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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

 

3.1  Kedudukan dan Koordinasi 

Kerja magang dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan yang 

beralamat di Jl. Raya Kelapa Dua, Ruko Frankfurt 2 Blok B No. 22 Gading 

Serpong, Tangerang Selatan. Karyawan yang bekerja di KKP ini berjumlah 

7 orang. Sebagai karyawan magang, penulis ditempatkan di bagian tax 

service atau pengolahan data. Bagian pengelolaan data merupakan bagian 

yang menyediakan jasa terkait dengan penghitungan, pelaporan, dan 

pembayaran pajak bagi Wajib Pajak. Pembimbing lapangan selama kerja 

magang adalah Ibu Lilis Sukianto selaku Bagian Keuangan dari Kantor 

Konsultan Pajak Edy Gunawan.  

Dalam penyelesaian setiap tugas, pembimbing lapangan membimbing 

dan mengkoordinir semua tugas yang diberikan. Kerjasama yang baik antar 

rekan dalam sebuah tim dan seluruh pegawai Kantor Konsultan Pajak Edy 

Gunawan sangat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang 

diberikan selama kerja magang ini berlangsung.  

3.2  Tugas yang Dilakukan 

Selama pelaksanaan kerja magang, tugas-tugas yang diberikan terkait 

dengan bidang studi akuntansi khususnya perpajakan. Perusahaan-
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perusahaan yang ditangani selama periode kerja magang di Kantor 

Konsultan Pajak Edy Gunawan, dengan total keseluruhan 13 klien yaitu PT 

A, PT B, PT C, PT D, PT E, PT F, PT G, PT H, PT I, PT J, PT K, PT L, dan 

PT M. Tugas-tugas yang dilakukan selama kerja magang adalah: 

1. Membuat rekapitulasi data karyawan 

Rekapitulasi terhadap data karyawan adalah meringkas data karyawan 

dengan cara menyortir atau mengambil data yang penting saja, 

mengubah tampilan tabel, dan terdapat sedikit perhitungan. Tabel 

sebelum direkapitulasi menampilkan data karyawan secara kolektif, 

setelah direkapitulasi tabel menampilkan data lengkap karyawan secara 

individual. Tujuan rekapitulasi adalah untuk memudahkan dalam 

memahami informasi yang terkandung, pengolahan data lebih lanjut, 

dan sebagai database perusahaan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. 

Rekapitulasi dilakukan berdasarkan data karyawan yang diberikan oleh 

pembimbing lapangan dalam bentuk Microsoft Excel. Data karyawan 

yang direkapitulasi meliputi gaji pokok, tunjangan, biaya jabatan, 

PTKP, dan PKP.  

Tabel 3.1 Data Karyawan Sebelum Rekapitulasi 
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Tabel 3.2 Data Karyawan Setelah Rekapitulasi 

 

2. Menghitung PPh Pasal 21  

Tujuan penghitungan PPh Pasal 21 ini adalah untuk menghasilkan 

perhitungan yang akan menjadi dasar untuk pembayaran pajak 

penghasilan. Penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan Microsoft Excel 

dan menyertakan rumus pajak yang berlaku. PPh Pasal 21 yang 

dihitung terdiri dari penghasilan bruto, biaya jabatan, penghasilan neto, 

PTKP, PKP, pajak yang harus dibayar, dan keterangan lebih atau 

kurang bayar atau nihil. Data-data tersebut diperoleh dari data karyawan 

yang diberikan oleh pembimbing lapangan dalam bentuk Microsoft 

Excel yang kemudian dihitung lebih lanjut untuk menghasilkan 

perhitungan PPh Pasal 21.  
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Tabel 3.3 Penghitungan PPh Pasal 21 

 

3. Membuat rekapitulasi PPN masukan  

PPN Masukan atau Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai 

yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena 

perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Perolehan Jasa Kena Pajak 

dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwjud dari luar 

daerah pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah 

pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak (Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 2009). Rekapitulasi PPN Masukan dilakukan dengan cara input 

data-data yang ada di dalam faktur pajak melalui Microsoft Excel, 

menyusun dalam bentuk tabel, dan disertai sedikit perhitungan. Data-
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data yang direkapitulasi terdiri dari nama penjual, tanggal faktur, nomor 

faktur, deskripsi barang, quantity, harga, DPP, dan PPN. Dokumen 

yang diperlukan untuk melakukan rekapitulasi adalah faktur pajak 

masukan. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh 

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak 

atau penyerahan Jasa Kena Pajak (UU Nomor 42 Tahun 2009). Tujuan 

rekapitulasi ini adalah untuk memudahkan dalam pengolahan data lebih 

lanjut dan sebagai database perusahaan. 

Tabel 3.4 Rekapitulasi PPN Masukan 

 

4. Membuat rekapitulasi PPN keluaran 

PPN Keluaran atau Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai 

terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang 

melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena 

Pajak, ekspor Barang Kena Pajak (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

2009). Rekapitulasi PPN Keluaran dilakukan dengan cara input data-

data yang ada di dalam faktur pajak melalui Microsoft Excel, menyusun 

dalam bentuk tabel, dan disertai sedikit perhitungan. Data-data yang 

direkapitulasi terdiri dari nama pembeli, tanggal faktur, nomor faktur, 

deskripsi barang, quantity, harga, DPP, dan PPN. Dokumen yang 
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diperlukan untuk melakukan rekapitulasi adalah faktur pajak keluaran. 

Tujuan rekapitulasi ini adalah untuk memudahkan dalam pengolahan 

data lebih lanjut dan sebagai database perusahaan. 

 

Tabel 3.5 Rekapitulasi PPN Keluaran 

 

 

5. Mencocokkan daftar pajak masukan dengan faktur pajak  

SPT Masa PPN Masukan sebagai output dari e-SPT PPN perlu dicek 

kembali, dengan tujuan untuk memastikan kebenaran dalam menginput 

dan kelengkapan atribut. Pengecekan ini dilakukan dengan cara 

mencocokkan antara daftar pajak masukan yang terlampir di formulir 

1111 B2 dengan faktur-faktur pajak masukan. Data-data yang harus 

diperhatikan kecocokannya dengan faktur pajak adalah nama penjual 

BKP/BKP tidak berwujud/Pemberi JKP, NPWP, kode dan nomor seri, 

tanggal faktur pajak, DPP, dan PPN. Dokumen yang dibutuhkan adalah 

daftar pajak masukan atau formulir 1111 B2 dan faktur-faktur pajak 

masukan. 
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Gambar 3.1 Daftar Pajak Masukan 

 

6. Mencocokkan daftar pajak keluaran dengan faktur pajak 

SPT Masa PPN Keluaran sebagai output dari e-SPT PPN perlu dicek 

kembali, dengan tujuan untuk memastikan kebenaran dalam menginput 

dan kelengkapan atribut. Pengecekan ini dilakukan dengan cara 

mencocokkan antara daftar pajak keluaran yang terlampir di formulir 

1111 A2 dengan faktur-faktur pajak keluaran. Data-data yang harus 

diperhatikan kecocokannya dengan faktur pajak adalah nama pembeli 

BKP/BKP tidak berwujud/Penerima JKP, NPWP, kode dan nomor seri, 

tanggal faktur pajak, DPP, dan PPN. Dokumen yang dibutuhkan adalah 

daftar pajak keluaran atau formulir 1111 A2 dan faktur pajak keluaran.  
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Gambar 3.2 Daftar Pajak Keluaran 

 

7. Input PPN keluaran dan masukan melalui e-spt 

Aplikasi e-SPT atau electronic SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh 

Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk 

kemudahan dalam menyampaikan SPT. Input yang dimaksud adalah 

proses memasukkan data-data yang ada di faktur pajak keluaran dan 

masukan melalui e-spt PPN untuk menghasilkan SPT PPN baik 

keluaran maupun masukan. Data yang diinput adalah jenis transaksi, 

detail transaksi, dokumen transaksi, NPWP lawan transaksi, nama 

lawan transaksi, nomor dokumen, tanggal dokumen, DPP, dan PPN. 

Tujuan dilakukan tugas ini adalah untuk memperoleh output berupa 

SPT Masa PPN yang dijadikan sebagai dasar dalam menghitung PPN 
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kurang/lebih bayar. Berikut adalah langkah-langkah dalam menginput 

e-SPT PPN: 

1) Buka program e-spt PPN. 

Gambar 3.3 Tampilan Awal e-SPT PPN 
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2) Pilih Program, lalu pilih Koneksi Database. 

Gambar 3.4 Koneksi Database 

 

3) Pilih database yang akan diinput PPN, kemudian klik Pilih. 

Gambar 3.5 Memilih Database Access 
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4) Log in dengan user name dan password, lalu klik OK. 

Gambar 3.6 Log in e-SPT PPN 

 

5) Setelah log in, pilih Input Data, lalu pilih Pajak Keluaran atau 

Pajak Masukan tergantung kebutuhan. 

Gambar 3.7 Memilih Input Data 
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6) Kemudian pilih periode yang akan diinput, lalu klik Baru. 

Gambar 3.8 Memilih Periode 

 

7) Pilih Jenis Transaksi yang diinginkan. 

Gambar 3.9 Memilih Jenis Transaksi 
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8) Kemudian pilih Detail Transaksi. 

Gambar 3.10 Memilih Detail Transaksi 

 

9) Pilih jenis Dokumen Transaksi 

Gambar 3.11 Memilih Dokumen Transaksi 
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10) Selanjutnya isi nomor NPWP Lawan Transaksi, Nama Lawan 

Transaksi, Nomor Dokumen, Tanggal Dokumen, Jumlah DPP dan 

Jumlah PPN dengan benar. Kemudian klik Simpan. 

Gambar 3.12 Input informasi Lainnya 

11) Setelah melakukan input, maka akan menghasilkan SPT PPN yang 

nantinya akan digunakan dalam pembayaran pajak. 

Gambar 3.13 SPT PPN 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan Tax And..., Mikhael Hizkia Kemur, FB UMN, 2015



38 
 

8. Input pembetulan PPN keluaran dan masukan melalui e-spt 

Membuat pembetulan dengan menggunakan e-spt PPN dilakukan 

karena terdapat kesalahan pada SPT PPN sebelumnya misalnya nomor 

NPWP yang tidak sesuai. Jika sudah dilakukan pembetulan maka 

perhitungan SPT PPN yang dihasilkan akan lebih tepat. Perhitungan 

SPT PPN haruslah tepat karena akan nantinya akan berpengaruh 

terhadap jumlah pajak yang dibayarkan. Pembetulan dilakukan 

berdasarkan faktur pajak. Proses pembetulan ini berlaku sama antara 

PPN keluaran dan PPN masukan. Berikut adalah langkah-langkah 

pembetulannya: 

1) Prosedur awal sama seperti saat melakukan input PPN yaitu buka 

program e-spt PPN, pilih Program lalu klik Koneksi Database. 

Kemudian pilih database yang akan dibuat pembetulan, dan log in 

menggunakan user name dan password. 

2) Kemudian pilih Setting, lalu klik Setting SPT PPN 1111. 
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Gambar 3.14 Setting SPT PPN 1111 

3) Selanjutnya pilih masa pajak yang akan dilakukan pembetulan 

berdasarkan masa pajak dan tahun pajak. Untuk pencarian dapat 

menggunakan fitur pencarian yang disediakan atau bisa 

menggunakan scroll. Jika sudah menemukan, pilih dan klik Buka. 

Gambar 3.15 Setting SPT Pilih Masa Pajak 
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4) Pilih BUAT SPT PEMBETULAN (N+1), lalu klik Buka. 

Gambar 3.16 Konfirmasi Buat SPT Pembetulan 

5) Kemudian klik Input Data, lalu pilih yang ingin diperbaiki antara 

Pajak Keluaran atau Pajak Masukan. 

Gambar 3.17 Input Data 
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6) Selanjutnya sesuaikan Masa Pajak dan Tahun Pajak, serta isi “1” di 

dalam kotak Pembetulan Ke, lalu klik Baru. 

Gambar 3.18 Sesuaikan Masa Pajak dan Pembetulan Ke 

 

7) Setelah muncul kotak Input, pilih Detail Transaksi, Dokumen 

Transaksi, dan Dokumen yang Diganti. Kemudian isi NPWP 

Lawan Transaksi, Nama lawan Transaksi, Nomor Dokumen, 

Tanggal Dokumen, DPP dan PPN yang akan diperbaiki dengan 

benar, lalu klik Simpan. 
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Gambar 3.19 Edit Perbaikan SPT 

 

 

9. Menyusun dokumen PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, 

PPh Pasal 4 (2), dan PPN. 

Dokumen-dokumen disusun berdasarkan jenis pajaknya, nama 

perusahaan, dan urutan tanggal, kemudian dimasukkan ke dalam odner. 

Dokumen terkait penyusunan adalah Surat Setoran Pajak (SSP), faktur 

pajak, Bukti Penerimaan Negara, dan Bukti Penerimaan Surat. 

Tujuannya adalah supaya dokumen dapat tersimpan dengan rapi 

sehingga memudahkan pencarian dokumen jika suatu waktu diperlukan. 
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10. Membuat rekapitulasi Purchase Order (PO)  

Purchase Order (PO) adalah surat pemesanan yang dikeluarkan setelah 

terjadi kesepakatan berdasarkan penetapan harga. Rekapitulasi 

dilakukan dengan cara input data-data yang tertulis pada PO melalui 

Microsoft Excel, menyusun data ke dalam tabel, dan melakukan sedikit 

perhitungan untuk harga. Dokumen yang dibutuhkan adalah PO itu 

sendiri. Rekapitulasi terdiri atas nama customer, PO date, PO number, 

deskripsi barang, quantity, amount, dan total. Tujuan dilakukannya 

rekapitulasi Purchase Order adalah sebagai database perusahaan jika 

sewaktu-waktu diperlukan, dan pengolahan data lebih lanjut. 

 

Tabel 3.6 Rekapitulasi Purchase Order 

 

11. Mempersiapkan dokumen pelaporan pajak 

Dokumen yang perlu disiapkan untuk pelaporan pajak yaitu SPT Masa 

PPh Pasal 21 dalam bentuk CSV yang sudah dimasukkan ke dalam CD, 

Surat Setoran Pajak (SSP) yang sudah diproses oleh bank, bukti bayar 

di bank, dan dimasukkan ke dalam amplop yang sudah ditempel alamat 

klien untuk kemudian dikirim. Tujuan dokumen ini dipersiapkan adalah 

supaya klien lebih mudah dalam melakukan pelaporan. 
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12. Membuat form tanda terima 

Tanda terima dibuat sebagai bukti bahwa dokumen telah diberikan dari 

Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan dan diterima oleh perusahaan 

klien. Form ini nantinya akan ditandatangani oleh pihak KKP Edy 

Gunawan sebagai yang menyerahkan dan pihak perusahaan sebagai 

yang menerima. Tanda terima ini berfungsi sebagai internal control 

keluar masuknya dokumen klien di KKP Edy Gunawan supaya 

dokumen tidak hilang atau bocor. 

Gambar 3.20 Tanda Terima 
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13. Update dan rekapitulasi PPh Pasal 23, PPh Pasal 4(2), dan PPN DN 

Rekapitulasi dilakukan dengan cara input PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 (2) 

dan PPN DN ke dalam Microsoft Excel. Tujuan rekapitulasi adalah 

untuk memudahkan dalam pencarian saat data dibutuhkan, pengolahan 

data lebih lanjut, dan pemantauan aktivitas bayar lapor klien sehingga 

tidak terjadi keterlambatan bayar atau lapor. Rekapitulasi dilakukan 

berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, Bukti Penerimaan Surat, 

Bukti Penerimaan Negara, Surat Setoran Pajak (SSP), Daftar Pajak 

Keluaran/ Formulir 1111 A2 dan Daftar Pajak Masukan/ Formulir 1111 

B2. 

Tabel 3.7 Rekapitulasi PPh Pasal 23 

 

Tabel 3.8 Rekapitulasi PPh Pasal 4 (2) 

 

Tabel 3.9 Rekapitulasi PPN DN 
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14. Membuat rekapitulasi penghasilan karyawan, dan penyesuaian 

keluar masuk karyawan 

Rekapitulasi ini dilakukan dengan cara menyortir data karyawan yang 

berlebih dan mengubah tampilan data. Data yang sebelumnya 

dikategorikan berdasarkan bulan, diubah menjadi kategori berdasarkan 

perusahaan dan semua bulan digabung di dalam satu sheet. Kemudian 

dilakukan penyortiran atau penyesuaian antara karyawan yang masih 

bekerja dan yang sudah tidak. Tujuan dilakukan rekapitulasi ini adalah 

untuk mempermudah memahami informasi yang terkandung di dalam 

data, pengolahan data lebih lanjut dan sebagai database perusahaan. 

Rekapitulasi terdiri atas nama perusahaan, NPWP, nama pegawai, 

penghasilan bruto, jumlah PPh dan disesuaikan dengan keluar masuk 

(turn over) karyawan yang tinggi. Data yang direkapitulasi berdasarkan 

data karyawan yang diberikan oleh pembimbing lapangan dalam bentuk 

Microsoft Excel. 

Tabel 3.10 Rekapitulasi Penghasilan dan PPh Karyawan 
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15. Membuat rekapitulasi dan menghitung data pembelian dan 

penjualan 

Rekapitulasi data pembelian dan penjualan dikerjakan berdasarkan nota 

pembelian dan nota penjualan. Transaksi-transaksi yang masih terpisah 

dalam bentuk nota-nota tersebut disusun ke dalam tabel melalui 

Microsoft Excel serta dihitung total pembelian dan penjualannya. 

Tujuan dilakukan rekapitulasi adalah untuk pengolahan data lebih lanjut 

dan sebagai database perusahaan. Rekapitulasi data pembelian terdiri 

atas tanggal, nama barang, quantity, harga satuan, dan jumlah. 

Rekapitulasi data penjualan berdasarkan nomor nota, tanggal, supplier, 

nama barang, kuantitas, harga satuan, dan jumlah.  

Tabel 3.11 Rekapitulasi Data Pembelian 

 

 

 

Tabel 3.12 Rekapitulasi Data Penjualan 

 

 

 

 

Pelaksanaan Tax And..., Mikhael Hizkia Kemur, FB UMN, 2015



48 
 

16. Membuat rekapitulasi dan menghitung data pengeluaran kas 

Rekapitulasi dilakukan dengan cara input data yang terdapat di dalam 

nota atau struk, kemudian menyortir pengeluaran-pengeluaran kas 

tersebut ke dalam jenis pengeluaran/ pos-pos pengeluaran kas tertentu 

misalnya ongkos dan ATK serta dihitung total masing-masing jenis 

pengeluaran. Tujuannya adalah sebagai database perusahaan, 

pengolahan data lebih lanjut, dan tracking pengeluaran kas. 

Rekapitulasi pengeluaran kas terdiri atas tanggal, nomor transaksi, jenis 

pengeluaran dan jumlah pengeluaran. Dokumen yang digunakan adalah 

struk atau nota. 

Tabel 3.13 Rekapitulasi Pengeluaran Kas 

 

 

 

17. Membuat rekapitulasi rekening koran 

Rekening koran adalah laporan yang diberikan bank setiap bulan 

kepada pemegang rekening giro yang berisikan informasi tentang 

transaksi yang dilakukan oleh bank terhadap rekening tersebut selama 

satu bulan dan saldo kas di bank. Rekapitulasi dilakukan dengan cara 

melakukan input tanggal, kode, transaksi debit, transaksi kredit dan 

keterangan yang ada di rekening koran menggunakan Microsoft Excel. 
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Tujuannya dilakukan rekapitulasi adalah untuk mengetahui rincian 

biaya yang dikenakan oleh bank terhadap perusahaan dan transaksi-

transaksi yang dilakukan oleh setiap perusahaan. Data yang direkap 

meliputi transaksi perusahaan maupun biaya yang nominalnya kecil 

atau tidak material, seperti biaya administrasi, biaya materai, jasa giro, 

pajak, dan biaya Real-Time Gross Settlement (RTGS). Dokumen yang 

dibutuhkan adalah rekening koran perusahaan klien. 

Tabel 3.14 Rekapitulasi Rekening Koran 

 

18. Membuat rekapitulasi kesalahan atau error dan mencari faktur 

pajak yang tidak ada 

Rekapitulasi ini dilakukan saat diketahui bahwa terjadi 

ketidakcocokkan antara daftar pajak masukan atau keluaran dengan 

faktur-faktur pajak. Seringkali terjadi salah input daftar pajak atau 

faktur pajak yang tidak lengkap atau hilang. Kejadian-kejadian tersebut 

akan direkapitulasi, kemudian akan dilakukan pembetulan melalui e-

SPT jika terjadi salah input atau akan dilakukan pencarian faktur pajak 

yang tidak ada/ terselip di odner lain. Rekapitulasi dilakukan secara 

manual dengan menulis jenis pajak keluaran atau masukan, nama 

perusahaan, NPWP, nomor, dan tanggal faktur pajak yang salah atau 

hilang di selembar kertas. 
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19. Melakukan pembayaran pajak 

Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui bank-bank yang telah 

bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Pembayaran pajak 

dilakukan di Bank Negara Indonesia (BNI) untuk PPh Pasal 21 masa 

Agustus 2014. Batas waktu pembayaran PPh Pasal 21 paling lama 

adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 

Dokumen yang harus dipersiapkan dan dibawa sebelum melakukan 

pembayaran pajak adalah Surat Setoran Pajak (SSP). Langkah-langkah 

dalam melakukan pembayaran pajak di Bank: 

1) Membawa SSP yang sudah diisi dengan benar, jelas, dan lengkap. 

Lembar 1 : untuk arsip Wajib Pajak 

Lembar 2 : untuk dilaporkan oleh bank ke Kantor Pelayanan    

  Pajak (KPP)  

Lembar 3 : untuk dilaporkan Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan    

  Pajak (KPP) 

Lembar 4 : untuk arsip penerima pembayaran atau bank 

Lembar 5 : untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain, seperti  

  konsultan pajak 

2) Mengambil nomor antrian dan menunggu hingga dipanggil 

menghadap teller. 

3) Menyerahkan SSP kepada teller beserta uang setoran sesuai dengan 

nilai yang tertera pada SSP. 

Pelaksanaan Tax And..., Mikhael Hizkia Kemur, FB UMN, 2015



51 
 

4) Setelah sesuai dengan data di SSP, teller akan memproses 

pembayaran pajak. 

5) Menerima Bukti Penerimaan Negara, SSP lembar 1, 3 dan 5 yang  

telah diberikan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan 

Nomor Transaksi Bank (NTB) serta telah ditandatangani oleh 

pejabat bank,  nama pejabat bank, cap perusahaan, tanggal dan 

waktu/ jam pembayaran. 

Gambar 3.21 Bukti Pembayaran Pajak dari Bank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan Tax And..., Mikhael Hizkia Kemur, FB UMN, 2015



52 
 

20. Melakukan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Setelah melakukan pembayaran yang harus dilakukan selanjutnya 

adalah melakukan pelaporan pajak yang sudah dibayar ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) di mana Wajib Pajak terdaftar. Dokumen yang 

harus dipersiapkan dan dibawa adalah SPT dalam bentuk CSV, dan 

SSP. Tahapan dalam melapor pajak adalah: 

1)   Menulis nama di buku tamu. 

2)   Mengantri hingga dipanggil untuk menghadap petugas pajak. 

3)   Menyerahkan dokumen SPT dalam bentuk CSV, dan SSP kepada 

petugas pajak.  

4)   Setelah data sesuai, pelaporan akan diproses.  

5)   Menerima Bukti Penerimaan Surat oleh petugas pajak sebagai 

bukti telah melaporkan pajak. 

Gambar 3.22 Bukti Penerimaan Surat 
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21. Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) 

SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah 

dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 

cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 

Menteri Keuangan (Undang-Undang No 16 Tahun 2009). Data yang 

perlu diisi di SSP adalah NPWP, nama Wajib Pajak, alamat Wajib 

Pajak, kode akun pajak dan kode jenis setoran, masa dan tahun pajak, 

serta jumlah pembayaran.  

Gambar 3.23 Surat Setoran Pajak (SSP) 
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3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Selama kerja magang, tugas-tugas yang dilaksanakan terkait dengan 

akuntansi dan perpajakan sesuai dengan divisi yang ditempati, yaitu 

pengolahan data (tax service). Berikut adalah rincian tugas per 

perusahaan selama kerja magang: 

1. PT A 

1.1 Rekapitulasi data karyawan PT A tahun 2014 dilakukan 

dengan cara menyortir atau mengambil data yang penting 

saja, kemudian memindahkan data pernting tersebut ke 

dalam tabel baru atau tabel setelah rekapitulasi. Tampilan 

tabel baru ini berbeda dari tabel sebelumnya. Tabel sebelum 

direkapitulasi menampilkan data karyawan secara kolektif, 

setelah direkapitulasi tabel menampilkan data lengkap 

karyawan secara individual. Dalam rekapitulasi ini juga 

terdapat sedikit perhitungan. Rekapitulasi ini meliputi gaji 

pokok, tunjangan, biaya jabatan, PTKP, dan PKP 

menggunakan program Microsoft Excel. Rekapitulasi 

dikerjakan berdasarkan data karyawan dan contoh 

pengerjaan rekapitulasi yang diberikan oleh pembimbing 

lapangan dalam bentuk Microsoft Excel. Tujuan rekapitulasi 

adalah untuk memudahkan dalam memahami informasi 
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yang terkandung, pengolahan data lebih lanjut, dan sebagai 

database perusahaan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Data 

karyawan tahun 2014 ini merupakan proyeksi atau 

perkiraan berdasarkan data karyawan tahun 2013. 

Tabel 3.15 Data Karyawan Sebelum Rekapitulasi PT A 

Data karyawan PT A sebelum rekapitulasi memiliki 

tampilan memanjang ke samping. Untuk melihat data 

seorang karyawan selama tahun 2014 harus menggeser ke 

samping. Untuk hasil data karyawan PT A sebelum 

rekapitulasi dapat dilihat pada Lampiran 7. Sedangkan data 

karyawan PT A setelah rekapitulasi menampilkan data per 

individu secara lengkap selama tahun 2014. Hal ini 

memudahkan dalam membaca dan memahami data. Untuk 

hasil data karyawan PT A setelah rekapitulasi dapat dilihat 

pada Lampiran 8. 
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Tabel 3.16 Data Karyawan Setelah Rekapitulasi PT A 

 

1.2 Penghitungan PPh Pasal 21 PT A bulan Mei dan Juni 2014 

menggunakan Microsoft Excel dan menyertakan rumus 

pajak yang berlaku misalnya biaya jabatan sebesar 5% dan 

pajak PPh Pasal 21 sebesar 5% atau 6% jika tidak memiliki 

NPWP. Penghitungan PPh Pasal 21 terdiri dari penghasilan 

bruto, biaya jabatan, penghasilan neto, PTKP, PKP, pajak 

yang harus dibayar, dan keterangan lebih atau kurang bayar 

atau nihil. Tujuan penghitungan PPh Pasal 21 ini adalah 

untuk menghasilkan perhitungan yang akan menjadi dasar 

untuk pembayaran pajak penghasilan. PPh Pasal 21 dihitung 

berdasarkan data yang diberikan oleh pembimbing lapangan 

dalam bentuk Microsoft Excel. Untuk hasil penghitungan 

PPh Pasal 21 PT A bulan Mei dan Juni 2014 dapat dilihat 

pada Lampiran 9.  
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Tabel 3.17 Penghitungan PPh Pasal 21 PT A  

 

2. PT B 

2.1 Rekapitulasi data karyawan PT B tahun 2014 dilakukan 

dengan cara menyortir atau mengambil data yang penting 

saja, kemudian memindahkan data pernting tersebut ke 

dalam tabel baru atau tabel setelah rekapitulasi. Tampilan 

tabel baru ini berbeda dari tabel sebelumnya. Tabel sebelum 

direkapitulasi menampilkan data karyawan secara kolektif, 

setelah direkapitulasi tabel menampilkan data lengkap 

karyawan secara individual. Dalam rekapitulasi ini juga 

terdapat sedikit perhitungan. Rekapitulasi ini meliputi gaji 

pokok, tunjangan, biaya jabatan, PTKP, dan PKP 

menggunakan program Microsoft Excel. Rekapitulasi 

dikerjakan berdasarkan data karyawan dan contoh 
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pengerjaan rekapitulasi yang diberikan oleh pembimbing 

lapangan dalam bentuk Microsoft Excel. Tujuan rekapitulasi 

adalah untuk memudahkan dalam memahami informasi 

yang terkandung, pengolahan data lebih lanjut, dan sebagai 

database perusahaan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Data 

karyawan tahun 2014 ini merupakan proyeksi atau 

perkiraan berdasarkan data karyawan tahun 2013. 

Tabel 3.18 Data Karyawan Sebelum Rekapitulasi PT B 

Data karyawan PT B sebelum rekapitulasi memiliki 

tampilan memanjang ke samping. Untuk melihat data 

seorang karyawan selama tahun 2014 harus menggeser ke 

samping. Untuk hasil data karyawan PT B sebelum 

rekapitulasi dapat dilihat pada Lampiran 10. Sedangkan 

data karyawan PT B setelah rekapitulasi menampilkan data 

per individu secara lengkap selama tahun 2014. Hal ini 

memudahkan dalam membaca dan memahami data. Untuk 
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hasil data karyawan PT B setelah rekapitulasi dapat dilihat 

pada Lampiran 11. 

Tabel 3.19 Data Karyawan Setelah Rekapitulasi PT B 

  

2.2 Menghitung PPh Pasal 21 PT B bulan Juni 2014 

menggunakan Microsoft Excel dan menyertakan rumus 

pajak yang berlaku misalnya biaya jabatan sebesar 5% dan 

pajak PPh Pasal 21 sebesar 5% atau 6% jika tidak memiliki 

NPWP. Penghitungan PPh Pasal 21 terdiri dari penghasilan 

bruto, biaya jabatan, penghasilan neto, PTKP, PKP, pajak 

yang harus dibayar, dan keterangan lebih atau kurang bayar 

atau nihil. Tujuan penghitungan PPh Pasal 21 ini adalah 

untuk menghasilkan perhitungan yang akan menjadi dasar 

untuk pembayaran pajak penghasilan. PPh Pasal 21 dihitung 

berdasarkan data yang diberikan oleh pembimbing lapangan 
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dalam bentuk Microsoft Excel. Untuk hasil penghitungan 

PPh Pasal 21 PT B bulan Juni 2014 dapat dilihat pada 

Lampiran 12. 

Tabel 3.20 Penghitungan PPh Pasal 21 PT B 

 

3. PT C 

3.1 Rekapitulasi PPN Masukan PT C bulan Januari 2013 

dilakukan dengan cara input data-data yang ada di dalam 

faktur pajak masukan melalui Microsoft Excel, menyusun 

dalam bentuk tabel, dan disertai sedikit perhitungan. Data-

data yang direkapitulasi terdiri dari nama penjual, tanggal 

faktur, nomor faktur, deskripsi barang, quantity, harga, 

DPP, dan PPN. Dokumen yang diperlukan untuk melakukan 

rekapitulasi adalah faktur pajak masukan. Tujuan 

rekapitulasi ini adalah untuk memudahkan dalam 
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pengolahan data lebih lanjut dan sebagai database 

perusahaan. Untuk hasil rekapitulasi PPN masukan PT C 

bulan Januari 2013 dapat dilihat pada Lampiran 13. 

Tabel 3.21 Rekapitulasi PPN Masukan PT C Januari 2013 

 

3.2 Rekapitulasi PPN Masukan PT C bulan Mei 2013 dilakukan 

dengan cara input data-data yang ada di dalam faktur pajak 

masukan melalui Microsoft Excel, menyusun dalam bentuk 

tabel, dan disertai sedikit perhitungan. Data-data yang 

direkapitulasi terdiri dari nama penjual, tanggal faktur, 

nomor faktur, deskripsi barang, quantity, harga, DPP, dan 

PPN. Dokumen yang diperlukan untuk melakukan 

rekapitulasi adalah faktur pajak masukan. Tujuan 

rekapitulasi ini adalah untuk memudahkan dalam 

pengolahan data lebih lanjut dan sebagai database 
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perusahaan. Untuk hasil rekapitulasi PPN masukan PT C 

bulan Mei 2013 dapat dilihat pada Lampiran 14. 

Tabel 3.22 Rekapitulasi PPN Masukan PT C Mei 2013 

 

3.3 Rekapitulasi PPN Masukan PT C bulan Desember 2013 

dilakukan dengan cara input data-data yang ada di dalam 

faktur pajak masukan melalui Microsoft Excel, menyusun 

dalam bentuk tabel, dan disertai sedikit perhitungan. Data-

data yang direkapitulasi terdiri dari nama penjual, tanggal 

faktur, nomor faktur, deskripsi barang, quantity, harga, 

DPP, dan PPN. Dokumen yang diperlukan untuk melakukan 

rekapitulasi adalah faktur pajak masukan. Tujuan 

rekapitulasi ini adalah untuk memudahkan dalam 

pengolahan data lebih lanjut dan sebagai database 
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perusahaan. Untuk hasil rekapitulasi PPN masukan PT C 

bulan Desember 2013 dapat dilihat pada Lampiran 15. 

Tabel 3.23 Rekapitulasi PPN Masukan PT C Desember 2013 

 

3.4 Tugas ini dikerjakan dengan cara mencocokkan antara 

daftar pajak masukan yang terlampir di formulir 1111 B2 

dengan faktur-faktur pajak masukan PT C bulan Juli 2013. 

Data-data yang harus diperhatikan kecocokannya dengan 

faktur pajak adalah nama penjual BKP/BKP tidak 

berwujud/Pemberi JKP, NPWP, kode dan nomor seri, 

tanggal faktur pajak, DPP, dan PPN. Dokumen yang 

dibutuhkan adalah daftar pajak masukan atau formulir 1111 

B2 dan faktur-faktur pajak masukan. Tujuan tugas ini 

adalah untuk memastikan kebenaran dalam menginput 
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melalui e-SPT dan kelengkapan atribut daftar pajak 

masukan yang dihasilkan. 

3.5 Tugas ini dikerjakan dengan cara mencocokkan antara 

daftar pajak keluaran yang terlampir di formulir 1111 A2 

dengan faktur-faktur pajak keluaran PT C bulan Juli 2013. 

Data-data yang harus diperhatikan kecocokannya dengan 

faktur pajak adalah nama pembeli BKP/BKP tidak 

berwujud/Pemberi JKP, NPWP, kode dan nomor seri, 

tanggal faktur pajak, DPP, dan PPN. Dokumen yang 

dibutuhkan adalah daftar pajak keluaran atau formulir 1111 

A2 dan faktur-faktur pajak keluaran. Tujuan tugas ini 

adalah untuk memastikan kebenaran dalam menginput 

melalui e-SPT dan kelengkapan atribut daftar pajak 

keluaran yang dihasilkan. 

3.6 Rekapitulasi Purchase Order (PO) PT C bulan April, Mei, 

dan Juni 2013 dilakukan dengan cara input data-data yang 

tertulis pada PO melalui Microsoft Excel, menyusun data ke 

dalam tabel, dan melakukan sedikit perhitungan untuk 

harga. Dokumen yang dibutuhkan adalah PO itu sendiri. 

Rekapitulasi terdiri atas nama customer, PO date, PO 

number, deskripsi barang, quantity, amount, dan total. 

Tujuan dilakukannya rekapitulasi dan input Purchase Order 

adalah sebagai database perusahaan jika sewaktu-waktu 
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diperlukan, dan pengolahan data lebih lanjut. Untuk hasil 

rekapitulasi Purchase Order PT C bulan April, Mei, dan 

Juni 2013 dapat dilihat pada Lampiran 16. 

Tabel 3.24 Hasil Rekapitulasi Purchase Order PT C 

 

3.7 Tugas ini dikerjakan dengan cara mencocokkan antara 

daftar pajak masukan yang terlampir di formulir 1111 B2 

dengan faktur-faktur pajak masukan PT C bulan September 

2013. Data-data yang harus diperhatikan kecocokannya 

dengan faktur pajak adalah nama penjual BKP/BKP tidak 

berwujud/Pemberi JKP, NPWP, kode dan nomor seri, 

tanggal faktur pajak, DPP, dan PPN. Dokumen yang 

dibutuhkan adalah daftar pajak masukan atau formulir 1111 

B2 dan faktur-faktur pajak masukan. Tujuan tugas ini 

adalah untuk memastikan kebenaran dalam menginput 
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melalui e-SPT dan kelengkapan atribut daftar pajak 

masukan yang dihasilkan. 

3.8 Rekapitulasi PPN Masukan PT C bulan Januari 2014 

dilakukan dengan cara input data-data yang ada di dalam 

faktur pajak masukan melalui Microsoft Excel, menyusun 

dalam bentuk tabel, dan disertai sedikit perhitungan. Data-

data yang direkapitulasi terdiri dari nama penjual, tanggal 

faktur, nomor faktur, deskripsi barang, quantity, harga, 

DPP, dan PPN. Dokumen yang diperlukan untuk melakukan 

rekapitulasi adalah faktur pajak masukan. Tujuan 

rekapitulasi ini adalah untuk memudahkan dalam 

pengolahan data lebih lanjut dan sebagai database 

perusahaan. Untuk hasil rekapitulasi PPN masukan PT C 

bulan Januari 2014 dapat dilihat pada Lampiran 17. 

Tabel 3.25 Hasil Rekapitulasi PPN Masukan PT C Januari 2014 
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3.9  Rekapitulasi PPN masukan PT C bulan Februari dan Maret 

2014 dilakukan dengan cara input data-data yang tertulis 

di dalam faktur pajak melalui Microsoft Excel, menyusun 

dalam bentuk tabel, dan disertai sedikit perhitungan. 

Tujuan rekapitulasi ini adalah untuk memudahkan dalam 

pengolahan data lebih lanjut dan sebagai database 

perusahaan. Data-data yang direkapitulasi untuk PPN 

masukan terdiri dari nama penjual, tanggal faktur, nomor 

faktur, deskripsi barang, quantity, harga, DPP, dan PPN. 

Dokumen yang diperlukan untuk melakukan rekapitulasi 

adalah faktur pajak masukan. Untuk hasil rekapitulasi PPN 

Masukan PT C bulan Februari dan Maret 2014 dapat 

dilihat pada Lampiran 18. 

Tabel 3.26 Hasil Rekapitulasi PPN Masukan PT C 
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3.10   Tugas ini dikerjakan dengan cara mencocokkan antara 

daftar pajak masukan dan daftar pajak keluaran PT C 

bulan Juni 2014 yang terlampir di formulir 1111 B2 dan 

formulir 1111 A2 dengan faktur-faktur pajak masukan dan 

keluaran PT C bulan Juni 2014. Data-data yang harus 

diperhatikan kecocokannya dengan faktur pajak adalah 

nama penjual dan nama pembeli, NPWP, kode dan nomor 

seri, tanggal faktur pajak, DPP, dan PPN. Dokumen yang 

dibutuhkan adalah daftar pajak masukan dan daftar pajak 

keluaran serta faktur-faktur pajak masukan dan keluaran. 

Tujuan tugas ini adalah untuk memastikan kebenaran 

dalam menginput melalui e-SPT dan kelengkapan atribut 

daftar pajak masukan yang dihasilkan. 

3.11  Rekapitulasi PPN masukan PT C bulan April dan Mei 

2014 dilakukan dengan cara input data-data yang tertulis 

di dalam faktur pajak melalui Microsoft Excel, menyusun 

dalam bentuk tabel, dan disertai sedikit perhitungan. 

Tujuan rekapitulasi ini adalah untuk memudahkan dalam 

pengolahan data lebih lanjut dan sebagai database 

perusahaan. Data-data yang direkapitulasi untuk PPN 

masukan terdiri dari nama penjual, tanggal faktur, nomor 

faktur, deskripsi barang, quantity, harga, DPP, dan PPN. 

Dokumen yang diperlukan untuk melakukan rekapitulasi 
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adalah faktur pajak masukan. Untuk hasil rekapitulasi PPN 

Masukan PT C bulan April dan Mei 2014 dapat dilihat 

pada Lampiran 19. 

Tabel 3.27 Hasil Rekapitulasi PPN Masukan PT C 

 

3.12   Rekapitulasi rekening koran PT C bulan Januari hingga 

Juli 2014 dilakukan dengan cara melakukan input tanggal, 

kode, transaksi debit, transaksi kredit dan keterangan yang 

ada di rekening koran menggunakan Microsoft Excel. 

Tujuannya dilakukan rekapitulasi adalah untuk 

mengetahui rincian biaya yang dikenakan oleh bank 

terhadap perusahaan serta transaksi yang dilakukan oleh 

setiap perusahaan. Data yang direkap meliputi transaksi 

perusahaan maupun biaya yang nominalnya kecil atau 

tidak material, seperti biaya administrasi, biaya materai, 
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jasa giro, pajak, dan biaya Real-Time Gross Settlement 

(RTGS). Dokumen yang dibutuhkan adalah rekening 

koran perusahaan klien. Untuk hasil rekapitulasi rekening 

koran PT C Januari hingga Juli 2014 dapat dilihat pada 

Lampiran 20. 

Tabel 3.28 Hasil Rekapitulasi Rekening Koran PT C 

4. PT D 

4.1 Input faktur keluaran dikerjakan dengan cara memasukkan 

data-data yang ada di faktur pajak keluaran PT D bulan Juni 

2014 melalui e-spt PPN untuk menghasilkan SPT PPN 

keluaran. Data yang diinput adalah jenis transaksi, detail 

transaksi, dokumen transaksi, NPWP lawan transaksi, nama 

lawan transaksi, nomor dokumen, tanggal dokumen, DPP, 

dan PPN. Tujuan dilakukan tugas ini adalah untuk 

memperoleh output berupa SPT Masa PPN yang dijadikan 

sebagai dasar dalam menghitung PPN kurang/ lebih bayar.  
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4.2 Rekapitulasi penghasilan bruto, PPh 21, dan penyesuaian 

keluar masuk karyawan PT D bulan Januari – Juli 2014 ini 

dilakukan dengan cara menyortir data yang sudah tidak 

terpakai, mengubah tampilan tabel, dan terdapat sedikit 

penghitungan. Data yang sebelumnya dikategorikan 

berdasarkan bulan, diubah menjadi kategori berdasarkan 

perusahaan dan semua bulan digabung di dalam satu sheet. 

Kemudian dilakukan penyortiran atau penyesuaian antara 

karyawan yang masih bekerja dan yang sudah tidak. Jika 

seorang karyawan sudah tidak bekerja maka datanya akan 

dihapus. Rekapitulasi terdiri atas nama perusahaan, NPWP, 

nama pegawai, penghasilan bruto, jumlah PPh dan 

disesuaikan dengan keluar masuk (turn over) karyawan 

yang tinggi. Data yang direkapitulasi berdasarkan data 

karyawan yang diberikan oleh pembimbing lapangan dalam 

bentuk Microsoft Excel. Tujuan dilakukan rekapitulasi ini 

adalah untuk mempermudah memahami informasi yang 

terkandung di dalam data, pengolahan data lebih lanjut dan 

sebagai database perusahaan. Untuk hasil rekapitulasi dan 

penyesuaian keluar masuk karyawan PT D bulan Januari – 

Juli 2014 dapat dilihat di Lampiran 21. 
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Tabel 3.29 Hasil Rekapitulasi dan Penyesuaian Keluar Masuk Karyawan PT D 

 

4.3 Rekapitulasi kesalahan atau error pada PT D ini dilakukan 

saat diketahui bahwa terjadi ketidakcocokkan antara daftar 

pajak masukan atau keluaran dengan faktur-faktur pajak 

tahun 2013 dan 2014. Seringkali terjadi salah input daftar 

pajak atau faktur pajak yang tidak lengkap atau hilang. 

Kejadian-kejadian tersebut akan direkapitulasi, kemudian 

akan dilakukan pembetulan melalui e-SPT jika terjadi salah 

input atau akan dilakukan pencarian faktur pajak yang tidak 

ada/ terselip di odner lain. Rekapitulasi dilakukan secara 

manual dengan menulis jenis pajak keluaran atau masukan, 

nama perusahaan, NPWP, nomor, dan tanggal faktur pajak 

yang salah atau hilang di selembar kertas. 
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5. PT E 

5.1 Persiapan dokumen pelaporan pajak PT E ini mengenai 

pelaporan pajak yaitu SPT Masa PPh Pasal 21 dalam bentuk 

CSV yang sudah dimasukkan ke dalam CD dengan cara 

burn, Surat Setoran Pajak (SSP) yang sudah diproses oleh 

bank, bukti bayar di bank atau Bukti Penerimaan Negara, 

dan kemudian dimasukkan ke dalam amplop yang sudah 

ditempel dengan alamat dan siap dikirim ke PT E. Tujuan 

dokumen ini dipersiapkan adalah supaya klien lebih mudah 

dalam melakukan pelaporan. 

5.2 Rekapitulasi penghasilan bruto, PPh 21, dan penyesuaian 

keluar masuk karyawan PT E bulan Januari – Juli 2014 ini 

dilakukan dengan cara menyortir data yang sudah tidak 

terpakai, mengubah tampilan tabel, dan terdapat sedikit 

penghitungan. Data yang sebelumnya dikategorikan 

berdasarkan bulan, diubah menjadi kategori berdasarkan 

perusahaan dan semua bulan digabung di dalam satu sheet. 

Kemudian dilakukan penyortiran atau penyesuaian antara 

karyawan yang masih bekerja dan yang sudah tidak. Jika 

seorang karyawan sudah tidak bekerja maka datanya akan 

dihapus. Rekapitulasi terdiri atas nama perusahaan, NPWP, 

nama pegawai, penghasilan bruto, jumlah PPh dan 

disesuaikan dengan keluar masuk (turn over) karyawan 
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yang tinggi. Data yang direkapitulasi berdasarkan data 

karyawan yang diberikan oleh pembimbing lapangan dalam 

bentuk Microsoft Excel. Tujuan dilakukan rekapitulasi ini 

adalah untuk mempermudah memahami informasi yang 

terkandung di dalam data, pengolahan data lebih lanjut dan 

sebagai database perusahaan. Untuk hasil rekapitulasi dan 

penyesuaian keluar masuk karyawan PT E bulan Januari – 

Juli 2014 dapat dilihat di Lampiran 22. 

Tabel 3.30 Hasil Rekapitulasi Penyesuaian Keluar Masuk Karyawan PT E 

 

6. PT F 

6.1 Rekapitulasi jumlah bruto dan jumlah PPh  karyawan PT F 

bulan Juni 2014 dikerjakan dengan cara membagi karyawan 

berdasarkan wilayah cabang PT F. Kemudian setiap 

wilayah cabang dibagi lagi menjadi dua golongan yaitu 
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golongan penghasilan di atas PTKP dan golongan 

penghasilan di bawah PTKP pada bulan Juni 2014. 

Rekapitulasi berfungsi untuk mempermudah dalam 

membaca data, pengolahan data lebih lanjut, dan juga 

sebagai database perusahaan. Untuk hasil rekapitulasi  

jumlah bruto dan jumlah PPh PT F dapat dilihat pada 

Lampiran 23. 

Tabel 3.31 Hasil Rekapitulasi Jumlah Bruto dan Jumlah PPh PT F 

 

6.2 Tugas ini dikerjakan dengan cara mencocokkan antara 

daftar pajak masukan dan daftar pajak keluaran PT F bulan 

Juni 2014 yang terlampir di formulir 1111 B2 dan formulir 

1111A2 dengan faktur-faktur pajak masukan dan keluaran 

PT F bulan Juni 2014. Data-data yang harus diperhatikan 

kecocokannya dengan faktur pajak adalah nama penjual dan 

nama pembeli, NPWP, kode dan nomor seri, tanggal faktur 
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pajak, DPP, dan PPN. Dokumen yang dibutuhkan adalah 

daftar pajak masukan dan daftar pajak keluaran serta faktur-

faktur pajak masukan dan keluaran. Tujuan tugas ini adalah 

untuk memastikan kebenaran dalam menginput melalui e-

SPT dan kelengkapan atribut daftar pajak masukan yang 

dihasilkan. 

 

7. PT G 

7.1 Rekapitulasi penghasilan bruto, PPh 21, dan penyesuaian 

keluar masuk karyawan PT G bulan Januari – Juli 2014 ini 

dilakukan dengan cara menyortir data yang sudah tidak 

terpakai, mengubah tampilan tabel, dan terdapat sedikit 

penghitungan. Data yang sebelumnya dikategorikan 

berdasarkan bulan, diubah menjadi kategori berdasarkan 

perusahaan dan semua bulan digabung di dalam satu sheet. 

Kemudian dilakukan penyortiran atau penyesuaian antara 

karyawan yang masih bekerja dan yang sudah tidak. Jika 

seorang karyawan sudah tidak bekerja maka datanya akan 

dihapus. Rekapitulasi terdiri atas nama perusahaan, NPWP, 

nama pegawai, penghasilan bruto, jumlah PPh dan 

disesuaikan dengan keluar masuk (turn over) karyawan 

yang tinggi. Data yang direkapitulasi berdasarkan data 
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karyawan yang diberikan oleh pembimbing lapangan dalam 

bentuk Microsoft Excel. Tujuan dilakukan rekapitulasi ini 

adalah untuk mempermudah memahami informasi yang 

terkandung di dalam data, pengolahan data lebih lanjut dan 

sebagai database perusahaan. Untuk hasil rekapitulasi dan 

penyesuaian keluar masuk karyawan PT G bulan Januari – 

Juli 2014 dapat dilihat di Lampiran 24. 

Tabel 3.32 Hasil Rekapitulasi dan Penyesuaian Keluar Masuk Karyawan PT G 

 

7.2 Rekapitulasi rekening koran PT G bulan Januari hingga Juli 

2014 dilakukan dengan cara melakukan input tanggal, kode, 

transaksi debit, transaksi kredit dan keterangan yang ada di 

rekening koran menggunakan Microsoft Excel. Tujuannya 

dilakukan rekapitulasi adalah untuk mengetahui rincian 

biaya yang dikenakan oleh bank terhadap perusahaan serta 

transaksi yang dilakukan oleh setiap perusahaan. Data yang 
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direkap meliputi transaksi perusahaan maupun biaya yang 

nominalnya kecil atau tidak material, seperti biaya 

administrasi, biaya materai, jasa giro, pajak, dan biaya Real-

Time Gross Settlement (RTGS). Dokumen yang dibutuhkan 

adalah rekening koran perusahaan klien. Untuk hasil 

rekapitulasi rekening koran PT G Januari hingga Juli 2014 

dapat dilihat pada Lampiran 25. 

Tabel 3.33 Hasil Rekapitulasi Rekening Koran PT G 

 

8. PT H 

8.1 Rekapitulasi data pembelian dan data penjualan PT H bulan 

Januari – Juni 2014 ini dikerjakan dengan menginput dan 

menyusun transaksi-transaksi yang masih dalam bentuk 

nota-nota tersebut ke dalam tabel melalui Microsoft Excel 

serta dihitung total pembelian dan penjualannya. Tujuan 

dilakukan rekapitulasi adalah untuk pengolahan lebih lanjut 

dan sebagai database perusahaan. Rekapitulasi data 

pembelian terdiri atas tanggal, nama barang, quantity, harga 
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satuan, dan jumlah. Rekapitulasi data penjualan berdasarkan 

nomor nota, tanggal, supplier, nama barang, kuantitas, 

harga satuan, dan jumlah. Untuk hasil rekapitulasi data 

pembelian dan penjualan PT H bulan Januari – Juni 2014 

dapat dilihat pada Lampiran 26. 

Tabel 3.34 Hasil Rekapitulasi Data Pembelian dan Penjualan PT H 

 

8.2 Rekapitulasi pengeluaran kas PT H bulan Januari – Juni 

2014 dilakukan dengan cara input data yang terdapat di 

dalam nota atau struk, kemudian menyortir pengeluaran-

pengeluaran kas tersebut ke dalam jenis pengeluaran / pos-

pos pengeluaran kas tertentu misalnya ongkos dan ATK 

serta dihitung total masing-masing jenis pengeluaran. 

Rekapitulasi pengeluaran kas terdiri atas tanggal, nomor 

transaksi, jenis pengeluaran dan jumlah pengeluaran. 
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Dokumen yang digunakan adalah struk atau nota. 

Tujuannya adalah sebagai database perusahaan, pengolahan 

data lebih lanjut, dan tracking pengeluaran kas. Untuk hasil  

rekapitulasi pengeluaran kas PT H bulan Januari – Juni 

2014 dapat dilihat pada Lampiran 27. 

Tabel 3.35 Hasil Rekapitulasi Pengeluaran Kas PT H 

8.3 Tugas ini dikerjakan dengan cara mencocokkan antara 

daftar pajak masukan dan daftar pajak keluaran PT H bulan 

Januari - Juni 2014 yang terlampir di formulir 1111 B2 dan 

formulir 1111 A2 dengan faktur-faktur pajak masukan dan 

keluaran PT H bulan Januari - Juni 2014. Data-data yang 

harus diperhatikan kecocokannya dengan faktur pajak 

adalah nama penjual dan nama pembeli, NPWP, kode dan 

nomor seri, tanggal faktur pajak, DPP, dan PPN. Dokumen 

yang dibutuhkan adalah daftar pajak masukan dan daftar 

pajak keluaran serta faktur-faktur pajak masukan dan 
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keluaran. Tujuan tugas ini adalah untuk memastikan 

kebenaran dalam menginput melalui e-SPT dan 

kelengkapan atribut daftar pajak masukan yang dihasilkan. 

8.4 Rekapitulasi kesalahan atau error pada PT H ini dilakukan 

saat diketahui bahwa terjadi ketidakcocokkan antara daftar 

pajak masukan atau keluaran dengan faktur-faktur pajak 

bulan Januari – Juni 2014. Seringkali terjadi salah input 

daftar pajak atau faktur pajak yang tidak lengkap atau 

hilang. Kejadian-kejadian tersebut akan direkapitulasi, 

kemudian akan dilakukan pembetulan melalui e-SPT jika 

terjadi salah input atau akan dilakukan pencarian faktur 

pajak yang tidak ada/ terselip di odner lain. Rekapitulasi 

dilakukan secara manual dengan menulis jenis pajak 

keluaran atau masukan, nama perusahaan, NPWP, nomor, 

dan tanggal faktur pajak yang salah atau hilang di selembar 

kertas. 

9. PT I 

9.1 Rekapitulasi PPN keluaran dan masukan PT I bulan Januari 

– Juni 2014 dilakukan dengan cara input data-data yang 

tertulis di dalam faktur pajak melalui Microsoft Excel, 

menyusun dalam bentuk tabel, dan disertai sedikit 

perhitungan. Data-data yang direkapitulasi untuk PPN 
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masukan terdiri dari nama penjual, tanggal faktur, nomor 

faktur, DPP, dan PPN. Data-data yang direkapitulasi untuk 

PPN keluaran nama pembeli, tanggal faktur, nomor faktur,  

DPP, dan PPN. Dokumen yang diperlukan untuk melakukan 

rekapitulasi adalah faktur pajak keluaran dan faktur pajak 

masukan. Tujuan rekapitulasi ini adalah untuk memudahkan 

dalam pengolahan data lebih lanjut dan sebagai database 

perusahaan. Untuk hasil rekapitulasi PPN Masukan dan 

PPN Keluaran PT I bulan Januari – Juni 2014 dapat dilihat 

pada Lampiran 28. 

Tabel 3.36 Hasil Rekapitulasi PPN Masukan dan PPN Keluaran PT I 
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9.2 Rekapitulasi penghasilan bruto, PPh 21, dan penyesuaian 

keluar masuk karyawan PT I bulan Januari – Juli 2014 ini 

dilakukan dengan cara menyortir data yang sudah tidak 

terpakai, mengubah tampilan tabel, dan terdapat sedikit 

penghitungan. Data yang sebelumnya dikategorikan 

berdasarkan bulan, diubah menjadi kategori berdasarkan 

perusahaan dan semua bulan digabung di dalam satu sheet. 

Kemudian dilakukan penyortiran atau penyesuaian antara 

karyawan yang masih bekerja dan yang sudah tidak. Jika 

seorang karyawan sudah tidak bekerja maka datanya akan 

dihapus. Rekapitulasi terdiri atas nama perusahaan, NPWP, 

nama pegawai, penghasilan bruto, jumlah PPh dan 

disesuaikan dengan keluar masuk (turn over) karyawan 

yang tinggi. Data yang direkapitulasi berdasarkan data 

karyawan yang diberikan oleh pembimbing lapangan dalam 

bentuk Microsoft Excel. Tujuan dilakukan rekapitulasi ini 

adalah untuk mempermudah memahami informasi yang 

terkandung di dalam data, pengolahan data lebih lanjut dan 

sebagai database perusahaan. Untuk hasil rekapitulasi dan 

penyesuaian keluar masuk karyawan PT I bulan Januari – 

Juli 2014 dapat dilihat di Lampiran 29. 
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Tabel 3.37 Hasil Rekapitulasi dan Penyesuaian Keluar Masuk Karyawan PT I 

 

10. PT J 

10.1   Rekapitulasi PPN keluaran dan masukan PT J bulan 

Januari – Juni 2014 dilakukan dengan cara input data-data 

yang tertulis di dalam faktur pajak melalui Microsoft 

Excel, menyusun dalam bentuk tabel, dan disertai sedikit 

perhitungan. Data-data yang direkapitulasi untuk PPN 

masukan terdiri dari nama penjual, tanggal faktur, nomor 

faktur, DPP, dan PPN. Data-data yang direkapitulasi untuk 

PPN keluaran nama pembeli, tanggal faktur, nomor faktur, 

DPP, dan PPN. Dokumen yang diperlukan untuk 

melakukan rekapitulasi adalah faktur pajak keluaran dan 

faktur pajak masukan. Tujuan rekapitulasi ini adalah untuk 

memudahkan dalam pengolahan data lebih lanjut dan 
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sebagai database perusahaan. Untuk hasil rekapitulasi 

PPN Masukan dan PPN Keluaran PT J bulan Januari – 

Juni 2014 dapat dilihat pada Lampiran 30. 

Tabel 3.38 Hasil Rekapitulasi PPN Masukan dan PPN Keluaran PT J 

 

10.2  Tugas ini dikerjakan dengan cara mencocokkan antara 

daftar pajak keluaran yang terlampir di formulir 1111 A2 

dengan faktur-faktur pajak keluaran PT J bulan Juni 2014. 

Data-data yang harus diperhatikan kecocokannya dengan 

faktur pajak adalah nama pembeli BKP/BKP tidak 

berwujud/Pemberi JKP, NPWP, kode dan nomor seri, 

tanggal faktur pajak, DPP, dan PPN. Dokumen yang 
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dibutuhkan adalah daftar pajak keluaran atau formulir 

1111 A2 dan faktur-faktur pajak keluaran. Tujuan tugas 

ini adalah untuk memastikan kebenaran dalam menginput 

melalui e-SPT dan kelengkapan atribut daftar pajak 

keluaran yang dihasilkan. 

11. PT K 

11.1  Persiapan dokumen pelaporan pajak PT K ini mengenai 

pelaporan pajak yaitu SPT Masa PPh Pasal 21 dalam 

bentuk CSV yang sudah dimasukkan ke dalam CD dengan 

cara burn, Surat Setoran Pajak (SSP) yang sudah diproses 

oleh bank, bukti bayar di bank atau Bukti Penerimaan 

Negara, dan kemudian dimasukkan ke dalam amplop yang 

sudah ditempel dengan alamat dan siap dikirim ke PT K. 

Tujuan dokumen ini dipersiapkan adalah supaya klien 

lebih mudah dalam melakukan pelaporan 

12. PT L 

12.1   Rekapitulasi PPN keluaran dan masukan PT L bulan 

Januari – Juni 2014 dilakukan dengan cara input data-data 

yang tertulis di dalam faktur pajak melalui Microsoft 

Excel, menyusun dalam bentuk tabel, dan disertai sedikit 

perhitungan. Data-data yang direkapitulasi untuk PPN 

masukan terdiri dari nama penjual, tanggal faktur, nomor 
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faktur, DPP, dan PPN. Data-data yang direkapitulasi untuk 

PPN keluaran nama pembeli, tanggal faktur, nomor faktur, 

DPP, dan PPN. Dokumen yang diperlukan untuk 

melakukan rekapitulasi adalah faktur pajak keluaran dan 

faktur pajak masukan. Tujuan rekapitulasi ini adalah untuk 

memudahkan dalam pengolahan data lebih lanjut dan 

sebagai database. Untuk hasil rekapitulasi PPN Masukan 

dan PPN Keluaran PT L bulan Januari – Juni 2014 dapat 

dilihat pada Lampiran 31.  

Tabel 3.39 Hasil Rekapitulasi PPN Masukan dan PPN Keluaran PT L 

 

12.2   Rekapitulasi penghasilan bruto, PPh 21, dan penyesuaian 

keluar masuk karyawan PT L bulan Januari – Juli 2014 ini 

dilakukan dengan cara menyortir data yang sudah tidak 

terpakai, mengubah tampilan tabel, dan terdapat sedikit 

penghitungan. Data yang sebelumnya dikategorikan 

berdasarkan bulan, diubah menjadi kategori berdasarkan 

perusahaan dan semua bulan digabung di dalam satu sheet. 

Kemudian dilakukan penyortiran atau penyesuaian antara 
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karyawan yang masih bekerja dan yang sudah tidak. Jika 

seorang karyawan sudah tidak bekerja maka datanya akan 

dihapus. Rekapitulasi terdiri atas nama perusahaan, 

NPWP, nama pegawai, penghasilan bruto, jumlah PPh dan 

disesuaikan dengan keluar masuk (turn over) karyawan 

yang tinggi. Data yang direkapitulasi berdasarkan data 

karyawan yang diberikan oleh pembimbing lapangan 

dalam bentuk Microsoft Excel. Tujuan dilakukan 

rekapitulasi ini adalah untuk mempermudah memahami 

informasi yang terkandung di dalam data, pengolahan data 

lebih lanjut dan sebagai database perusahaan. Untuk hasil 

rekapitulasi dan penyesuaian keluar masuk karyawan PT L 

bulan Januari – Juli 2014 dapat dilihat di Lampiran 32. 

Tabel 3.40 Hasil Rekapitulasi dan Penyesuaian Keluar Masuk Karyawan PT L 

 

12.3  Input pembetulan PPN masukan dan keluaran PT L bulan 

Januari – Juli 2014 dengan menggunakan e-spt PPN 
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dilakukan, karena terdapat kesalahan pada SPT PPN 

sebelumnya, misalnya nomor NPWP yang tidak sesuai. 

Jika sudah dilakukan pembetulan maka perhitungan SPT 

PPN yang dihasilkan akan lebih tepat. Perhitungan SPT 

PPN haruslah tepat karena akan nantinya akan 

berpengaruh terhadap jumlah pajak yang dibayarkan. 

Pembetulan dilakukan berdasarkan faktur pajak. Faktur 

pajak didapat dari staff KKP Edy Gunawan setelah 

melakukan konfirmasi dengan klien. Proses pembetulan 

ini berlaku sama antara PPN keluaran dan PPN masukan. 

 

13. PT M 

13.1  Rekapitulasi rekening koran PT M tahun 2013 dilakukan 

dengan cara melakukan input tanggal, kode, transaksi 

debit, transaksi kredit dan keterangan yang ada di rekening 

koran menggunakan Microsoft Excel. Tujuannya 

dilakukan rekapitulasi adalah untuk mengetahui rincian 

biaya yang dikenakan oleh bank terhadap perusahaan serta 

transaksi yang dilakukan oleh setiap perusahaan. Data 

yang direkap meliputi transaksi perusahaan maupun biaya 

yang nominalnya kecil atau tidak material, seperti biaya 

administrasi, biaya materai, jasa giro, pajak, dan biaya 
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Real-Time Gross Settlement (RTGS). Dokumen yang 

dibutuhkan adalah rekening koran perusahaan klien. 

Untuk hasil rekapitulasi rekening koran PT M tahun 2013  

dapat dilihat pada Lampiran 33. 

Tabel 3.41 Hasil Rekapitulasi Rekening Koran PT M 

 

13.2   Rekapitulasi data penjualan yang dimaksud adalah daftar 

pajak keluaran atau PPN keluaran PT M bulan Januari – 

Juli 2014. Rekapitulasi ini dilakukan dengan cara input 

data-data yang tertulis di dalam faktur pajak melalui 

Microsoft Excel, menyusun dalam bentuk tabel, dan 

disertai sedikit perhitungan. Tujuan rekapitulasi ini adalah 

untuk memudahkan dalam pengolahan data lebih lanjut 

dan sebagai database perusahaan. Data-data yang 

direkapitulasi untuk PPN keluaran adalah nama pembeli, 

tanggal faktur, nomor faktur,  DPP, dan PPN. Dokumen 

yang diperlukan untuk melakukan rekapitulasi adalah 
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faktur pajak keluaran. Untuk hasil rekapitulasi PPN 

Keluaran PT M bulan Januari – Juli 2014 dapat dilihat 

pada Lampiran 34. 

Tabel 3.42 Hasil Rekapitulasi PPN Keluaran PT M 

 

13.3  Data gaji karyawan PT M bulan Januari – Juli 2014 yang 

sebelumnya terpisah berdasarkan bulan, dilakukan 

rekapitulasi, digabungkan dengan terdapat sedikit 

perhitungan. Tampilan data berbentuk menyamping mulai 

dari bulan Januari hingga Juli 2014. Dengan rekapitulasi 

ini akan mempermudah dalam memahami data, sekaligus 

sebagai database perusahaan jika sewaktu-waktu data 

dibutuhkan. Untuk hasil rekapitulasi data gaji karyawan 

PT M bulan Januari – Juli 2014 dapat dilihat pada 

Lampiran 35. 
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Tabel 3.43 Hasil Rekapitulasi Data Gaji Karyawan PT M 

 

3.3.2 Kendala yang Ditemukan  

Kendala yang ditemukan selama kerja magang berlangsung yaitu: 

1. Pada saat mengerjakan penghitungan PPh Pasal 21 terdapat 

kendala dalam menggunakan model penghitungan yang 

disarankan untuk dipakai oleh pembimbing lapangan. Hal ini 

dikarenakan model penghitungan tersebut baru pertama kali 

diajarkan sehingga membutuhkan waktu untuk belajar. 

2. Pada saat mengerjakan e-SPT atau electronic SPT terdapat 

kendala dalam menggunakan aplikasi e-SPT tersebut. Hal ini 

dikarenakan belum pernah menggunakan e-SPT sebelumnya, 

sehingga butuh waktu untuk mempelajarinya. 

3. Pada saat mengerjakan rekapitulasi Purchase Order (PO) dan 

perlu diinput ke Microsoft Excel, terdapat kendala dalam 

membaca tulisannya. Hal ini dikarenakan beberapa tulisan pada 
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PO tidak terlalu jelas atau buram sehingga menyulitkan proses 

rekapitulasi. 

4. Pada saat mencocokkan daftar pajak masukan dan keluaran 

dengan faktur pajak perusahaan tertentu terjadi beberapa 

kendala dalam membaca tulisannya. Hal ini dikarenakan 

beberapa tulisan pada faktur pajak tidak terlalu jelas atau buram 

sehingga menyulitkan proses pencocokkan.  

5. Saat mengerjakan rekapitulasi kesalahan atau error dan mencari 

faktur pajak yang tidak ada, terdapat kendala yaitu terdapat 

beberapa faktur pajak yang hilang, bahkan tidak ada sama 

sekali. Meskipun sudah dilakukan pencarian ke seluruh odner 

terkait, beberapa faktur pajak tersebut tetap tidak dapat 

ditemukan. 

6. Pada saat mengerjakan rekapitulasi rekening koran dengan cara 

menginput data-data pada rekening koran ke Microsoft Excel 

terdapat kendala dalam membaca dalam membaca tulisannya. 

Hal ini dikarenakan beberapa tulisan pada rekening koran tidak 

terlalu jelas atau buram sehingga menyulitkan proses 

rekapitulasi. 
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3.3.3 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

1. Solusi dari kendala dalam menggunakan model perhitungan baru 

yaitu dengan mempelajari dari contoh model perhitungan yang 

diberikan oleh pembimbing lapangan dan bertanya kepada 

pembimbing lapangan atau karyawan KKP Edy Gunawan jika 

terdapat hal yang tidak diketahui. 

2. Solusi dari kendala dalam penggunaan e-SPT yaitu dengan 

bertanya kepada pembimbing lapangan atau karyawan KKP Edy 

Gunawan mengenai cara menggunakan e-SPT secara baik dan 

benar. 

3. Solusi dari tulisan Purchase Order (PO) yang buram yaitu 

dengan bertanya kepada pembimbing lapangan atau karyawan 

KKP Edy Gunawan mengenai tulisan tersebut. Jika tulisan masih 

belum dapat teridentifikasi maka akan dilakukan konfirmasi 

terhadap klien yang memiliki PO tersebut. 

4. Solusi dari tulisan faktur pajak yang buram yaitu dengan 

bertanya kepada pembimbing lapangan atau karyawan KKP Edy 

Gunawan mengenai tulisan tersebut. Jika tulisan masih belum 

dapat teridentifikasi maka akan dilakukan konfirmasi terhadap 

klien yang memiliki faktur pajak tersebut. 

5. Solusi dari kendala beberapa faktur pajak yang hilang yaitu 

dengan bertanya kepada pembimbing lapangan atau karyawan 
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KKP Edy Gunawan mengenai faktur pajak yang hilang tersebut. 

Jika faktur pajak masih belum dapat ditemukan, maka akan 

dilakukan konfirmasi terhadap klien yang memiliki faktur pajak 

tersebut. 

6. Solusi dari tulisan rekening koran yang buram yaitu dengan 

bertanya kepada pembimbing lapangan atau karyawan KKP Edy 

Gunawan mengenai tulisan tersebut. Jika tulisan masih belum 

dapat teridentifikasi maka akan dilakukan konfirmasi terhadap 

klien yang memiliki rekening koran tersebut. 
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