Living Arts Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

Nomor Seri Faktur Pajak 

Tanggal Faktur Pajak 
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Gambar 3.24 

 Faktur Pajak Keluaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT Home Of Living Arts Indonesia 

b. Setelah mengurutkan faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran 

sesuai dengan tanggal, nomor dan kode seri faktur pajak langkah 

selanjutnya adalah melakukan penginputan faktur pajak masukan ini 

kedalam Microsoft excel. Didalam Microsoft excel dimasukan 

NPWP, Nama Lawan Transaksi, Nomor Faktur/Dokumen, Tanggal 

PT ABC 

010.000-15.0000000 
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Faktur, Masa Pajak, DPP dan PPN. (dapat dilihat pada gambar 3.25 

dan 3.26). 

Gambar 3.25  

Penginputan Faktur Pajak Masukkan pada Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT Home Of Living Arts Indonesia 

Gambar 3.26 

 Penginputan Faktur Pajak Keluaran 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT Home Of Living Arts Indonesia 

Pelaksanaan Tax..., Inge Oke Lestari, FB UMN, 2015



70 
 

c. Selanjutnya setelah mengurutkan, dan menginput faktur pajak 

masukkan dan keluaran, yang harus dilakukan adalah mengarsipkan 

faktur pajak masukkan dan keluaran kedalam ordner. 

8. Merekap PPh 21, PPh 23, dan PPh 4(2) 

Merekap PPh 21, PPh 23 dan PPh 4(2) ini dilakukan untuk pelaporan pajak 

dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014. Langkah 

pertama adalah menyiapkan bukti pelaporan pajak PPh 21, PPh 23 dan PPh 

4(2) selama bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 yang sudah 

diarispkan. Langkah selanjutnya adalah melihat jumlah, tanggal, dan jenis PPh 

yang ada di bukti lapor PPh untuk diinput kedalam Excel. Setelah diinput 

masukan kembali bukti pelaporan pajak kedalam arsip. 

3.3.2 Kendala yang ditemukan 

Kendala yang ditemukan selama kerja magang adalah sebagai 

berikut: 

1. Invoice yang tidak terurut dengan rapi 

Sebagai invoice yang akan dikelompokkan atau diurutkan, 

dokumen yang ada tidak terurut secara rapi.  Invoice yang akan 

dikelompokkan dan diurutkan sebagai dokumen sebagai 

pencocokan rekapan penjualan, dan pembuatan faktur pajak 

memiliki nomor yang harus diurutkan karena di dalam invoice 

penjualan terdapat tanggal, nama customer, dan nomor invoice 
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yang harus diurutkan untuk pencocokan antara faktur pajak dengan 

rekapan penjualan. 

2. Nama Barang yang tidak kelihatan jelas 

Dalam pembuatan faktur pajak dokumen dasar yang digunakan 

adalah invoice penjualan yang didapat dari bagian accounting. 

Terkadang pencetakan tulisan yang terdapat dalam invoice 

penjualan tidak terlihat jelas, terutama pada kode barang, 

sehingga menbuat sulit dalam pembuatan faktur pajak. Karena 

dalam pembuatan faktur pajak tidak boleh terjadi kesalahan. 

3. Adanya ketidaklengkapan Invoice  

Saat mencocokan invoice penjualan dengan hasil rekapan 

penjualan yang dibuat, terjadi perbedaan angka dan juga 

terkadang banyak invoice yang tidak ada. Misalnya kalau 

penjualan Void (barang yang dibeli dikembalikan karena tidak 

sesuai dengan pesanan) harus ada bukti yang menuliskan VOID 

dalam bentuk invoice. 

4. Perbedaan angka antara rekapan gaji dengan bukti 

pengeluaran 

Setiap bulan perusahaan melakukan rekapan gaji yang digunakan 

untuk membuat PPh 21 (PPh penghasilan). Sebelumnya bagian 

accounting telah memberikan listing rekapan gaji karyawan 
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dengan nomor BKK sehingga untuk mempermudahkan dalam 

pencarian bukti pengeluarannya. Dan terkadang angka yang ada 

dalam rekapan gaji karyawan yang telah dibuat oleh bagian 

accounting berbeda dengan angka yang ada dalam bukti 

pengeluarannya. 

3.3.3 Solusi atas kendala yang ditemukan 

1. mengurutkan invoice dari nomor yang terkecil ke terbesar 

Saat pengelompokkan invoice tidak terurut secara rapi, oleh 

karena itu invoice yang diberikan diurutkan terlebih dahulu 

berdasarkan tanggal transaksi lalu diurutkan lagi berdasarkan 

nomor invoice dari yang nomor terkecil sampai nomor terbesar 

sehingga membuat pekerjaan lebih mudah dan lebih cepet selesai. 

2. Bertanya kepada bagian accounting 

Saat pembuatan faktur pajak terjadi kendala adanya kode barang 

yang tidak kelihatan jelas maka untuk memastikan yang benar 

meminta kode barang kepada bagian accounting dengan 

memberikan nomor invoice 

 

.  
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3. Meminta invoice yang tidak lengkap kepada bagian 

accounting 

Saat mencocokan invoice penjualan dengan rekapan penjualan, 

terkadang terjadi banyak perbedaan antara invoice dengan 

rekapan selain itu juga sering terjadi invoice yang tidak lengkap. 

Sehingga harus bertanya perbedaan yang terjadi dan meminta 

invoice yang tidak lengkap. 

4. Bertanya kepada senior 

Saat melakukan rekap gaji karyawan terdapat kendala karena 

adanya perbedaan antara rekapan yang telah diberikan oleh 

bagian accounting dengan bukti pengeluaran kas nya. Solusi atas 

kendala ini adalah bertanya kepada senior yang bersangkutan, 

maka senior akan penjelaskan perbedaan angka tersebut.  
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