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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

KAP Susianto didirikan pada tanggal 8 Agustus 2011 beralamat di Ruko 

Golden Eight Blok G. 32, Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong, 

Tangerang. Selama kerja magang, kedudukan yang ditempati yaitu sebagai 

junior auditor. Pekerjaan yang dilakukan yaitu mengumpulkan dan 

mencocokkan data atau bukti yang dibutuhkan dalam membantu senior 

auditor melakukan proses audit. Kerja magang ini dibimbing langsung oleh 

Bapak Susianto, S.E., CPA., BKP 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 adalah sebagai 

berikut: 

I. AUDIT 

a. Mencocokkan Working Balance Sheet (WBS) dan Working Profit  

and Loss (WPL) dengan Draft Final Report 

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

merupakan bagian dari Working Trial Balance yang berisi angka-angka 

yang bersumber dari Trial Balance klien, Audit Adjustment, Saldo per 
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Audit, yang nantinya akan merupakan angka-angka di Neraca dan Laba 

Rugi yang sudah diaudit, serta saldo tahun lalu (bersumber dari audit 

report atau kertas kerja pemeriksaan tahun lalu). Tujuan dari tugas ini 

adalah untuk memastikan bahwa angka dan jumlah yang ada pada WBS 

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

final report. Langkah-langkah pencocokkan WBS dan WPL dengan 

draft final report adalah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan draft final report, data WBS dan WPL yang terdapat di 

excel. 

2. Membandingkan seluruh jumlah saldo akun yang terdapat di WBS 

dan WPL dengan seluruh jumlah saldo akun pada draft final report. 

3. Apabila terdapat perbedaan angka, telusuri perbedaan angka tersebut 

pada dokumen-dokumen terkait yang ada, seperti adjustment dan 

notes to financial position. Pastikan bahwa adjustment telah 

dimasukkan (jika ada). 

4. Beri tanda koreksi pada draft final report jika ditemukan kesalahan. 

5. Memberikan indeks pada WBS dan WPL yang ada di excel. 

Pemberian indeks dilakukan dengan menggunakan huruf A, B, C, D, 

dan seterusnya untuk akun bagian aset, AA, BB, CC, DD dan 

seterusnya untuk akun bagian utang dan modal, serta indeks PL1, 

PL2, dan seterusnya untuk akun pada WPL. 

6. Setelah selesai melakukan pemeriksaan dan perapihan dengan 

memberi indeks, komunikasikan kesalahan-kesalahan yang 
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ditemukan pada draft final report tersebut pada senior auditor dan 

print out WBS dan WPL yang sudah dirapihkan, lalu masukkan ke 

odner klien. 

 

b. Memeriksa penulisan dan perhitungan dalam draft laporan final 

audit. 

Laporan final audit terdiri atas laporan posisi keuangan (neraca), laporan 

laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, 

laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan dan informasi tambahan 

berupa lampiran mengenai perincian pos-pos yang penting. Pemeriksaan 

terhadap draft laporan final audit dilakukan untuk mencegah kesalahan 

yang biasa disebabkan human error terjadi dalam pengerjaan laporan 

final audit, sebelum diserahkan ke klien. Pemeriksaan dilakukan dengan 

membaca draft laporan final audit secara keseluruhan. Dokumen yang 

dibutuhkan dalam mengerjakan tugas ini adalah draft laporan final audit. 

Kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi adalah: 

a. Kesalahan penulisan (pengetikan) 

Kesalahan penulisan (pengetikan) yang harus diperhatikan, yaitu 

seperti kesalahan dalam menulis nama akun, typo dalam pengetikan, 

spasi yang terlalu banyak. 

b. Hasil penjumlahan yang berbeda 
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c. Nomor catatan (notes) pada laporan posisi keuangan dan laporan 

laba rugi komprehensif tidak sesuai dengan catatan atas laporan 

keuangan serta nomor halaman yang berbeda dengan daftar isi. 

Proses yang dilakukan dalam pemeriksaan draft laporan final audit: 

1. Membaca draft laporan final audit secara keseluruhan dengan teliti 

untuk memeriksa apakah terdapat kesalahan dalam pengetikan. 

2. Menjumlahkan secara manual angka-angka dalam laporan posisi 

keuangan, laporan laba rugi komprehensif dan laporan arus kas 

untuk mengecek hasil. 

3. Membandingkan angka-angka yang terdapat dalam laporan posisi 

keuangan dan laporan laba rugi komprehensif dengan angka yang 

terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, serta 

membandingkannya juga dengan angka pada laporan final audit 

tahun sebelumnya, untuk melihat apakah angka-angkanya telah 

sesuai. 

4. Membandingkan nomor catatan (notes) pada laporan posisi keuangan 

dan laporan laba rugi komprehensif dengan nomor-nomor pada 

catatan atas laporan keuangan. 

5. Memeriksa urutan dan kesesuaian nomor-nomor halaman dalam 

laporan dengan daftar isi. 

6. Memberi tanda koreksi untuk tiap kesalahan atau ketidaksesuaian 

yang ditemukan dan mengkomunikasikannya dengan senior auditor. 
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c. Melakukan stock opname pada persediaan perusahaan 

Stock Opname adalah istilah lain dari penghitungan fisik persediaan. 

Tujuan dilakukannya stock opname adalah untuk mencocokkan jumlah 

barang yang terdapat dalam pembukuan stock persediaan dengan jumlah 

fisik barang. Jika terdapat perbedaan antara pembukuan dengan fisik 

persediaan, biasanya bisa dikarenakan adanya kesalahan dalam 

pencatatan atau kecurangan yang memang disengaja. Dokumen yang 

diperlukan dalam melakukan tugas ini adalah kartu stok persediaan dan 

form penilaian. Langkah-langkah dalam melakukan stock opname, yaitu: 

1. Datang 1 jam lebih awal di tempat yang akan di opname. Pastikan 

agar persediaan yang akan di stock opname tidak termasuk dalam 

persediaan yang masuk dan keluar pada saat stock opname. 

2. Memeriksa jumlah persediaan barang yang ada di pencatatan dengan 

yang ada di area. Pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan sampel. 

Langkah-langkahnya: 

a. Meminta kartu stok persediaan (Stock on Hand) dari 

pencatatan persediaan yang diambil secara sampel pada 

supervisor.  

b. Melakukan perhitungan fisik persediaan di area 

c. Membandingkan hasil perhitungan fisik dengan yang terdapat 

di kartu stok dan di program akuntansi perusahaan. 

d. Apabila terdapat selisih, telusuri selisih tersebut dengan 

melakukan penghitungan fisik ulang atau dengan 
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menanyakannya ke supervisor apa penyebab selisih tersebut, 

untuk memastikan tidak adanya kesalahan dalam perhitungan 

sebelumnya. 

e. Catat selisih yang ditemukan sebagai temuan audit. 

f. Setelah selesai melakukan semua prosedur, minta tanda tangan 

dari supervisor yang menemani perhitungan sebagai bukti 

bahwa perhitungan fisik telah dilakukan dengan benar. 

3. Memeriksa bagian penerimaan (gudang) dengan cara: 

a. Memeriksa pencatatan pendapatan lain-lain dari kardus, 

keranjang bekas, dsb 

b. Memeriksa tanggal barang-barang Credit Note (CN) yang 

merupakan barang yang dapat diretur ke supplier untuk 

memastikan ada atau tidaknya barang CN yang tersimpan 

melebihi batas 14 hari. Standar 14 hari ini ditentukan oleh 

manajemen toko untuk menjaga efisiensi gudang dan 

mencegah adanya persediaan yang tidak terurus, menumpuk, 

dan membusuk. 

c. Memeriksa kondisi gudang dan penempatan persediaan untuk 

memastikan kesesuaiannya dengan prosedur atau standar yang 

berlaku. 

d. Jika terdapat data pendapatan lain-lain dari kardus, dsb yang 

tidak dicatat, barang CN yang melebihi 14 hari, dan kondisi 

Pelaksanaan Jasa...,Maria Jeanne Ferina, FB UMN, 2015



37 

 

serta penempatan persediaan yang tidak sesuai prosedur, maka 

akan dicatat sebagai temuan audit. 

4. Memeriksa bagian keamanan, langkah-langkahnya: 

a. Memeriksa CCTV apakah bekerja dengan baik atau tidak, 

mulai dari warna tampilan dan arah CCTV yang dapat 

mengambil gambar dengan tepat dan baik 

b. Memeriksa hasil rekaman CCTV apakah data-data CCTV 

sebelumnya masih terekam dengan baik selama 30 hari. Batas 

30 hari ditentukan karena audit dilakukan 1 bulan sekali 

terhadap quality control atau loss prevention toko, sehingga 

distandarkan 30 hari untuk membandingkan dengan hasil audit 

sekarang dengan bulan lalu. Apabila terdapat CCTV yang 

tidak bekerja dengan baik dan data CCTV kurang dari 30 hari, 

auditor harus menanyakannya ke manajer perusahaan dan 

mencatatnya sebagai temuan audit. 

c. Memeriksa kinerja security sudah tepat atau belum dalam 

melakukan pemeriksaan. 

5. Memeriksa produk lain yang dijual, langkah-langkahnya: 

a. Memeriksa pelaksanaan stock loss. Pastikan pelasanaan stock 

loss di saksikan oleh security dan supervisor. 

b. Memeriksa display sewa dan mencocokkan dengan daftar 

yang ada. 
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6. Tahap akhir: 

a. Menuliskan hasil temuan audit ke dalam log book yang 

terdapat di ruang store manager. 

b. Menandatangani log book sebagai bukti bahwa log book telah 

sesuai dengan temuan. 

c. Mencetak atau print form penilaian atas pemeriksaan sesuai 

dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. 

 

d. Melakukan cash opname 

Cash Opname adalah proses pemeriksaan fisik uang kas tunai antara 

saldo yang tercatat pada catatan akuntansi dengan uang kas yang 

terdapat di brankas atau di tangan (cash on hand). Langkah-langkah 

dalam melakukan cash opname, yaitu: 

1. Memasuki ruang brankas untuk melakukan perhitungan fisik atas 

uang yang terdapat dalam brankas. Saat memasuki ruang brankas, 

pastikan bahwa hanya admin bagian kasir yang dapat membuka 

brankas. 

2. Admin kasir akan menghitung jumlah uang yang terdapat dalam 

brankas dan auditor mencatat jumlah yang terhitung ke dalam form 

cash count. Lalu bandingkan hasil perhitungan tersebut dengan 

modal awal brankas dan modal kasir, lihat apakah terdapat selisih 

atau tidak.  

Pelaksanaan Jasa...,Maria Jeanne Ferina, FB UMN, 2015



39 

 

3. Memastikan bahwa barang-barang yang terdapat dalam brankas 

adalah barang yang berkaitan dengan kegiatan operasional. 

4. Periksa petty cash yang akan dihitung oleh admin kasir dan catat 

hasilnya pada form cash count bagian petty cash. Bandingkan hasil 

perhitungan fisik dengan catatan petty cash. Jika terdapat kas bon, 

transaksi yang belum di reimburse, dan transaksi yang sudah di 

reimburse tapi belum cair, maka harus minta bukti transaksi dan 

pencatatannya. 

5. Menghitung jumlah uang yang ada di Kassa yang dipilih secara 

sampel. Lalu mencocokkan jumlahnya dengan pencatatan di sistem. 

Jika jumlah uang di Kassa kurang, maka Kassa harus mengganti 

dengan uang pribadinya dan memasukkan ke laci kassa. Jika jumlah 

uang di Kassa lebih, maka akan ditarik kelebihan tersebut untuk 

diserahkan ke HO (Head Office). 

6. Hasil perhitungan terhadap brankas, petty cash, dan kassa yang telah 

dilakukan dicatat dalam berita acara penilaian. 

7. Periksa pencatatan barang retur yang terdapat pada catatan Customer 

Service (CS), bandingkan dengan catatan retur yang terdapat di 

sistem untuk memastikan bahwa pencatatan di buku retur telah 

update.  

8. Setelah selesai melakukan cash opname dan tambahan penugasan, 

minta tanda tangan dari masing-masing bagian brankas, petty cash, 
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kassa, dan CS diatas form cash count, serta tanda tangan dari 

supervisor dan auditor. 

Terdapat penambahan penugasan saat cash opname, yaitu meminta 

daftar barang hadiah ke bagian CS dan bandingkan catatan barang 

hadiah dengan jumlah fisik barang hadiah yang terdapat di CS. 

 

e. Mereview dan mengkoreksi executive summary 

Executive summary merupakan ringkasan dari hasil pengujian, observasi 

dan wawancara yang berisikan mengenai temuan audit atas stock 

opname dan cash opname yang telah dilakukan. Executive summary 

yang telah dibuat harus diperiksa kembali untuk mencegah adanya 

kesalahan yang terjadi selama pembuatan executive summary, sebelum 

diserahkan ke klien. Dokumen yang diperlukan untuk melakukan tugas 

ini adalah executive summary. Hal-hal yang biasanya harus diperhatikan 

adalah kesalahan dalam pengetikan dan nomor halaman. 

 

f. Mengisi Petunjuk Program Audit (PPA) 

Sebelum melakukan pemeriksaan (auditing), auditor harus menyusun 

audit program yang berisi kumpulan prosedur audit yang hendak 

dijalankan dan dibuat secara tertulis. Prosedur audit adalah langkah-

langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan 

pemeriksaannya dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak 

melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efisien dan efektif. 
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Tujuan dari pengisian PPA ini adalah untuk memudahkan auditor 

mendokumentasikan prosedur-prosedur  audit yang telah dilakukan dan 

memastikan prosedur audit yang dilakukan telah sesuai dengan standar. 

Dokumen yang diperlukan untuk melakukan tugas ini adalah lembar 

pengisian Petunjuk Prosedur Audit dan surat tugas auditor.  Pengisian 

PPA ini dilakukan secara berdiskusi dengan senior auditor. Langkah-

langkah pengisiannya, yaitu: 

1. Mempersiapkan lembar pengisian PPA yang terdapat di Excel, surat 

tugas yang diperoleh dari senior auditor, dan working balance sheet 

(WBS) serta working profit and loss (WPL) perusahaan yang telah 

diaudit. 

2. Isi nama klien yang diaudit serta tanggal audit yang merupakan 

tanggal sesuai surat tugas hingga tanggal laporan final selesai dibuat. 

3. Pada kolom “Dikerjakan oleh” isi nama auditor yang mengaudit dan 

tanggal pelaksanaan prosedur audit yang tertulis. Sedangkan pada 

kolom “Jumlah Jam” bagian “Estimasi” akan diisi perkiraan lamanya 

program audit bersangkutan akan dilakukan sebelum melakukan 

audit dan bagian “Aktual” akan diisi dengan jumlah jam yang 

sebenarnya terjadi setelah audit dilakukan. 

4. Lembar PPA yang diisi disesuaikan dengan akun-akun apa saja yang 

terdapat dalam WBS dan WPL. 
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g. Melakukan rekap penerimaan pembayaran piutang klien 

Merekap penerimaan pembayaran piutang klien dilakukan untuk 

memastikan bahwa semua data terkait penerimaan pembayaran piutang 

yang berupa setoran bank telah dicatat, lengkap dan benar. Dokumen 

yang diperlukan untuk melakukan tugas ini adalah data laporan 

penjualan klien tahun 2013 dan 2014 yang terdapat di Excel, yang berisi 

nama customer, nomor invoice, tanggal invoice, nominal pembayaran, 

nilai PPN, realisasi pembayaran, dan bukti kas masuk. Langkah-langkah 

yang dilakukan, yaitu: 

1. Mempersiapkan data laporan penjualan dan data setoran tunai di 

Excel untuk memasukkan data-data penerimaan pembayaran. 

2. Cari jumlah setoran bank senilai yang terdapat dalam data setoran 

tunai di data laporan penjualan untuk melihat data terkait jumlah 

setoran tersebut. 

3. Setelah data terkait jumlah tersebut ditemukan di laporan penjualan, 

masukkan nomor invoice, tanggal invoice, nama customer, nilai 

dasar pengenaan pajak (DPP) dan nilai PPN yang terdapat di invoice, 

jumlah yang dibayarkan customer, nama pihak klien yang 

menandatangani slip penerimaan dari bank, tanggal bukti kas masuk, 

dan jumlah yang diterima di data setoran tunai. 
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h. Melakukan survey terhadap klien sebelum menerima penugasan 

audit 

Sesuai dengan tahapan-tahapan audit, ada tahapan dimana KAP 

membuat janji untuk bertemu calon klien sebelum memutuskan akan 

menerima penugasan audit dari perusahaan tersebut atau tidak. Survey 

klien ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa alasan diaudit, 

siapa pemilik perusahaan tersebut, gambaran umum mengenai 

perusahaan, dan data-data akuntansi perusahaan yang berkaitan dengan 

audit. 

 

II. PAJAK 

a. Melakukan input PPN masukan dan PPN keluaran dengan 

menggunakan program e-SPT. 

Pajak Masukan adalah 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 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 
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jasa kena pajak. Langkah-langkah dalam menginput PPN keluaran dan 

PPN masukan perusahaan pada aplikasi e-SPT: 

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

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

 

3. Klik “Browse DB” untu memilih database. 

 

4. Pilih folder perusahaan yang akan di input pajaknya, lalu klik “Ok”. 
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5. Masukkan username dan password, lalu klik “Ok”. 

 

6. Klik “Input Data”, lalu pilih pajak keluaran ataupun pajak masukan. 

7. Masukkan masa pajak perusahaan, lalu klik “Baru” 
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8. Masukkan data NPWP, nomor dokumen, tanggal dokumen, Dasar 

Pengenaan Pajak (DPP) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai 

dengan faktur pajak perusahaan. Setelah itu klik “Simpan” untuk 

menyimpan transaksi yang baru diinput. 

 

 

b. Memeriksa Surat Pemberitahuan (SPT) Pembetulan PPh 21 

SPT Pembetulan adalah SPT yang dibuat sebagai SPT pengganti atas 

perbaikan SPT sebelumnya dikarenakan adanya suatu kesalahan pada 

SPT sebelumnya atau dikarenakan adanya perubahan peraturan yang 

mengakibatkan angka-angka pada SPT sebelumnya harus disesuaikan. 

Dokumen yang diperlukan untuk melakukan tugas ini adalah SPT 

Pembetulan PPh 21 yang telah dibuat oleh senior auditor serta data-data 

PPh 21 perusahaan terkait. Tujuan dilakukannya tugas ini adalah untuk 

memastikan bahwa SPT Pembetulan 21 yang telah dibuat sesuai dengan 

ketentuan aturan pajak yang baru dan telah memuat semua pembetulan 

yang seharusnya sesuai dengan jumlah pegawai pada perusahaan terkait. 
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III.  AKUNTANSI 

a. Menginput data penjualan dengan accurate 

Accurate adalah software akuntansi yang dapat membantu pengusaha 

melakukan pencatatan pembukuan transaksi penjualan, pembelian, 

inventory, dsb serta penyusunan laporan keuangan hanya dalam 

beberapa langkah mudah serta cepat dan akurat. Dokumen yang 

dibutuhkan dalam tugas ini adalah faktur penjualan. Berikut langkah-

langkah input data penjualan menggunakan accurate: 

1. Buka program accurate 

2. Klik “Open Existing Company”. 

 

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

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

 

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

Ledger”, lalu  “Journal Voucher”. 

 

Pelaksanaan Jasa...,Maria Jeanne Ferina, FB UMN, 2015



49 

 

6. Masukkan tanggal sesuai dengan tanggal transaksi penjualan yang 

terdapat pada faktur penjualan perusahaan, isi kolom description 

sesuai dengan deskripsi kegiatan perusahaan. 

 

 

7. Input akun “Piutang Dagang - IDR” pada kolom account name dan 

jumlah saldonya pada kolom debet. 
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8. Klik icon search pada kolom Subsidiary Ledger. Kemudian pilih 

nama customer yang mempunyai hutang pada list customer

 

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

merupakan customer baru dan perlu dimasukkan ke dalam list 

customer. Caranya adalah: 

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

- Pilih “New”, isi Customer Name pada tab Address dan Currency 

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

Setelah itu kembali ke tab New Journal Voucher, klik icon search 

pada kolom Subsidiary Ledger, kemudian pilih nama customer. 
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10. Input akun “Penjualan Bruto” dan “Pajak Pertambahan Nilai” pada 

kolom account name dan jumlah saldonya pada kolom credit. 
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Setelah selesai, klik Save & New jika ingin melanjutkan input transaksi 

yang baru atau klik Save & Close jika tidak melanjutkan input transaksi. 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Selama proses kerja magang selama 49 hari, mahasiswa diberi tugas terkait 

dengan audit dan pajak. Berikut ini merupakan rincian tugas yang dilakukan 

selama kerja magang berlangsung (semua angka dan nama perusahaan 

bukanlah angka dan nama perusahaan yang sebenarnya): 

1. PP Damai Sejahtera 

a. Mencocokkan jumlah yang terdapat di working balance sheet (WBS) 

dan working profit and loss (WPL) dengan jumlah yang terdapat dalam 

draft final report tahun 2014. Akun-akun yang dicocokkan (tied up) 

adalah akun yang terdapat dalam aset, liabilitas dan ekuitas, serta 

laporan laba rugi pada WBS dan WPL dengan draft final report. 

Setelah semua data sesuai, hal yang selanjutnya dilakukan adalah 

melengkapi indeks pada Working Balance Sheet (WBS) dan Working 

Profit and Loss (WPL) yang terdapat dalam Excel. Terdapat beberapa 

akun pada WBS dan WPL PP Damai Sejahtera yang belum ada 

indeksnya, contohnya seperti akun kas dan bank yang tidak lengkap 

indeksnya dan tidak sesuai dengan indeks yang terdapat pada WBS 

nya, yaitu indeks A untuk akun Kas dan Bank, A1 untuk kas kecil 

kantor, A2-A8 untuk akun–akun bank. Setelah pencocokkan dan 
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perapihan selesai dilakukan, hal selanjutnya yang dilakukan adalah 

mencetak (print out) WBS dan WPL yang telah sesuai dengan draft 

final report, lalu memasukkannya ke dalam odner klien. Atas 

penugasan ini, lihat lampiran 6 dan 7. 

 

Gambar 3.1 

Contoh Hasil Kerja WBS PP Damai Sejahtera 

 

 

 

 

 

 

b. Mengisi Petunjuk Program Audit (PPA). Lembar PPA yang diisi 

sesuai dengan akun-akun yang terdapat dalam WBS dan WPL. Lembar 

PPA yang diisi adalah untuk akun-akun seperti: kas dan bank, piutang 

dagang, piutang lain-lain, aset tetap, biaya dibayar dimuka, liabilitas 

usaha, biaya yang masih harus dibayar, liabilitas lain-lain, modal, 

pendapatan dan biaya, penjualan, biaya promosi, biaya perjalanan, 

biaya gaji dan tunjangan, biaya pajak, rugi laba kurs, biaya di luar gaji 

dan upah, penghasilan di luar usaha. Atas penugasan ini, lihat 

lampiran 8. Langkah-langkahnya:  
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1. Isi nama klien dengan PP Damai Sejahtera. Lalu isi “Tanggal 

audit” dengan tanggal sesuai surat penugasan, yaitu tanggal 6 

Januari 2015 hingga tanggal final report akan selesai dibuat, yaitu 

16 Maret 2015. 

2. Isi kolom “Dikerjakan oleh” dengan inisial nama auditor yang 

melakukan program audit tersebut di PP Damai Sejahtera. Kolom 

“Dikerjakan tgl” diisi sesuai dengan tanggal pelaksanaan program 

audit tersebut. 

3. Isi kolom “Jumlah jam estimasi” dengan perkiraan lamanya jam 

melakukan program audit yang bersangkutan, yang ditentukan oleh 

auditor yang melakukan program audit tersebut dan kolom “Jumlah 

jam aktual” dengan lamanya jam aktual pelaksanaan program audit 

yang bersangkutan oleh auditor. Pengisian ini dilakukan dengan 

menanyakan pada auditor bersangkutan yang melakukan program 

audit tersebut. 
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Gambar 3.2 

Contoh Hasil Kerja Pengisian PPA PP Damai Sejahtera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PT Clover 

Tugas yang dilakukan untuk PT Clover adalah melakukan stock opname 

dan cash opname di 4 kantor cabang PT Clover (Kelapa Gading, 

Kuningan, Cikarang, Jababeka) pada 2 hari yang berbeda dimana 1 hari 

terdapat 2 kantor cabang, serta melakukan review dan koreksi atas 

executive summary PT Clover yang telah dibuat oleh senior auditor. Stock 

opname dan cash opname pada kantor cabang Kelapa Gading dan 

Kuningan dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2015, dimana pada kantor 

cabang Kelapa Gading yang merupakan kantor cabang terbesar diantara 

cabang PT Clover lainnya dilakukan mulai pukul 09.00-16.00 dan kantor 
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cabang Kuningan mulai pukul 17.00-19.00, sedangkan pada kantor cabang 

Cikarang dan Jababeka dilakukan pada tanggal 8 September 2015, dimana 

pada kantor cabang Cikarang dilakukan mulai pukul 10.00-13.30 dan 

kantor cabang Jababeka mulai pukul 15.00-17.00.  

Stock opname dilakukan pada beberapa bagian, yaitu groceries, 

gudang, keamanan, dan produk lain yang dijual. Untuk bagian groceries, 

daging, buah dan sayur dilakukan sebelum jam toko buka, yaitu jam 09.00, 

untuk menghindari arus keluar masuknya persediaan. Oleh karena itu, 

untuk bagian groceries, daging, serta buah dan sayur hanya dilakukan 

pada kantor cabang Kelapa Gading dan Cikarang, yang jam stock opname 

dilakukan saat pagi hari. Berikut uraian contoh beberapa hasil stock 

opname dan cash opname yang telah dilakukan: 

- Adanya perbedaan antara hasil perhitungan fisik daging dengan 

jumlah yang tercatat, yang diakibatkan adanya darah yang mencari 

dari daging saat stock opname di kantor cabang Kelapa Gading. 

- Adanya perbedaan antara hasil perhitungan stok barang di gudang 

dengan kartu stok. 

- Hasil perhitungan fisik di kantor cabang Cikarang tidak dapat 

dibandingkan dengan jumlah yang tercatat dikarenakan stock 

opname baru diizinkan store manager toko untuk dilakukan saat 

toko sudah beroperasional, sehingga jumlah tercatat barang belum 

update. 
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Gambar 3.3 

Contoh Hasil Stock Opname 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah selesai melakukan stock opname dan cash opname, auditor akan 

membuat executive summary yang berisi ringkasan stock opname dan cash 

opname serta temuan-temuan audit selama pemeriksaan. Executive 

summary yang telah dibuat harus diperiksa terlebih dahulu penulisan dan 

perhitungan di dalamnya untuk mencegah adanya kesalahan (human 

error), sebelum diserahkan kepada klien. Pada pemeriksaan executive 

summary PT Clover yang telah dibuat oleh senior auditor, ditemukan 

beberapa kesalahan dalam pengetikan dan perhitungannya. Seperti kata 

“Dress” ditulis “Drees”, lalu tidak lengkapnya penggunaan tanda koma (,), 

kurangnya spasi antar kata, dan penulisan satuan “gram (gr)” yang ditulis 

“Gr”. Kesalahan perhitungannya terdapat pada salah perhitungan selisih 

antara jumlah fisik groceries dengan yang ada pada sistem dan salah 

menghitung selisih hari tanggal terakhir tersimpannya CCTV dengan 
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tanggal observasi dilakukan. Dari kesalahan-kesalahan yang ditemukan 

diberi tanda koreksi dan dikomunikasikan dengan senior auditor. 

Gambar 3.4 

Contoh Hasil Pemeriksaan Executive Summary 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PT Buah 

b. Memeriksa penulisan dan perhitungan dalam draft final report PT 

Buah untuk tahun 2010 dan 2011. Pada pemeriksaan penulisan, 

ditemukan beberapa kesalahan pengetikan dalam draft final report 

seperti kata “pattern” ditulis “patterrn” dan kata “incurred” ditulis 

“incured”, serta terdapat beberapa spasi yang berlebihan sehingga 

dilakukan pemberian tanda koreksi pada kesalahan-kesalahan tersebut. 

Sedangkan pada pemeriksaan perhitungan, tidak ditemukan kesalahan 

perhitungan serta tidak ada perbedaan angka saat dibandingkan dengan 

report tahun sebelumnya. Atas penugasan ini, lihat lampiran 9. 

 

Pelaksanaan Jasa...,Maria Jeanne Ferina, FB UMN, 2015



59 

 

Gambar 3.5 

Contoh Hasil Pemeriksaan Draft Final Report PT Buah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Mencocokkan jumlah yang terdapat di working balance sheet (WBS) 

dan working profit and loss (WPL) dengan jumlah yang terdapat dalam 

draft final report tahun 2011. Saat pencocokkan tidak ditemukan 

adanya perbedaan angka pada akun-akun di WBS dan WPL PT Buah 

dengan angka yang terdapat di dalam draft final report. Setelah semua 

data sesuai, hal yang selanjutnya dilakukan adalah melengkapi indeks 

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

(WPL) yang terdapat dalam Excel. Atas penugasan ini, lihat lampiran 

10 dan 11. 
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Gambar 3.6 

Contoh Hasil Kerja WBS PT Buah 

 

 

 

 

 

4.  PT Fanta 

a. Tugas yang dilakukan untuk PT Fanta adalah input data penjualan dari 

faktur penjualan PT Fanta dengan menggunakan accurate. Atas 

penugasan ini, lihat lampiran 12. 

Gambar 3.7 

Jurnal Penjualan di accurate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: KAP Susianto 
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b. Mengisi Petunjuk Program Audit (PPA). Lembar PPA yang diisi 

sesuai dengan akun-akun yang terdapat dalam WBS dan WPL, yaitu 

kas dan bank, persediaan, aset tetap, biaya dibayar dimuka, liabilitas 

usaha, biaya yang masih harus dibayar, liabilitas lain-lain, modal, 

pendapatan dan biaya, biaya perjalanan, biaya gaji dan upah, rugi 

laba kurs, biaya diluar gaji dan upah, serta penghasilan di luar usaha. 

Atas penugasan ini, lihat lampiran 13. Langkah-langkahnya:  

1. Isi nama klien dengan PT Fanta. Lalu isi “Tanggal audit” dengan 

tanggal sesuai surat penugasan, yaitu  tanggal 10 Desember 2014 

hingga tanggal final report akan selesai dibuat, yaitu 19 Maret 

2015. 

2. Isi kolom “Dikerjakan oleh” dengan inisial nama auditor yang 

melakukan program audit tersebut di PT Fanta. Kolom 

“Dikerjakan tgl” diisi sesuai dengan tanggal pelaksanaan 

program audit tersebut. 

3. Isi kolom “Jumlah jam estimasi” dengan perkiraan lamanya jam 

melakukan program audit yang bersangkutan, yang ditentukan 

oleh auditor yang melakukan program audit tersebut dan kolom 

“Jumlah jam aktual” dengan lamanya jam aktual pelaksanaan 

program audit yang bersangkutan oleh auditor. Pengisian ini 

dilakukan dengan menanyakan pada auditor bersangkutan yang 

melakukan program audit tersebut. 
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Gambar 3.8 

Contoh Hasil Kerja Pengisian PPA PT Fanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PT Misi 

Tugas yang dilakukan untuk PT Misi adalah melakukan pemeriksaan 

penulisan dan perhitungan pada draft final report PT Misi tahun 2014.  

Pada saat pemeriksaan penulisan ditemukan beberapa kesalahan dalam 

pengetikan, seperti penulisan “ikhtisar” menjadi “ihktisar”, “investasi” 

menjadi “iinvestasi”, dan pemberian spasi yang terlalu banyak sehingga 

dilakukan pemberian tanda koreksi. Sedangkan pada pemeriksaan 

perhitungan, tidak ditemukan kesalahan perhitungan serta tidak ada 
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perbedaan angka saat dibandingkan dengan report tahun sebelumnya. 

Atas penugasan ini, lihat lampiran 14. 

Gambar 3.9 

Contoh Hasil Pemeriksaan Draft Final Report PT Misi 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PT Bintang 

Tugas yang dilakukan adalah  melakukan input PPN Masukan dan PPN 

Keluaran dengan menggunakan e-SPT. Atas penugasan ini, lihat 

lampiran 15 dan 16. 

a. Input PPN Masukan dilakukan dengan melihat pada faktur pajak 

pembelian PT Bintang untuk periode Juni 2015.  
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Gambar 3.10 

Hasil input PPN Masukan di e-SPT 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

b. Input PPN Keluaran dilakukan dengan melihat faktur pajak penjualan PT 

Bintang untuk periode Juni 2015. 

Gambar 3.11 

Hasil input PPN Keluaran di e-SPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: KAP Susianto 

Sumber: KAP Susianto 
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7. PT Mutiara 

Mengisi Petunjuk Program Audit (PPA). Lembar PPA yang diisi sesuai 

dengan akun-akun yang terdapat dalam WBS dan WPL, yaitu kas dan 

bank, piutang dagang, persediaan, uang muka penjualan, investasi jangka 

panjang dan pendek, aset tetap, aset lain-lain, biaya dibayar dimuka, 

liabilitas usaha, biaya yang masih harus dibayar, liabilitas lain-lain, modal, 

pendapatan dan biaya, penjualan, harga pokok, biaya promosi, biaya 

perjalanan, biaya gaji dan upah, biaya pajak, rugi laba kurs, biaya diluar 

gaji dan upah, serta penghasilan di luar usaha. Atas penugasan ini, lihat 

lampiran 17. Langkah-langkahnya: 

1. Isi nama klien dengan PT Mutiara. Lalu isi “Tanggal audit” dengan 

tanggal sesuai surat penugasan, yaitu  tanggal 23 Februari 2015 hingga 

tanggal final report akan selesai dibuat, yaitu 19 Maret 2015. 

2. Isi kolom “Dikerjakan oleh” dengan inisial nama auditor yang 

melakukan program audit tersebut di PT Mutiara. Kolom “Dikerjakan 

tgl” diisi sesuai dengan tanggal pelaksanaan program audit tersebut. 

3. Isi kolom “Jumlah jam estimasi” dengan perkiraan lamanya jam 

melakukan program audit yang bersangkutan, yang ditentukan oleh 

auditor yang melakukan program audit tersebut dan kolom “Jumlah 

jam aktual” dengan lamanya jam aktual pelaksanaan program audit 

yang bersangkutan oleh auditor. Pengisian ini dilakukan dengan 

menanyakan pada auditor bersangkutan yang melakukan program audit 

tersebut. 
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Gambar 3.12 

Contoh Hasil Kerja Pengisian PPA PT Mutiara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PT Omega 

Tugas yang dilakukan untuk PT Omega adalah melakukan rekap 

penerimaan pembayaran piutang PT Omega untuk penjualan tahun 2013 

dan 2014. Atas penugasan ini, lihat lampiran 18. Langkah-langkahnya, 

yaitu:  

1.  Mempersiapkan sales report PT Omega untuk tahun 2013 dan 2014 

yang terdapat di Excel. Sales report ini berisi nama customer, nomor 

invoice, tanggal invoice, nominal Dasar Pengenaan Pajak (DPP), 

nilai PPN, realisasi pembayaran, hasil audit, dan bukti kas masuk. 

Pelaksanaan Jasa...,Maria Jeanne Ferina, FB UMN, 2015



67 

 

2. Persiapkan pula data setoran tunai di Excel untuk merekap 

penerimaan pembayaran piutang. Dalam data setoran tunai ini sudah 

terdapat jumlah setoran bank yang diterima oleh PT Omega beserta 

tanggalnya serta nilai DPP dan PPN yang sudah diisi oleh senior 

auditor.  

3. Cari jumlah setoran bank serta nilai DPP dan PPN yang sudah tertera 

pada data setoran tunai di data sales report 2014 terlebih dahulu. Jika 

jumlah setoran bank tidak terdapat dalam sales report 2014, maka 

pembayaran piutang tersebut adalah penerimaan untuk penjualan di 

tahun 2013, sehingga cari jumlah setoran bank tersebut di sales 

report 2013. 

4. Tujuan mencari jumlah setoran bank tersebut dalam sales report 

adalah untuk melihat tanggal invoice, nomor invoice, nama customer 

yang melakukan pembayaran piutang, nilai DPP, nilai PPN, realisasi 

pembayaran, hasil audit serta keterangan terkait bukti kas masuk, 

yaitu seperti siapa yang menandatangi slip bank serta keterangan 

adakah pihak yang mengetahui, menandatangani slip, dan 

menyerahkan. Pada PT Omega ini, penerimaan pembayaran 

piutangnya diterima dalam beberapa kali pembayaran oleh 

customernya. 

5. Setelah menemukan jumlah setoran bank yang dicari dalam sales 

report, masukkan data-data tanggal invoice, nomor invoice, nama 

customer yang melakukan pembayaran piutang, nilai DPP, nilai 
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PPN, realisasi pembayaran, serta keterangan terkait bukti kas masuk 

ke Excel setoran tunai. Jika tidak ada keterangan siapa yang 

menandatangani slip, mengetahui, dan yang menyerahkan, beri tanda 

“X” pada kolom tersebut. 

Gambar 3.13 

Contoh Hasil Rekap Penerimaan Pembayaran Piutang  

 

 

 

 

 

9. PT Jojo 

PT Jojo memiliki yayasan pendidikan untuk SD dan SMP yang berlokasi 

di daerah Jakarta Barat. Tugas yang dilakukan pada PT Jojo ini adalah 

melakukan survey terhadap PT Jojo sebelum menerima penugasan audit 

dari perusahaan tersebut. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui 

apakah penugasan yang diberikan PT Jojo layak untuk dilaksanakan atau 

tidak. Jika setelah survey perusahaan tersebut layak untuk di audit, maka 

KAP akan memberikan penawaran terkait penugasan tersebut. Survey 

pada PT Jojo ini dilakukan pada tanggal 14 September 2015 mulai pukul 

14.00 – 15.30. Beberapa hal yang dibahas pada saat survey, yaitu: 

1. Jenis audit yang dilakukan, yaitu pemeriksaan khusus. KAP Susianto 

diminta untuk lebih memeriksa apakah operasional yang dijalankan 
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pada PT Jojo telah sesuai dengan Standard Operating Procedures 

(SOP) yang berlaku pada PT Jojo. 

2. Tahun operasional yang akan diperiksa adalah tahun 2012-2014 

3. Membahas mengenai bagaimana selama ini pelaksanaan operasional 

yang terjadi di PT Jojo, keterangan-keterangan terkait struktur 

organisasi dan pembagian komitmen di PT Jojo. 

Pada akhir pertemuan, KAP Susianto meminta PT Jojo untuk 

mengirimkan data-data PT Jojo melalui e-mail untuk mengetahui lebih 

jelas mengenai PT Jojo dan kinerjanya. 

 

10. PT Kurcaci 

Tugas yang dilakukan untuk PT Kurcaci adalah memeriksa SPT 

Pembetulan PPh 21. Dikarenakan adanya perubahan peraturan terkait 

kenaikan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku sejak 

1 Januari 2015 dan mulai diundangkan sejak 29 Juni 2015, maka perlu 

dibuat SPT Pembetulan untuk SPT PPh 21 PT Kurcaci mulai dari 

Januari 2015 hingga Agustus 2015. SPT Pembetulan PPh 21 telah dibuat 

oleh senior auditor, namun SPT Pembetulan tersebut harus diperiksa 

kembali untuk memastikan bahwa semua pembetulan yang diperlukan 

telah dimasukkan ke dalam SPT Pembetulan dan angka-angkanya sudah 

benar, sebelum SPT Pembetulan tersebut diberikan ke kantor pajak. Saat 

pemeriksaan SPT Pembetulan PPh 21 PT Kurcaci ini, semua angka telah 
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sesuai dengan data-data PPh 21 pegawai PT Kurcaci, yang telah 

disesuaikan dengan aturan PTKP yang baru. 

 

3.3.2 Kendala yang ditemukan 

Dalam pelaksanaan kerja magang, terdapat beberapa kendala seperti: 

1. PT Omega 

Dalam melaksanakan tes terhadap bukti-bukti pembukuan yang 

mendukung transaksi klien, ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

auditor, yaitu kelengkapan bukti pendukung, kebenaran perhitungan 

matematis, otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang, kebenaran 

nomor perkiraan yang didebit / dikredit, dan kebenaran posting ke buku 

besar dan sub buku besar. Pada PT Omega, tugas yang dilakukan adalah 

merekap penerimaan pembayaran piutang dari customer PT Omega 

dengan memeriksa nomor invoice yang terdapat dalam sales report nya, 

untuk memastikan bahwa semua transaksi penerimaan pembayaran 

piutang telah dicatat perusahaan dan dilengkapi dengan invoice. Namun 

dalam pelaksanaan tugas ini terdapat beberapa ketidaklengkapan data 

dalam bukti pendukung, yaitu adanya penerimaan pembayaran piutang 

yang tidak terdapat dalam sales report PT Omega, baik untuk sales 

report tahun 2014 maupun 2013. 
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2. PT Clover 

Pada pelaksanaan stock opname di cabang Cikarang, store manager 

memberikan waktu yang tidak tepat bagi auditor untuk memulai stock 

opname, yaitu pada saat toko sudah mulai beroperasional dengan alasan 

toko masih berantakan. Keadaan ini menghambat proses stock opname. 

 

3.3.3 Solusi atas kendala yang ditemukan 

1. PT Omega 

Menanyakan kepada senior auditor yang turut menangani PT Omega 

dan senior auditor menghubungi pihak klien untuk menanyakan 

kelengkapan data dari penerimaan pembayaran piutang yang tidak 

terdapat dalam sales report nya. 

 

2. PT Clover 

Senior auditor menghubungi pihak internal audit PT Clover dam 

memberitahu hambatan auditor untuk mengaudit cabang Cikarang 

sebelum jam operasional toko. Pihak internal audit menghubungi store 

manager dan pada akhirnya auditor tetap diberikan waktu untuk 

melakukan stock opname saat jam operasional toko telah dimulai. Hal ini 

menyebabkan hasil pemeriksaan fisik persediaan, baik groceries, daging, 

serta buah dan sayur tidak dapat dibandingkan dengan jumlah yang 

terdapat dalam SOH karena persediaan sudah bergerak (sudah ada arus 

keluar dan masuk) dan dimasukkan dalam log book. 
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