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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1  Kedudukan dan Koordinasi 

Kegiatan kerja magang dilaksanakan di PT. Erafone Artha Retailindo (Erajaya 

Group) yang beralamat di Jalan Gedong Panjang 29-31, Pekojan – Tambora, 

Jakarta Barat-11240 dengan penempatan kerja magang pada divisi accounting. 

Divisi accounting di Erafone terdapat tiga bagian yaitu bagian stock, General 

Ledger, dan tax. Selama pelaksanaan kerja magang ini berkoordinasi dengan Ibu 

Febrian Susandini selaku Assistant Manager General Ledger dan Stock. Setiap 

tugas yang diberikan, penulis juga di bimbing oleh Bapak Budi selaku supervisor 

stock; Ibu Vivi Fu dan Ibu Intan selaku supervisor General Ledger; Bapak Victor 

dan Bapak Wahyu selaku supervisor tax; Ibu Tabita, Bapak Stephanus, Ibu Yosi 

Bapak Ihsan selaku staff bagian General Ledger; dan Ibu Maria serta Bapak Iman 

selaku staff bagian tax. 

 

3.2  Tugas yang Dilakukan 

Selama kerja magang, tugas yang dilakukan adalah kegiatan yang berkaitan 

dengan accounting service. Berikut adalah tugas-tugas yang dilakukan selama 

melaksanakan kerja magang di PT. Erafone Artha Retailindo (Erajaya Group): 

3.2.1  Merapikan faktur arus barang atas retur pembelian 

Invoice/faktur arus barang atas retur pembelian adalah suatu dokumen yang 

mencatat produk atau barang yang terjadi retur pembelian yang berkaitan dengan 
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transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli. 

Retur pembelian adalah salah satu bagian normal dari bisnis, dimana barang dapat 

dikembalikan ke pemasok jika mereka membawa cacat atau jika mereka tidak 

sesuai dengan spesifikasi dari pembeli. Manfaat utama dari faktur adalah sebagai 

tanda bukti sebuah transaksi yang terdapat beberapa informasi yang cukup penting 

dan detail terkait transaksi yang dilakukan. Oleh karena itu, faktur arus barang 

atas retur pembelian harus rapi  dan tersimpan dengan baik sesuai dengan nomor 

faktur yang berurut, sehingga ketika informasi atas faktur tersebut dibutuhkan 

dapat ditemukan dengan mudah. Dokumen yang digunakan adalah satu dari lima 

rangkap faktur arus barang atas retur pembelian yang di dapat dari bagian gudang.  

Tahap dalam merapikan faktur retur pembelian berdasarkan arus barangnya 

adalah: 

a. Menerima faktur arus barang atas retur pembelian dari bagian gudang, dan 

b. Mengurutkan nomor faktur retur pembelian dari yang terkecil hingga yang 

terbesar dalam sebulan. 

 

3.2.2  Mencatat nomor Purchase Order Receipt (barang masuk) atas produk 

handphone yang terjadi retur pembelian. 

Purchase Order Receipt adalah sebuah dokumen yang ada setelah entitas 

membuat Purchase Order dan menerima barang yang di pesan di Purchase 

Order. Purchase Order Receipt atau yang disebut juga dengan dokumen Barang 

Masuk digunakan sebagai bukti bahwa pembeli telah menerima barang  sesuai 

dengan Purchase Order. Dokumen Bukti penerimaan barang berisi nomor 
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dokumen, tanggal penerimaan barang, nama penerima barang,  nomor PO, nama 

produk, jumlah kuantiti yang dipesan, dan jumlah kuantiti yang di terima.Nomor 

Purchase Order Receipt adalah nomor yang tercantum di surat penerimaan 

barang. 

 Tujuan pencatatan nomor Purchase Order Receipt adalah untuk mendata 

nomor PO Receipt yang salah satu barangnya mengalami retur pembelian. 

Pendataan ini akan disimpan oleh bagian accounting yang selanjutnya akan 

ditambahkan dengan nomor dokumen barang masuk atas retur pembelian, yang 

nantinya digunakan untuk memastikan bahwa jumlah barang saat penerimaan 

barang pertama kali sebelum terjadi retur sama dengan jumlah barang keseluruhan 

yang diterima setelah menerima barang yang diretur.  

 Adapun dokumen yang digunakan dalam pencatatan nomor Purchase Order 

Receipt adalah faktur arus barang atas retur pembelian yang di dapat dari bagian 

gudang dan file excel yang sudah terformat dengan nomor dokumen faktur arus 

barang atas retur pembelian yang dibuat oleh bagian accounting. 

Tahap dalam menginput nomor transaksi retur pembelian sebagai berikut: 

1. Menerima faktur arus barang atas retur pembelian dari bagian gudang dan 

menerima file excel yang sudah terformat dan berisi nomor faktur arus barang 

atas retur pembelian. Namun, nomor faktur arus barang atas retur pembelian 

yang sudah di data di file excel, merupakan nomor faktur arus barang atas 

retur pembelian untuk semua produk. Sedangkan yang digunakan hanya 

nomor faktur arus barang atas retur pembelian untuk produk hadphone karena 
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penulis hanya mencatat nomor Purchase Order Receipt (barang masuk) atas 

produk handphone yang terjadi retur pembelian. 

2. Untuk mengetahui nomor Purchase Order Receipt produk handphone, harus 

dimulai dari nomor IMEI (International Mobil Equipment Identity) 

handphone tersebut. Nomor IMEI adalah nomor barcode yang ada di setiap 

handphone. Sebenarnya di faktur arus barang atas retur pembelian yang 

diberikan oleh bagian gudang sudah tercantum nomor IMEI dan nomor 

Purchase Order Receipt, namun karena bagian accounting menerima salah 

satu lembar dari 5 rangkap (berwarna pink), maka nomor IMEI dan nomor 

transaksi menjadi buram dan tidak jelas.  Untuk mendapatkan nomor IMEI 

yang  jelas, berikut langkahnya :  

a. Akses ERP system yang digunakan oleh perusahaan. Penulis telah 

diberikan ID dan Password agar dapat mengakses sistem tersebut.  

Gambar 3.1 

ERP System Erafone Pusat 

 

 Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

Pelaksanaan Accounting..., Sanny Johana Lim, FB UMN, 2015



35 

 

Gambar 3.2 

Login ke dalam ERP system Erafone Pusat 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

b. Klik transaksi → inventori → BK 

Gambar 3.3 

Langkah untuk ke BK 

 

 Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

c. Pada kolom Cari BK, masukan nomor dokumen faktur arus barang atas 

retur pembelian untuk produk hadphone. Setelah sistem menunjukkan 

hasil pencarian, klik cetak 

Gambar 3.4 

Hasil pencarian 

 

 Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 
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d. Akan muncul faktur arus barang atas retur pembelian yang didalamnya 

terdapat nomor IMEI yang dapat di copy. 

Gambar 3.5 

Faktur arus barang atas retur pembelian 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

3. Setelah mendapatkan nomor IMEI, langkah untuk mendapatkan nomor 

transaksi adalah sebagai berikut: 

a. Klik analisa → inkuiri → inventori → IMEI 

 

 

copy 
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Gambar 3.6 

Langkah untuk ke IMEI 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

b. Cari nomor IMEI dengan pilih IMEI pada kolom Pencarian Sederhana dan 

paste nomor IMEI yang sudah di copy.  

Gambar 3.7 

Langkah untuk ke IMEI 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

c. Sistem akan memunculkan hasil pencarian berdasarkan nomor IMEI. 
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d. Klik Transaksi, maka sistem akan menampilkan trasaksi yang terjadi 

dengan IMEI, salah satunya adalah jenis transaksi PO Receipt yang nomor 

transaksinya akan dicopy untuk di pindahkan ke file excel. 

Gambar 3.8 

Hasil pencarian IMEI 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

Gambar 3.9 

Inkuiri transaksi produk 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 
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3.2.3 Mencocokkan jumlah stock antara kartu stock Erafone Pusat dengan 

kartu stock di setiap outlet. 

 Inventaris atau persediaan barang dalam akuntansi dianggap sebagai harta 

bisnis perusahaan ritel. Kartu stock berfungsi sebagai lembar pencatatan 

persediaan produk, sehingga tidak perlu kebingungan dalam memeriksa setiap 

persediaan barang dan menjadikan karyawan dapat memonitor setiap item yang 

terdapat di gudang. Kartu stock sangat efektif untuk melacak terjadinya 

kejanggalan persediaan yang terjadi karena kelalaian karyawan atau kesalahan 

sistem. 

 PT. Erafone Ertha Retailindo merupakan sebuah bisnis ritel yang sudah 

memiliki banyak outlet. Baik outlet maupun gudang Erafone Pusat mempunyai 

kartu stock-nya sendiri yang sudah terekam secara otomatis ketika ada transaksi 

produk yang keluar masuk karena sudah didukung oleh sistem. Tetapi sistem yang 

digunakan setiap outlet dengan sistem yang digunakan oleh Erafone Pusat 

tidaklah sama. Dokumen yang diperlukan untuk mencocokkan jumlah stock 

adalah kartu stock yang di dapat dari setiap outlet dan kartu stock yang ditarik dari 

sistem Erafone Pusat yang sudah dalam bentuk excel. Langkah untuk 

mencocokkan jumlah stock adalah: 

a. Membuka kartu stock outlet dengan kartu stock erafone pusat. 

b. Mencocokkan jumlah stock satu persatu setiap outlet, mulai dari nama produk,  

saldo awal, stock in, stock out, sampai stock balance.  

 Jika jumlah stock suatu produk yang dibuat oleh setiap outlet memiliki 

kesamaan dengan jumlah stock yang ada di kartu stock Erafone Pusat, maka 
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ditandai dengan memberikan “OK” di ujung kolom excel produk tersebut. Produk 

yang memiliki kerancuan atau jumlah stock yang berbeda akan ditandai dengan 

fill colour berwarna merah pada nama produk. Keterangan “OK” dan fill colour 

dilakukan di file excel kartu stock outlet. File excel ini akan dikembalikan pada 

outlet untuk di lakukan pengecekan lebih lanjut jika ada item yang jumlah stock-

nya tidak sesuai.  

 

3.2.4 Membuat journal voucher rutin dan non rutin pada biaya yang masih 

harus dibayar. 

Journal voucher adalah dokumen pendukung jurnal yang memuat deskripsi, nilai, 

dan formulir transaksi atau peristiwa, serta dilengkapi kolom untuk tanda tangan 

atau paraf (kolom otorisasi) sebagai pembuat, pemeriksa dan penanggung jawab 

atau pemberi persetujuan transaksi. Biaya yang masih harus dibayar adalah sebuah 

beban atau suatu kewajiban yang telah menjadi beban jika dilihat dari segi 

waktunya, akan tetapi belum dibayarkan dan belum dicatat dalam periode 

akuntansi bersangkutan. Transaksi biaya yang masih harus dibayar memiliki dua 

transaksi, yaitu: 

1. Transaksi rutin adalah transaksi yang tagihannya pasti terjadi dalam waktu 

yang pasti seperti setiap bulan. Contoh transaksi biaya yang masih harus 

dibayar rutin adalah biaya angsuran outlet, biaya listrik, dan biaya air. 

2. Transaksi non-rutin adalah transaksi yang tagihan dan nilainya tidak 

menentu. Contoh transaksi non-rutin adalah claim, biaya renovasi outlet, 

biaya ekspedisi, biaya perjalanan  dinas, dan pembelian mobil. 

Pelaksanaan Accounting..., Sanny Johana Lim, FB UMN, 2015



41 

 

Sebelum bagian accounting menjurnal hutang (D) pada biaya yang masih 

harus dibayar (K), bagian accounting akan menjurnal sewa dibayar dimuka (D) 

pada hutang sewa (K) sebagai jurnal accrued atau untuk mengakui adanya hutang 

yang akan terjadi untuk beberapa periode yang akan datang. Bagian accounting 

tidak menjurnal hutang (D) pada bank/kas (K), karena bagian accounting hanya 

memiliki tugas untuk menjurnal. Yang membayarkan adalah bagian keuangan, 

maka setelah bagian accounting membuat jurnal hutang (D) pada biaya yang 

masih harus dibayar (K), bagian keuangan akan membayar biaya yang masih 

harus dibayar tersebut dan membuat jurnal biaya yang masih harus dibayar (D) 

pada bank (K). 

Tujuan pembuatan journal voucher adalah untuk mencatat transaksi yang 

terjadi, dan bertujuan sebagai perintah melakukan posting ke buku besar. Selain 

itu, pembuatan journal voucher merupakan salah satu langkah sebelum bagian 

keuangan melakukan pembayaran atas transaksi biaya yang masih harus dibayar 

tersebut. Dokumen yang diperlukan untuk membuat journal voucher adalah 

berkas bukti keterjadian transaksi berupa invoice dan faktur pajak yang di dapat 

dari bagian keuangan dan bagian pajak. Bagian pajak menentukan potongan PPh 

yang terjadi di setiap transaksi. 

Prosedur pembuatan journal voucher, yaitu: 

1.  Menerima berkas invoice dan faktur pajak. Sebelum berkas tersebut sampai 

dibagian accounting untuk di buatkan journal voucher, bagian keuangan akan 

memberikan berkas ke bagian pajak terlebih dahulu untuk penentuan 

potongan PPh yang dikenakan pada transaksi.  
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2.  Klik akuntansi → jurnal  → buat baru 

Gambar 3.10 

Langkah untuk masuk ke bagian jurnal 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

Gambar 3.11 

Langkah pembuatan jurnal 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

3. Mengisi form pembuatan jurnal. Beberapa bagian yang harus diisi, yaitu: 

a.  Informasi Umum yang berisi nomor dokumen yang kosong, karena 

nomor dokumen akan muncul secara otomatis setelah jurnal yang 

dibuat sudah disimpan, isi kategori selalu dengan pilihan manual, 

periode dan tanggal yang diisi sesuai dengan tanggal yang sudah 

ditentukan oleh bagian keuangan. Periode dan tanggal tersebut 

Pelaksanaan Accounting..., Sanny Johana Lim, FB UMN, 2015



43 

 

menunjukkan tanggal pembayaran biaya yang masih harus dibayar, 

dan cabang yang diisi sesuai dengan kode cabang pada invoice. 

b. Bagian detail merupakan tempat pembuatan jurnal, yang berisi kode 

akun, keterangan, pilihan debit dan kredit, serta jumlah. 

c. Informasi lainnya diisi sesuai dengan keterangan yang dicatat dijurnal 

biaya yang masih harus dibayar. 

4. Setelah jurnal dibuat, langkah berikutnya adalah klik simpan dan mencetak 

journal voucher yang sudah dibuat. 

Gambar 3.12 

Form pembuatan Journal Voucher 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 
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Gambar 3.13 

Form pembuatan Journal Voucher yang sudah terisi 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

5. Menandatangani hasil print out journal voucher. Penandatangan pertama 

dilakukan oleh pihak yang telah membuat journal voucher. 

6. Menyerahkan journal voucher kepada asisten manajer dan manajer bagian 

accounting  untuk ditandatangani. Asisten menejer dan menejer dari bagian 

accounting dianggap sebagai orang yang mengetahui pembuatan jurnal. 

Selanjutnya, journal voucher akan ditandatangani oleh bagian keuangan 

selaku penyetuju pembuatan journal voucher.  

7. Journal voucher yang sudah dibuat harus di catat di dalam excel. File excel  

berisi tanggal pembuatan journal voucher, nomor GL, keterangan, total, 

faktur pajak, tanggal bayar, nama bagian keuangan yang menentukan tanggal 

bayar. 
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8. Journal voucher dan berkas diserahkan kembali ke bagian keuangan. Journal 

voucher akan ditandatangani oleh bagian keuangan yang menyetujui 

pembuatan journal voucher dan bagian keuangan akan melakukan 

pembayaran serta membuat jurnal biaya yang masih harus dibayar terhadap 

bank. 

 

Berikut penulisan jurnal biaya yang masih harus dibayar: 

Gambar 3.14 

Jurnal biaya yang masih harus dibayar 

Nama 

Jurnal Debit Kredit 

Transaksi Non Rutin 

Pembelian 

Mobil 

Hutang pembelian   

Beban bunga   

  Biaya yang masih harus dibayar 

 

Perjalanan 

dinas 

Beban perjalanan dinas   

PPn masukan   

  Biaya yang masih harus dibayar 

Biaya 

ekspedisi 

Beban inklaring/ongkos 

angkut barang   

  Biaya yang masih harus dibayar 

Transaksi Rutin 

Angsuran 

setiap outlet 

Beban angsuran   

PPn masukan   

Beban administrasi bank dan 

materai   

  Hutang PPh 

  Biaya yang masih harus dibayar 

Petty cash 

Beban petty cash    

  Hutang PPh 

  Biaya yang masih harus dibayar  

Transportasi 
Beban transportasi   

  Biaya yang masih harus dibayar  

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

Pelaksanaan Accounting..., Sanny Johana Lim, FB UMN, 2015



46 

 

Keterangan : 

1. Jurnal angsuran setiap outlet 

a. Beban angsuran yang terjadi adalah angsuran sewa, listrik, service charge, 

sinking fund (perawatan gedung), dan internet 

b. Hutang pph yang terjadi ada dua yaitu, hutang PPh 4 ayat 2 dan hutang 

PPh 23 

2. Jurnal petty cash 

a. Beban yang terjadi pada petty cash, antara lain: 

1) Beban alat tulis kantor, antara lain pembelian pen, steples, kertas, pita 

kado, dan tinta kado. 

2) Beban inklaring/ ongkos angkut, antara lain pengiriman surat atau 

paket tanpa jasa pos. 

3) Beban photocopy, antara lain biaya fotocopy dan print. 

4) Beban rumah tangga, antara lain pembelian soklin, pembelian air galon 

isi ulang, dan kantong sampah. 

5) Beban perlengkapan kantor, antara lain pembelian lampu. 

6) Beban pemeliharaan peralatan dan inventaris, antara lain perbaikan 

speddy, dan mencuci AC. 

b. Hutang PPH terdiri dari hutang PPh 23 dan hutang PPh 21. 

 

3.2.5 Melakukan rekonsiliasi  bank 

Rekonsiliasi bank adalah suatu prosedur pengendalian terhadap kas di bank 

dengan membandingkan catatan akuntansi kas menurut perusahaan. Secara 
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periodik bank mengirimkan laporan berupa bank statement yang berisi semua 

transaksi penyetoran dan pengambilan oleh deposan (depositor) selama periode 

tertentu. Rekonsiliasi bank dilakukan untuk menunujukkan dan menjelaskan 

adanya perbedaaan antara kas menurut bank dan menurut perusahaan, 

menentukan saldo kas bank yang seharusnya disajikan dalam keuangan (neraca), 

dan mengamankan kekayaan perusahaan dan mendeteksi kemungkinan adanya 

penyalahgunaan kas di bank. Dokumen yang digunakan untuk melakukan 

rekonsiliasi bank, yaitu: 

1. File pencatatan buku bank yang di dapat dari bagian keuangan. File ini berisi 

laporan bank yang di dapat dari bank yang dicatat kembali oleh bagian 

keuangan dalam bentuk excel yang berisi lokasi, tanggal terjadinya transaksi, 

deskripsi, debit, dan kredit. File ini akan juga digunakan oleh bagian 

accounting untuk menjadi file hasil rekonsiliasi. 

2. File laporan buku besar yang berisi transaksi-transaksi yang telah dicatat oleh 

bagian accounting dalam bentuk jurnal dan menjadi sebuah laporan buku 

besar. Langkah untuk mendapatkan file laporan buku besar adalah sebagai 

berikut:  

1.   Login ke dalam sistem → Klik analisa → laporan → akuntansi → 

laporan lanjutan lainnya → Pilih buku besar 
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Gambar 3.15 

Langkah untuk ke pilihan laporan lanjutan lainnya 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

Gambar 3.16 

Pilihan buku besar 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

2.   Masukan kode account sesuai dengan kode bank yang akan di 

rekonsilisasi. Penulisan kode account harus selalu diakhiri dengan tanda 
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persen (%)→ menentukan tanggal dan tahun → klik lihat → pilih 

Microsoft excel pada bagian select a format → klik export. 

Gambar 3.17 

Langkah untuk export laporan buku besar 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

Setelah mendapatkan kedua file tersebut, berikut prosedur dalam melakukan 

rekonsiliasi bank: 

1. Filter data excel laporan buku besar dan short tanggalnya agar menjadi urut 

dari tanggal awal bulan sampai akhir bulan. 

 

Gambar 3.18 

Filter dan short data excel 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 
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2. Menghitung saldo akhir pertanggal dengan perhitungan saldo awal ditambah 

debit, dan dikurangi dengan kredit. Untuk saldo awal diambil dari file 

pencatatan buku bank yang didapat dari bagian keuangan 

Gambar 3.19 

Perhitungan saldo akhir 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

3. Mencocokkan saldo akhir tiap tanggal antar laporan buku besar dengan file 

pencatatan buku bank yang di dapat dari bagian keuangan. jika ada ketidak 

cocokkan akan dicatat bagian mana yang membuat ketidakcocokkan tersebut 

terjadi. Pada akhir bulan, bagian accounting akan serahkan hasil rekonsiliasi 

kepada bagian keuangan untuk diperiksa kembali bagian yang terjadi 

kesalahan, dan mencari tau penyebab bisa terjadinya kesalahan atau 

ketidakcocokkan tersebut. 

 

3.2.6 Mencatat penambahan dan pengurangan  yang terjadi pada akun 

hutang lain-lain dan piutang lain-lain 

Hutang adalah hutang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus 

dibayar (Nuh dan Suhajar, 2011). Entitas yang sudah melakukan kewajibannya 

untuk membayarkan hutangnya, maka hutang akan berkurang. Jika entitas 

melakukan peminjaman kepada pihak lain, maka kewajiban atau hutang  akan 
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bertambah. Mekanisme debit dan kredit pada hutang adalah posisi hutang berada 

di debit jika adanya pengurangan atau pelunasan hutang, dan posisi hutang berada 

di kredit jika adanya penambahan hutang. Yang termasuk dalam hutang lain-lain 

adalah hutang yang berada diluar hutang dagang. Contoh hutang lain adalah 

titipan bonus, dan asuransi. 

 Piutang merupakan sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan 

dalam bentuk kas dari pihak lain (Nuh dan Suhajar, 2011). Jika entitas melakukan 

suatu transaksi dengan kebijakan kredit, maka piutang akan bertambah. Apabila 

pihak luar melunasi piutangnya atau mengembalikan aktiva entitas, maka piutang 

akan berkurang. Mekanisme debit dan kredit pada piutang adalah posisi piutang 

berada di debit jika adanya penambahan piutang, dan posisi piutang berada di 

kredit jika terjadinya pembayaran piutang yang dilakukan oleh pihak luar. Yang 

termasuk dalam piutang lain-lain adalah hutang yang berada diluar piutang usaha 

outlet, piutang afiliasi, piutang penjualan aktiva tetap, piutang claim, piutang 

perjadin, piutang inklaring, piutang karyawan, dan piutang non karyawan. 

 Tujuan pencatatan penambahan dan pengurangan pada hutang lain-lain dan   

piutang lain-lain adalah untuk mempermudah dalam mengetahui hutang yang 

masih harus dilakukan pembayaran, mengetahui adanya penambahan hutang, 

mengetahui adanya penerimaan piutang, mengetahui adanya penambahan hutang, 

dan untuk membandingkan transaksi hutang piutang yang terjadi dengan transaksi 

hutang dan piutang yang ada di laporan buku besar.  
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3.2.6.1 Mencatat penambahan dan pelunasan hutang lain-lain 

Dokumen yang digunakan adalah dokumen berbentuk excel yang dipegang 

dan dibuat oleh accounting, berisi pencatatan atas transaksi hutang lain-lain, 

dan dokumen berisi laporan buku besar yang di dapat dari sistem.  

Langkah yang dibutuhkan untuk mencatat penambahan dan pelunasan hutang 

lain-lain adalah: 

a.   Mengambil file Laporan Buku Besar dari sistem, dengan login ke dalam 

sistem → klik analisa → laporan → akuntansi → laporan lanjutan 

lainnya → Pilih buku besar → Masukan kode account sesuai dengan 

kode Chart Of Account hutang lain-lain. Penulisan kode account harus 

selalu diakhiri dengan tanda persen (%) →  menentukan tanggal dan 

tahun → klik lihat → pilih Microsoft excel pada bagian select a format 

→ klik export. 

Gambar 3.20 

Hasil export laporan buku besar sebelum dirapikan 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

Pelaksanaan Accounting..., Sanny Johana Lim, FB UMN, 2015



53 

 

b.   Merapikan laporan buku besar tersebut agar lebih mudah dibaca dan filter 

bagian no dokumen. Filter dengan menghilangkan nomor dokumen yang 

blank 

Gambar 3.21 

Hasil export laporan buku besar yang sudah dirapikan dan filter 

 

 Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

c. Mengamati posisi debit dan kredit pada laporan buku besar. Jika ada 

dokumen yang nilainya berada di debit, berarti adanya pelunasan atas 

hutang. Jika nilainya berada di posisi kredit, berarti adanya penambahan 

hutang. 

d. Mencatat semua pelunasan hutang dan penambahan hutang yang terjadi. 

Pencatatan ini dilakukan di file rekon hutang. Yang dicatat di file rekon 

hutang adalah nomor dokumen pelunasan yang didapat dari deskripsi file 

laporan buku besar dan jumlah pelunasan ketika terjadi pelunasan hutang, 

dan tanggal penambahan hutang, deskripsi atas hutang yang terjadi, nomor 

dokumen pencatatan hutang, dan nilai penambahan hutang saat terjadi 

penambahan hutang. 
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Gambar 3.22 

Hasil yang dibuat di file rekon hutang 

 

 Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

e. Menghitung saldo akhir yang dihasilkan oleh pencatatan penambahan hutang 

dan pembayaran hutang di file accounting. Perhitungan saldo akhir tiap 

transaksi di dapat dari saldo akhir tahun lalu + jumlah hutang di tahun 2015 – 

pelunasan.  

Gambar 3.23 

Perhitungan saldo akhir dengan rumus excel 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

f. Membandingkan jumlah saldo akhir yang tercatat di laporan buku besar 

dengan saldo akhir pada file penambahan dan pengurangan hutang lain-

lain. Jumlah saldo akhir laporan buku besar didapat dengan cara 

menjumlahkan saldo akhir menggunakan rumus formula excel 
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(=sum(number1);(number2)). Jika tidak ada perbedaan, maka pencatatan 

atas penambahan dan pelunasan hutang yang terjadi sudah benar.  

Gambar 3.24 

Hasil akhir perbandingan saldo akhir 

 

 Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

3.2.6.2 Mencatat penambahan dan pengurangan piutang lain-lain 

Dokumen yang digunakan adalah dokumen berbentuk excel yang dipegang 

dan dibuat oleh accounting, berisi pencatatan atas transaksi piutang lain-lain, 

dan dokumen berisi laporan buku besar yang didapat dari sistem.  

Langkah yang dibutuhkan untuk mencatat penambahan dan pengurangan 

piutang lain-lain adalah: 

1.   Mengambil file Laporan Buku Besar dari sistem, dengan login ke dalam 

sistem → klik analisa → laporan → akuntansi → laporan lanjutan 

lainnya → Pilih buku besar → Masukan kode account sesuai dengan 

kode Chart Of Account piutang lain-lain. Penulisan kode account harus 

selalu diakhiri dengan tanda persen (%) →  menentukan tanggal dan 

tahun → klik lihat → pilih Microsoft excel pada bagian select a format 

→ klik export. 
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2.   Merapikan laporan buku besar tersebut agar lebih mudah dibaca dan filter 

bagian nomor dokumen. Filter dengan menghilangkan bagian blank pada 

bagian nomor dokumen. 

Gambar 3.25 

Hasil export laporan buku besar sebelum di rapikan 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

Gambar 3.26 

Filter nomor dokumen 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

Pelaksanaan Accounting..., Sanny Johana Lim, FB UMN, 2015



57 

 

Gambar 3.27 

Hasil export laporan buku besar yang sudah dirapikan dan di filter 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

3.   Mengamati posisi debit dan kredit pada laporan buku besar. Jika ada 

dokumen yang nilainya berada di debit, berarti adanya penambahan 

piutang. Jika nilainya berada di posisi kredit, berarti adanya pengurangan 

atas piutang 

4.   Mencatat semua pembayaran piutang dan penambahan piutang yang 

terjadi. Pencatatan ini dilakukan di file rekon piutang. Yang dicatat di file 

rekon piutang adalah nomor dokumen pembayaran yang didapat dari 

deskripsi file laporan buku besar dan jumlah pembayaran ketika terjadi 

pelunasan piutang. Saat terjadi penambahan piutang lakukan pencatatan 

atas tanggal penambahan piutang, deskripsi atas piutang yang terjadi, 

nomor dokumen piutang, dan nilai penambahan piutang. 
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Gambar 3.28 

Hasil yang dibuat di file rekonsiliasi hutang 

 

             Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

5.   Menghitung saldo akhir yang dihasilkan oleh pencatatan penambahan 

hutang dan pembayaran hutang di file accounting. Perhitungan saldo 

akhir tiap transaksi di dapat dari saldo akhir tahun lalu + jumlah piutang 

di tahun 2015 – pelunasan.  

Gambar 3.29 

Perhitungan saldo akhir dengan rumus excel 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 
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6.   Membandingkan jumlah saldo akhir yang tercatat di laporan buku besar 

dengan saldo akhir pada file penambahan dan pengurangan piutang lain-

lain. Jumlah saldo akhir laporan buku besar didapat dengan cara 

menjumlahkan saldo akhir menggunakan rumus formula excel 

(=sum(number1);(number2)). Jika tidak ada perbedaan, maka pencatatan 

atas penambahan dan pelunasan hutang yang terjadi sudah benar.  

 

Gambar 3.30 

Hasil akhir perbandingan saldo akhir 

 

             Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

3.2.7 Menghitung penyusutan aset 

Penyusutan adalah salah satu konsekuensi akibat dari penggunaan aktiva tetap. 

Aktiva tetap akan mengalami penyusutan sari suatu periode ke periode berikutnya, 

jadi nilai kegunaan dari aktiva tetap akan terus berkurang dari suatu periode ke 

periode berikutnya, kecuali tanah. Aset tetap adalah harta kekayaan atau sumber 

daya perusahaan yang berwujud untuk digunakan dalam produksi atau penyedia 

barang atau jasa, atau untuk tujuan administratif. Tujuan menghitung penyusutan 

aset adalah untuk mengetahui aset tetap apa saja yang masih mengalami 
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penyusutan dengan jumlah penyusutannya dan nilai sisanya. Data penyusutan aset 

ini juga digunakan untuk mempermudah bagian accounting  untuk melakukan 

rekonsiliasi mengenai penyusutan aset. Dokumen yang digunakan untuk 

menghitung penyusutan aset adalah file laporan buku besar yang didapat dari 

sistem. Langkah untuk menghitung penyusutan aset adalah: 

1. Mengambil file Laporan Buku Besar dari sistem, dengan login ke dalam 

sistem → klik analisa → laporan → akuntansi → laporan lanjutan lainnya 

→ Pilih buku besar → Masukan kode account sesuai dengan kode Chart 

Of Account aset tetap. Penulisan kode account harus selalu diakhiri dengan 

tanda persen (%) →  menentukan tanggal dan tahun → klik lihat → pilih 

Microsoft excel pada bagian select a format → klik export. 

2. Merapikan laporan buku besar tersebut agar lebih mudah dibaca dan filter 

bagian nomor dokumen. Filter dengan menghilangkan bagian blank pada 

bagian nomor dokumen. 

3. Membuat file excel yang berisi tanggal, keterangan, unit, nomor dokumen, 

harga perolehan, umur manfaat, penyusutan perbulan, penyusutan, dan 

book value. 

 

3.2.8  Melakukan penyimpanan dokumen journal voucher  

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Pasal 11, ketentuan 

mengenai jangka waktu simpan dokumen perusahaan adalah 10 tahun wajib 

simpan (Untuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal 

transaksi harian, tulisan yang berisi hak dan kewajiban serta kegiatan perusahaan, 
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bukti pembukuan, data pendukung sebagai bagian dari bukti keuangan, pasal 11 

UU No. 8 Tahun 1997). Pekerjaan menyimpan surat atau dokumen-dokumen 

disebut administrasi kearsipan. Tujuan dari melakukan penyimpanan dokumen 

adalah menjamin keselamatan dokumen dan penyediaan kembali dokumen 

dengan cepat  ketika dibutuhkan dan sebagai pertanggungjawaban perusahaan 

tentang pelaksanaan dan pengolahan kegiatan perusahaan. Penyimpanan jurnal 

voucher dilakukan setiap sebulan sekali. Dokumen yang digunakan adalah journal 

voucher dan buku catatan untuk mencatat nomor barcode yang akan ditempel di 

kardus. langkah yang diperlukan sebelum menyimpan dokumen journal voucher 

adalah: 

1. Merapikan journal voucher pertanggal. Journal voucher adalah journal 

yang telah dibuat oleh bagian accounting General Ledger. 

2. Menempelkan sticker nomor barcode di kotak. 

3. Memasukkan dokumen journal voucher pertanggal ke dalam kotak yang 

sudah ditempeli nomor barcode. Kotak hanya boleh diisi sampai batas 

maksimal saja, sehingga kotak bisa ditutup. 

4. Mencatat nomor barcode dan tanggal journal voucher yang tersimpan di 

kotak dengan nomor barcode tersebut. 
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3.2.9 Membuat dokumen perpajakan yang akan dilaporkan ke Kantor 

Pajak (SPT Induk, Daftar Bukti Potong, dan file CSV) untuk PPh 

Pasal 21 nihil, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2) 

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 

melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak. PPh 21, PPh 23, dan PPh 4 

ayat 2 adalah SPT Masa PPh. Pembuatan SPT menggunakan e-SPT. Pembuatan 

SPT Induk, Daftar Bukti Potong dan file CSV setelah menerima SSP dari bagian 

keuangan. Untuk PPh 21 nihil hanya cukup membuat CSV dan SPT induk dan 

hanya dilaporkan ke Kantor Pajak, jika adanya pembayaran maka WP tidak perlu 

melampirkan file CSV dan SPT Induk. Untuk PPh 23 dan PPh 4 Ayat 2,  yang 

harus dilapirkan untuk diserahkan ke Kantor Pajak adalah SPT Induk, Daftar 

Bukti Potong, file CSV, dan SSP Lembar 3. 

  Untuk pembuatan SPT harus disertai dengan NTPN. NTPN (Nomor 

Transaksi Penerimaan Negara) adalah nomor identitas suatu setoran ke Kas 

Negara sebagai bukti suatu setoran telah tercatat dalam sistem. NTPN tercetak di 

lembar SSP yang diberikan oleh bank. Setiap SPT dan Daftar Bukti Potong akan 

di cetak sebanyak dua kali dengan tujuan satu lembar akan diserahkan ke Kantor 

Pajak, dan lembar sisanya akan disimpan oleh perusahaan untuk pengarsipan. 

Setelah dicetak, kedua lembar tersebut akan di berikan cap tiap CV dan 

ditandatangani oleh pihak yang ditentukan sebagai penandatangan. Tujuan 

membuat SPT, Daftar Bukti Potong, dan file CSV adalah untuk melaporkan dan 

mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. 

Pembuatan SPT, Daftar Bukti Potong, dan file CSV menggunakan dokumen Surat 
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Setoran Pajak (SSP) yang diberikan oleh bagian keuangan. Tahap dalam membuat 

SPT adalah: 

1. Menerima dokumen SSP yang diperoleh selama satu masa pajak (per 

bulan) 

2. Melakukan pembuatan SPT, Daftar Bukti Potong, dan file CSV 

menggunakan e-SPT. 

 

3.2.9.1 Membuat dokumen perpajakan PPh Pasal 21 Nihil 

Langkah untuk membuat SPT dan File CSV PPh 21 dengan e-SPT adalah: 

1. Masuk ke program e-SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21-26 

2. Melakukan koneksi database yang telah tersedia  

3. Melakukan login dengan mengisi username: administrator dan password: 123 

4. Klik Program dan pilih Buat SPT 

5. Memasukkan masa SPT yang akan dibuat 

6. Klik Pilih SPT dan Buka SPT Yang Ada 

7. Pilih SPT dengan masa bulan yang akan dibuat. Akan muncul konfirmasi SPT 

berhasil dibuka 

8. Klik Isi SPT, dan pilih SPT Induk (1721) 

9. Akan muncul SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal Pasal 21  

10. Pilih tab “E. Pernyataan dan Ttd Pemotong” 

11. Isi kolom tanggal dengan batas waktu SPT yaitu tanggal 20 setelah masa akhir 

pajak 

12. Isi kolom Tempat dengan tempat pemotong berada. 
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13. Setelah data telah terisi dengan benar, maka pilih cetak untuk mencetak SPT 

PPh Pasal 21. Cetak SPT PPh Pasal 21 dalam 2 rangkap. 

Langkah untuk membuat File CSV PPh Pasal 21 adalah: 

1. Kembali ke tampilan utama program e-SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21-

26 

2. Klik CSV dan pilih Pelaporan SPT 

3. Pilih masa pajak yang akan dilaporkan dan kemudian klik Buat File CSV 

4. Simpan file CSV tanpa mengubah nama file ke dalam PC untuk dilaporkan ke 

Kantor Pajak 

 

Gambar 3.31 

Tampilan utama e-SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21-26 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 
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3.2.9.2 Membuat dokumen perpajakan PPh Pasal 23 

Langkah untuk membuat SPT PPh 23 dengan SPT adalah: 

1. Masuk ke program e-SPT Pajak Penghasilan Masa Pasal 23/26 

2. Melakukan koneksi database yang telah tersedia  

3. Melakukan login dengan mengisi username: administrator dan password: 123 

4. Klik Program  dan Buka SPT yang ada 

5. Pilih SPT dengan masa pajak yang akan dibuat 

6. Akan muncul kolom konfirmasi, dengan pilihan buka SPT untuk diedit 

kembali/revisi dan buat SPT pembetulan. untuk membuat SPT yang sudah ada 

tanpa pembetulan, maka pilih option pertama yaitu buka SPT untuk diedit 

kembali/revisi. Klik OK 

7. Kembali ke tampilan utama program e-SPT Pajak Penghasilan Masa Pasal 

23/26 

8. Klik SPT PPh, pilih Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) / Bukti 

Pemindahbukuan (PBK), dan pilih Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) 

9. Akan muncul jendela Daftar SSP. Jendela Daftar SSP terdiri dari daftar SSP 

yang harus dibayar dan daftar SSP yang telah dibayar. Klik Baru untuk 

memasukan daftar SSP yang telah dibayar 

10. Isi informasi yang dibutuhkan di daftar SSP. Informasi yang terdapat di daftar 

SSP adalah: 

a.  Detail Wajib Pajak yang berisi NPWP, Nama, dan alamat. Detail Wajib 

Pajak sudah terisi secara otomatis. 
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b.  Kode MAP adalah kode akun pajak. Kode akun untuk jenis pajak PPh 

Pasal 23 adalah 411124 

c.  Kode jenis setoran diisi dengan 100. Kode 100 memiliki arti sebagai kode 

akun pajak 411124 dengan keterangan untuk pembayaran PPh Pasal 23 

yang harus disetor (selain PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan 

jasa) yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23 

d.  NTPN adalah angka 16 digit yang tercetak di SSP 

e.  Jumlah pembayaran adalah jumlah PPh yang dibayarkan sesuai dengan 

jumlah pembayaran SSP 

f.  Tanggal setor adalah tanggal penyetoran PPh. Tanggal setor disesuaikan 

dengan tanggal cap bank di lembar SSP 

11. Setelah semua informasi diisi dengan benar, klik simpan 

12. Akan kembali ke kolom daftar SSP. Setelah daftar SSP yang telah dibayarkan 

tersimpan, maka saatini kolom daftar SSP yang telah terbayarkan akan terisi 

jumlah PPh yang telah dibayar.  

13. Cocokkan jumlah daftar SSP yang harus dibayar dengan daftar SSP yang telah 

dibayar. Jika sudah cocok maka exit kolom daftar SSP 

14. Kembali ke tampilan utama program e-SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 

23/26 

15. Pilih SPT Tools dan pilih Menu Cetakan 

16. Pada kolom cetak SPT PPh Masa, checklist Daftar Bukti Pemotongan PPh 

Pasal 23/26, dan klik cetak 
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17. Setelah Daftar bukti Pemotong PPh Pasal 23/26, checklist PPh Pasal 23/26 

Induk, dan klik cetak 

Langkah untuk membuat File CSV PPh Pasal 23/26 adalah: 

1. Kembali ke tampilan utama program e-SPT Pajak Penghasilan Masa Pasal 

23/26 

2. Klik SPT Tools dan pilih Lapor Data SPT Ke KPP, dan pilih masa pajak  

3. Klik tampilkan data, checklist data SPT yang muncul, dan tentukan lokasi file 

penyimpanan di PC. 

 

Gambar 3.32 

Tampilan utama e-SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23/26 

 

      Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 
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3.2.9.3 Membuat dokumen perpajakan PPh Pasal 4 ayat 2 

Langkah untuk membuat SPT PPh 4 Ayat 2  dengan SPT adalah: 

1. Masuk ke program e-SPT Pajak Penghasilan Masa Pasal 4 Ayat 2 

2. Melakukan koneksi database yang telah tersedia  

3. Melakukan login dengan mengisi username: administrator dan password: 123 

4. Klik Program  dan Buka SPT yang ada 

5. Pilih SPT dengan masa pajak yang akan dibuat 

6. Akan muncul kolom konfirmasi, dengan pilihan buka SPT untuk diedit 

kembali/revisi dan buat SPT pembetulan. untuk membuat SPT yang sudah 

ada tanpa pembetulan, maka pilih option pertama yaitu buka SPT untuk 

diedit kembali/revisi. Klik OK 

7. Kembali ke tampilan utama program e-SPT Pajak Penghasilan Masa Pasal 4 

Ayat 2 

8. Klik SPT PPh, pilih Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) / Bukti 

Pemindahbukuan (PBK), dan pilih Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) 

9. Akan muncul jendela Daftar SSP. Jendela Daftar SSP terdiri dari daftar SSP 

yang harus dibayar dan daftar SSP yang telah dibayar. Klik Baru untuk 

memasukan daftar SSP yang telah dibayar 

10. Isi informasi yang dibutuhkan di daftar SSP. Informasi yang terdapat di 

daftar SSP adalah: 

11.  Detail Wajib Pajak yang berisi NPWP, Nama, dan alamat. Detail Wajib 

Pajak sudah terisi secara otomatis. 
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12.  Kode MAP adalah kode akun pajak. Kode akun untuk jenis pajak PPh Pasal 

4 Ayat 2 adalah 411128 

13.  Kode jenis setoran diisi sesuai dengan jenis setoran yang dilakukan 

14.  NTPN adalah angka 16 digit yang tercetak di SSP 

15. Jumlah pembayaran adalah jumlah PPh yang dibayarkan sesuai dengan 

jumlah pembayaran SSP 

16.  Tanggal setor adalah tanggal penyetoran PPh. Tanggal setor disesuaikan 

dengan tanggal cap bank di lembar SSP 

17. Setelah semua informasi diisi dengan benar, klik simpan 

18. Akan kembali ke kolom daftar SSP. Setelah daftar SSP yang telah dibayarkan 

tersimpan, maka saatini kolom daftar SSP yang telah terbayarkan akan terisi 

jumlah PPh yang telah dibayar.  

19. Cocokkan jumlah daftar SSP yang harus dibayar dengan daftar SSP yang 

telah dibayar. Jika sudah cocok maka exit kolom daftar SSP 

20. Kembali ke tampilan utama program e-SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 

Ayat 2 

21. Pilih SPT Tools dan pilih Menu Cetakan 

18. Pada kolom cetak SPT PPh Masa, checklist Daftar Bukti Pemotongan PPh 

Pasal 4 Ayat 2, dan klik cetak 

19. Setelah Daftar bukti Pemotong PPh Pasal 4 Ayat 2, checklist PPh Pasal 4 Ayat 

2 Induk, dan klik cetak 
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Langkah untuk membuat File CSV PPh Pasal 23/26 adalah: 

1. Kembali ke tampilan utama program e-SPT Pajak Penghasilan Masa Pasal 4 

Ayat 2 

2. Klik SPT Tools dan pilih Lapor Data SPT Ke KPP, dan pilih masa pajak  

3. Klik tampilkan data, checklist data SPT yang muncul, dan tentukan lokasi file 

penyimpanan di PC. 

Gambar 3.33 

Tampilan utama e-SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

3.2.10 Menginput faktur Pajak Masukan ke dalam e-Faktur 

Pajak masukan adalah pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan pembelian 

terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak. Faktur pajak adalah sebuah 

dokumen yang sangat penting untuk penjual karena merupakan bukti otentik telah 

memungut PPN dari pihak pembeli. Sedangkan bagi pihak pembeli, dengan 
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adanya faktur pajak maka PKP dapat mengkreditkan atau mengurangi PPN yang 

harus dibayar. Faktur pajak masukan diterima ketika membeli barang. E-Faktur 

adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau siste elektronik yang 

ditentukan atau disediakan oleh DJP. Adapun tujuan dari menginput faktur pajak 

ke dalam aplikasi e-Faktur adalah sebagai penghitung besarnya pajak masukan 

perusahaan yang akan mempengaruhi besarnya pembayaran pajak oleh 

perusahaan, dan e-Faktur akan mempermudah bagian staff tax untuk melakukan 

rekapitulasi PPN. Penginputan faktur pajak ke e-Faktur juga dilakukan untuk 

memenuhi peraturan yang ada, bahwa mulai Bulan Juli 2015 program e-Faktur 

diberlakukan untuk PKP seluru Jawa dan Bali. Dokumen yang diperlukan dalam 

menginput faktur pajak ke aplikasi e-Faktur adalah faktur pajak yang di dapat dari 

PKP yang melakukan penyerahan barang atau jasa yang terutang PPN. 

Tahap dalam menginput pajak masukan ke dalam e-Faktur sebagai berikut: 

a.  Menerima faktur pajak dari supplier yang dikirimkan ke perusahaan 

b.  Melakukan penginputan pajak masukan kedalam e-Faktur berdasarkan 

dokumen faktur pajak yang diberikan oleh staff accounting.  

c. Membuka program e-Faktur 

d.  Memasukkan nama user dan password untuk Login. Nama user dan password 

sesuai dengan WP yang bersangkutan. 

e.  Setelah login, akan masuk kehalaman utama e-Faktur. Pilih faktur → pajak 

masukan → administrator faktur 

f.  Muncul kolom daftar faktur pajak masukan. Klik rekam faktur untuk 

membuat faktur pajak baru 
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g.  Kolom rekam faktur pajakan masukan akan muncul, data yang ada harus 

sesuai dengan faktur pajak yang ada. Yang diisi adalah nomor faktur, NPWP 

Lawan Transaksi, nama lawan transaksi, tanggal faktur, jumlah DPP, dan 

jumlah PPN. 

h.  Klik simpan untuk menyimpan faktur pajak masukan 

i.  Klik [F5] Perbaharui untuk memastikan bahwa faktur pajak yang diinput 

sudah tersimpan 

j.  Setelah semua sudah terssimpan, selanjutnya adalah export semua faktur 

pajak masukan tersebut ke komputer  

k.  Klik [F4] Filtter untuk memfilter faktur pajak sesuai dengan masa pajak yang 

diinginkan 

l.  Pilih semua faktur pajak masukan yang akan di export, klik kanan pada 

mouse → klik export 

m.  Menentukan tempat penyimpanan yang diinginkan 
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Gambar 3.34 

Tampilan Login e-Faktur  

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

3.2.11 Melakukan Rekapitulasi PPN  

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. 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 Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa 

Kena Pajak. Tujuan merekap pajak masukan dan pajak keluaran untuk mengetahui 

besarnya pajak masukan dan keluaran yang akan dilaporkan pada SPT masa. 
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Pnginputan Pajak Masukan dan Keluaran akan menghasilkan perhitungan pajak 

kurang atau lebih bayar ketika faktur pajak dikreditkan. Dokumen yang digunakan 

untuk merekap PPN adalah: 

1. Data dalam bentuk excel dari staff accounting GL yang berisi data penjualan, 

retur penjualan, dan PPN Keluaran yang terjadi disetiap tempat franchise. 

Staff accounting GL memberikan data pada pertengahan bulan berikutnya. 

Bagian accounting akan menyerahkan dokumen setiap tanggal 15 bulan 

berikutnya. 

2. Data berisi faktur PPN Masukan dan Keluaran yang telah dibuat dan di inport 

dari aplikasi e-Faktur. 

Prosedur penginputan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran sebagai berikut: 

a. Menyatukan data dari staff accounting GL yang berisi data penjualan, retur 

penjualan, dan PPN Keluaran yang terjadi di setiap tempat franchise dan data 

berisi faktur PPN Masukan dan Keluaran dari e-Faktur dalam satu file 

dokumen excel. 

 

Gambar 3.35 

Data faktur PPN Masukan dan Keluaran dari e-Faktur 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 
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b. Membuat tab baru di dokumen excel tersebut yang diberi nama “Rekap e-

SPT” yang berisi data faktur PPN Masukan dan Keluaran dari e-Faktur yang 

sudah tersusun dengan rapi. 

 

Gambar 3.36 

Format rekapitulasi e-SPT 

 

    Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

c. Membuat tab baru di dokumen excel tersebut yang diberi nama “Rekap buat 

lapor” yang berisi total pajak masukan, total pajak keluaran, retur pembelian, 

lebih atau kurang bayar bulan lalu, pajak masukan yang dapat diperhitungkan, 

dan hasil PPN yang kurang atau lebih bayar bulan ini. Pajak masukan yang 

dapat diperhitungkan didapatkan dari total PPN masukan ditambah retur 

pembelian ditambah lebih atau kurang bayar bulan lalu. Hasil PPN yang 

kurang atau lebih bayar bulan ini didapat dari total pajak keluaran dikurangi 

dengan pajak masukan yang dapat diperhitungkan. Hasil file “rekap buat 

lapor”  akan di print dan akan ditandatangani oleh  terdapat tiga 

penandatangan atau diotorisasi oleh tiga pihak yaitu pihak yang membuat, 
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memeriksa (supervisor tax) , dan menyetujui (asisten menejemen tax) hasil 

rekap. 

Gambar 3.37 

Format rekap e-SPT yang akan dilaporkan 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

3.3   Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Proses pelaksanaan kerja magang dilakukan dari 01 Juli 2015 sampai dengan 30 

September 2015 terkait dengan stock, General Ledger, dan tax. Rincian tugas-

tugas yang dilakukan selama magang sebagai berikut: 

3.3.1.1 Merapikan faktur arus barang atas retur pembelian 

Faktur arus barang atas retur pembelian yang dirapikan adalah faktur bulan Mei 

2015. Faktur arus barang atas retur pembelian di rapikan sesuai dengan nomor 
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faktur secara berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bagian gudang 

memberikan faktur arus barang atas retur pembelian  berwana pink yang 

merupakan salah satu lembar dari lima rangkap kepada  bagian accounting.  

Gambar 3.38 

Lembar pink yang diterima bagian accounting 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

Gambar 3.39 

Nomor Faktur 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 
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3.3.1.2  Mencatat nomor Purchase Order Receipt (barang masuk) atas 

produk handphone yang terjadi retur pembelian 

Nomor Purchase Order Receipt dicatat adalah produk handphone yang faktur arus 

barang atas retur pembeliannya terjadi di bulan April dan Mei 2015. Dokumen 

yang diperlukan dalam pencatatan nomor Purchase Order Receipt adalah faktur 

arus barang atas retur pembelian produk handphone yang di dapat dari bagian 

gudang dan file excel yang sudah terformat untuk pencatatan nomor Purchase 

Order Receipt produk handphone yang terjadi retur pembelian.  

Gambar 3.40 

File  excel untuk mencatat nomor Purchase Order Receipt 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 
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Row labels berisi nomor dokumen faktur arus barang atas retur pembelian yang 

sudah berurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. BK Date adalah tanggal 

faktur arus barang atas retur pembelian. Nomor PO adalah nomor dokumen 

penerimaan barang produk handphone yang tejadi retur pembelian. BM 1 adalah 

nomor Purchase Order Receipt. BM 2 adalah nomor barang masuk yang di retur 

(Retur Receipt). Terkait dengan tugas di dalam proses magang, hanya mencatat 

nomor Purchase Order Receipt (barang masuk). Row labels yang di fill colour 

warna pink menandakan bahwa faktur arus barang atas retur pembelian tidak ada. 

Untuk tampilan hasil dari mencatat nomor Purchase Order Receipt (barang 

masuk) atas produk handphone yang terjadi retur pembelian pada bulan April 

tahun 2015 dapat dilihat pada lampiran 6. 

Tahap dalam mencatat nomor Purchase Order Receipt (barang masuk) atas 

produk handphone yang terjadi retur pembelian sebagai berikut:  

1. Menerima faktur arus barang atas retur pembelian dari bagian gudang dan 

menerima file excel yang sudah terformat dan berisi nomor faktur arus barang 

atas retur pembelian, tanggal faktur arus barang atas retur pembelian, dan 

nomor dokumen penerimaan barang produk handphone yang tejadi retur 

pembelian. Namun, nomor faktur arus barang atas retur pembelian yang sudah 

di data di file excel, merupakan nomor faktur arus barang atas retur pembelian 

untuk semua produk. Sedangkan yang digunakan hanya nomor faktur arus 

barang atas retur pembelian untuk produk hadphone karena penulis hanya 
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mencatat nomor Purchase Order Receipt (barang masuk) atas produk 

handphone yang terjadi retur pembelian. 

2. Untuk mengetahui nomor Purchase Order Receipt produk handphone, harus 

dimulai dari nomor IMEI (International Mobil Equipment Identity) 

handphone tersebut. Nomor IMEI adalah nomor barcode yang ada di setiap 

handphone. Sebenarnya di faktur arus barang atas retur pembelian yang 

diberikan oleh bagian gudang sudah tercantum nomor IMEI dan nomor 

Purchase Order Receipt, namun karena bagian accounting menerima salah 

satu lembar dari 5 rangkap (berwarna pink), maka nomor IMEI dan nomor 

transaksi menjadi buram dan tidak jelas.  Untuk mendapatkan nomor IMEI 

yang  jelas, berikut langkahnya :  

a. Akses ERP system yang di gunakan oleh perusahaan. Penulis telah 

diberikan ID dan Password agar dapat mengakses sistem tersebut. ID 

adalah sanny.johana dengan Password sanny2015**. 

 

Gambar 3.41 

Login ke dalam ERP system Erafone Pusat 

 

         Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

b. Klik transaksi → inventori → BK 

Pelaksanaan Accounting..., Sanny Johana Lim, FB UMN, 2015



81 

 

 

 

Gambar 3.42 

Langkah untuk ke BK 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

c.  Pada kolom Cari BK, masukan nomor dokumen faktur arus barang atas 

retur pembelian untuk produk hadphone yaitu BKPR/EF-

001/15/05/00014. Setelah sistem menunjukan hasil pencarian, klik cetak. 

Gambar 3.43 

Pencarian nomor BK 

 

               Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 
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Gambar 3.44 

Hasil pencarian nomor BK 

 

         Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

d.  Akan muncul faktur arus barang atas retur pembelian yang didalamnya 

terdapat nomor IMEI yang dapat di copy. Copy nomor IMEI 

357700061733337 

   Gambar 3.45 

    Nomor IMEI 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 
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Gambar 3.46 

Faktur arus barang atas retur pembelian 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

3. Setelah mendapatkan nomor IMEI, langkah untuk mendapatkan nomor 

transaksi adalah sebagai berikut: 

a. Klik analisa → inkuiri → inventori → IMEI 
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Gambar 3.47 

Langkah untuk pencarian IMEI 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

b. Cari nomor IMEI dengan pilih IMEI pada kolom Pencarian Sederhana dan 

paste 357700061733337  

Gambar 3.48 

Langkah untuk ke IMEI 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

c. Sistem akan menampilkan hasil pencarian berdasarkan nomor IMEI. 
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Gambar 3.49 

Hasil pencarian IMEI 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

d. Klik Transaksi, maka sistem akan menampilkan transaksi yang terjadi 

sesuai dengan IMEI yang dicari, salah satunya adalah jenis transaksi PO 

Receipt yang nomor transaksinya akan dicopy untuk di pindahkan ke file 

excel. Copy BM/EF-001/15/03/00294. 

Gambar 3.50 

Inkuiri transaksi produk 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 
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e. Paste BM/EF-001/15/03/00294 di kolom BM 1 file excel. 

Gambar 3.51 

File excel hasil pekerjaan 

 

             Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

3.3.1.3 Mencocokkan jumlah stock antara kartu stock Erafone Pusat 

dengan kartu stock di setiap outlet. 

Pencocokkan  jumlah stock antara kartu stock Erafone Pusat dengan kartu stock  

outlet dilakukan pada 67 outlet di daerah Lapung, Palembang, Jawa Tengan, 

Sulawesi, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Stock 

yang di cocokan adalah semua jenis barang yang di miliki outlet mulai dari jenis 

handphone dengan tipe dan warna yang berbeda sampai dengan aksesoris dan 

souvernir. Pencocokan jumlah stock di lakukan satu-satu setiap produk, jika ada 

barang yang jumlah stock-nya tidak sesuai maka akan diberikan fill colour merah, 

jika cocok maka akan diberi “OK”. Hasil akhir dikerjakan di file excel kartu stock 

Erafone Pusat. Untuk tampilan kartu stock dari outlet dapat di lihat di lampiran 7 

dan untuk tampilan hasil dari pekerjaan mencocokkan jumlah stock antara kartu 
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stock Erafone Pusat dengan kartu stock di setiap outlet dapat dilihat pada lampiran 

8 dengan diwakili oleh satu outlet yaitu outlet Tamini 1 yang terletak di Jakarta. 

Pada outlet Tamini 1, terdapat 2 perbedaan jumlah stock, yaitu: 

1. Aksesoris dengan kode MCD-SHB-ERF yang memiliki perbedaan jumlah 

endbalance sebanyak 23 pcs dengan yang ada di kartu stock Erafone Pusat 

2. Produk gadget dengan kode MSM-SHB-SAM yang memiliki perbedaan 

jumlah endbalance sebanyak 8pcs dengan endabalance yang ada di kartu 

stock Erafone Pusat. 

 

3.3.1.4 Membuat journal voucher rutin dan non rutin pada biaya yang 

masih harus dibayar. 

Journal voucher yang dibuat adalah jurnal biaya yang masih harus dibayar yang 

dikategorikan dalam transaksi rutin dan non rutin. Journal voucher yang telah 

dibuat adalah 66 journal voucher non rutin dan 51 journal voucher rutin. 

Transaksi non rutin yang dibuat dalam journal voucher adalah biaya ekspedisi, 

biaya pembelian mobil, biaya perjalanan dinas, petty cash, dan biaya transport. 

Transaksi rutin yang dibuat dalam journal voucher adalah angsuran outlet. Journal 

voucher dibuat setelah menerima berkas sebagai bukti transaksi dari bagian 

keuangan. Untuk tampilan journal voucher rutin angsuran outlet dapat dilihat 

dilihat di lampiran 9, sedangkan untuk tampilan journal voucher  rutin atas 

transaksi petty cash dan biaya transportasi dapat dilihat di lampiran 10. Untuk 

tampilan journal voucher non rutin atas pembelian mobil, beban perjalanan dinas, 

dan biaya ekspedisi dapat dilihat pada lampiran 11. 
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Tahap dalam membuat journal voucher rutin angsuran outlet sebagai berikut:  

1. Menerima berkas invoice dan faktur pajak. Sebelum berkas tersebut sampai 

dibagian accounting untuk di buatkan journal voucher, bagian keuangan akan 

memberikan berkas ke bagian pajak terlebih dahulu untuk penentuan potongan 

PPh yang dikenakan pada transaksi.  

 

Gambar 3.52 

Berkas sebagai bukti transaksi yang di dapat dari bagian keuangan 

 

         Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 
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Gambar 3.53 

Invoice rent installment  dari vendor atas transaksi angsuran outlet ( transaksi 

rutin) 

 

      Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 
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Gambar 3.54 

Invoice listrik dari vendor atas transaksi angsuran outlet ( transaksi rutin) 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 
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Gambar 3.55 

Faktur Pajak rent installment 

 

      Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 
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Gambar 3.56 

Faktur Pajak biaya listrik 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 
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2. Masuk kedalam sistem, klik akuntansi → jurnal  → buat baru 

 

Gambar 3.57 

Langkah untuk masuk ke bagian jurnal 

 

 Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

Gambar 3.58 

Langkah pembuatan jurnal 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

3. Terdapat beberapa bagian yang harus diisi: 

a. Informasi Umum yang berisi : 

1) Nomor dokumen yang kosong, karena nomor dokumen akan 

muncul secara otomatis setelah jurnal yang dibuat sudah di 

simpan,  

2) Isi kategori selalu dengan pilihan manual,  
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3)  Periode dan tanggal yang diisi sesuai dengan tanggal yang sudah 

ditentukan oleh bagian keuangan, yaitu periode Oktober dan 

tanggal 10/9/2015 

4)   Cabang yang diisi sesuai dengan kode cabang pada invoice, yaitu 

ERP-TGR-001 

Gambar 3.59 

Kolom Informasi lain 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

b. Bagian detail merupakan tempat pembuatan jurnal, yang berisi kode akun, 

keterangan, pilihan debit dan kredit, serta jumlah.  
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Gambar 3.60 

Pengisian kolom detail untuk membuat jurnal 

 

 Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

Gambar 3.61 

Jurnal yang tercatat 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

c. Informasi lainnya diisi sesuai dengan keterangan yang dicatat di jurnal 

biaya yang masih harus dibayar. 
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Gambar 3.62 

Kolom informasi lain 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

9. Setelah jurnal dibuat, langkah berikutnya adalah simpan dan print. 

Gambar 3.63 

Form pembuatan Journal Voucher angsuran outlet yang sudah terisi 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

Pelaksanaan Accounting..., Sanny Johana Lim, FB UMN, 2015



97 

 

10. Hasil print out journal voucher ditandatangani oleh pembuat jurnal. 

11. Journal voucher diserahkan kepada asisten menejer dan menejer bagian 

accounting  untuk ditandatangani. Asisten menejer dan menejer dari bagian 

accounting dianggap sebagai orang yang mengetahui pembuatan jurnal. 

Selanjutnya, journal voucher akan ditandatangani oleh bagian keuangan 

selaku penyetuju pembuatan journal voucher.  

12. Journal voucher yang sudah dibuat harus di catat di dalam excel. File excel  

berisi tanggal pembuatan journal voucher, nomor GL, keterangan, total, 

faktur pajak, tanggal bayar, nama bagian keuangan yang menentukan tanggal 

bayar. Untuk tampilan file excel yang berisi pencatatan jurnal voucher yang 

telah dibuat dapat dilihat pada lampiran 12 (journal voucher rutin) dan 

lampiran 13 (journal voucher non rutin). Data yang diisi di excel sesuai 

dengan journal voucher yang dibuat. 

a. Date =  Tanggal pembuatan jurnal, yaitu 29/9/2015 

b. GL= Nomor dokumen journal voucher GL/ERP-TGR-

001/15/10/000183, nomor ini di dapat setelah journal di simpan. 

c. Keterangan= Keterangan yang berada di kolom informasi lain, 

yaitu PT LESTARI MAHADIBYA  -  ANGS SEWA KE 6, BY 

LISTRIK PER 11 AGUST - 10 SEPT 2015 ERAPLUS 

SUMMARECON SERPONG UNIT 2F-205 

d. Jumlah= Jumlah pada biaya yang masih harus dibayar, yaitu 

42.794.349 
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e. No PPN= Nomor faktur pajak, yaitu 010.002-15.78694147 dan 

010.002-15.78697008 

f. Tgl bayar= tanggal pembayaran yang sudah ditentukan oleh bagian 

keuangan, yaitu 10/9/2015 

g. Finance= Nama bagian keuangan yang membuat tanggal 

pembayaran, nama ditandai dengan tanda tangan yang tertera di 

invoice. Contohnya jika ttd berbentuk M adalah tanda tangan milik 

Mufi.  

Gambar 3.64 

File excel untuk meng-input jornal voucher yang telah dibuat 

 

     Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

13. Journal voucher dan berkas diserahkan kembali ke bagian keuangan. Journal 

voucher akan ditandatangani oleh bagian keuangan selaku penyetuju 

pembuatan journal voucher dan bagian keuangan akan melakukan 

pembayaran serta membuat jurnal biaya yang masih harus dibayar terhadap 

bank. 
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3.3.1.5 Melakukan rekonsiliasi  bank 

Rekonsiliasi bank dilakukan pada 22 bank, yaitu 9 bank BCA, 3 bank Mandiri, 1 

bank BII, 1 bank BRI, 1 bank BNI, 1 bank CIMB Niaga, 1 bank Dinamon, 1 bank 

Mega, 1 bank UOB, 1 bank Panin, 1 bank OCBC NISP, dan 1 bank China Trust 

Indonesia di bulan Juli 2015. Dokumen yang digunakan untuk melakukan 

rekonsiliasi bank adalah file laporan Buku Besar yang didapat dari sistem dan file 

pencatatan buku bank yang di dapat dari bagian keuangan. File pencatatan buku 

bank yang di dapat dari bagian keuangan berisi laporan bank yang di dapat dari 

bank yang dicatat kembali oleh bagian keuangan dalam bentuk excel yang berisi 

lokasi, tanggal terjadinya transaksi, deskripsi, debit, dan kredit. File ini akan juga 

digunakan oleh bagian accounting untuk menjadi file hasil rekonsiliasi. Tampilan 

file excel pencatatan buku bank yang di dapat dari bagian keuangan dapat dilihat 

di lampiran 14. File laporan buku besar yang berisi transaksi-transaksi yang telah 

di catat oleh bagian accounting dalam bentuk jurnal dan menjadi sebuah laporan 

buku besar dapat dilihat di lampiran 15.  Langkah untuk mendapatkan file laporan 

buku besar adalah sebagai berikut:  

1.   Login ke dalam sistem → Klik analisa → laporan → akuntansi → laporan 

lanjutan lainnya → Pilih buku besar 
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Gambar 3.65 

Langkah untuk ke pilihan laporan lanjutan lainnya 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

Gambar 3.66 

Pilihan buku besar 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

2.   Masukan kode account 0110201-009% untuk bank BCA, pilih bulan Juli 

tahun 2015 → klik lihat → pilih Microsoft excel pada bagian select a 

format → klik export. 
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Gambar 3.67 

Langkah untuk export laporan buku besar 

 

                Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

3. Setelah mendapatkan kedua file tersebut, Filter data excel laporan buku 

besar dan short tanggalnya agar menjadi urut dari tanggal awal bulan 

sampai akhir bulan. 

Gambar 3.68 

Hasil export laporan buku besar  

 

       Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

Pelaksanaan Accounting..., Sanny Johana Lim, FB UMN, 2015



102 

 

Gambar 3.69 

Filter dan short data excel 

 

        Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

Gambar 3.70 

Hasil export laporan buku besar yang sudah dirapikan 

 

              Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

4. Menghitung saldo akhir pertanggal dengan perhitungan saldo awal ditambah 

debit, dan dikurangi dengan kredit. Untuk saldo awal diambil dari file 

pencatatan buku bank yang di dapat dari bagian keuangan 

Pelaksanaan Accounting..., Sanny Johana Lim, FB UMN, 2015



103 

 

Gambar 3.71 

Saldo awal file pencatatan buku bank 

 

   Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

Gambar 3.72 

Pemindahan saldo awal ke laporan Buku Besar 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo  

 

Gambar 3.73 

Perhitungan saldo akhir menggunakan rumus excel 

 

   Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 
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5. Mencocokkan saldo akhir tiap tanggal antar laporan buku besar dengan file 

pencatatan buku bank yang di dapat dari bagian keuangan. Jika ada ketidak 

cocokan akan dicatat bagian mana yang membuat ketidak cocokkan tersebut 

terjadi. Pada akhir bulan, bagian accounting akan serahkan hasil rekonsiliasi 

kepada bagian keuangan untuk diperiksa kembali bagian yang terjadi 

kesalahan, dan mencari tau penyebab bisa terjadinya kesalahan atau 

ketidakcocokkan tersebut. 

Gambar 3.74 

Perhitungan saldo akhir tanggal 1 Juli 2015 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 
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Gambar 3.75 

Saldo akhir file pencatatan buku bank 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

 

Gambar 3.76 

Saldo akhir laporan buku besar 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 
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3.3.1.6 Mencatat penambahan dan pengurangan yang terjadi pada akun 

hutang lain-lain dan piutang lain-lain 

3.3.1.6.1 Mencatat penambahan dan pengurangan yang terjadi pada akun hutang 

lain-lain 

Penulis melakukan pencatatan atas pertambahan dan pengurangan hutang lain-lain 

yang terjadi di bulan Juli 2015. Hutang lain-lain terdiri dari hutang titipan join 

bussines, hutang titipan corporate, hutang titipan kasir, hutang titipan kasir – 

rutin, hutang titipan kasir – non rutin, hutang titipan retail, dan hutang lain-lain. 

Dokumen yang digunakan adalah dokumen berbentuk excel yang dipegang dan 

dibuat oleh accounting berisi pencatatan atas transaksi hutang lain-lain, dan 

dokumen berisi laporan buku besar yang di dapat dari sistem. Untuk tampilan 

hasil pencatatan penambahan dan pengurangan yang terjadi pada hutang titipan 

kasir – non rutin dapat di lihat di lampiran 16. Untuk tampilan laporan buku besar 

dapat dilihat di lampiran 17. 

Langkah yang dibutuhkan untuk mencatat penambahan dan pelunasan hutang 

lain-lain adalah: 

a. Masuk ke dalam sistem → Klik analisa → laporan → akuntansi → laporan 

lanjutan lainnya → Pilih buku besar 
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Gambar 3.77 

Langkah untuk ke pilihan laporan lanjutan lainnya 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

Gambar 3.78 

Pilihan buku besar 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

b. Memasukkan kode account hutang titipan kasir corporate yaitu 210607% 

→  tentukan bulan Juli tahun 2015 → klik lihat → pilih Microsoft excel 

pada bagian select a format → klik export. 
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Gambar 3.79 

Nomor kode account 

 

                 Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

Gambar 3.80 

Export laporan buku besar 

 

       Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 
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Gambar 3.81 

Hasil export laporan buku besar yang belum dirapikan 

 

            Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

c.   Menyusun laporan buku besar tersebut agar lebih mudah dibaca dan filter 

bagian nomor dokumen. Filter dengan menghilangkan nomor dokumen 

yang blank 

Gambar 3.82 

Filter nomor dokumen 

 

                Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 
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Gambar 3.83 

Hasil export laporan buku besar yang sudah dirapikan dan  filter 

 

             Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

d. Mengamati posisi debit dan kredit pada laporan buku besar. Terdapat 2 

transaksi baru yang berada di posisi kredit, yang berarti menunjukan 

adanya hutang baru yang terjadi pada bulan Juli. Pada bulan Juli  juga 

terdapat 2 transaksi yang berada di posisi debit, berarti menunjukan 

adanya pelunasan hutang. 

e. Mencatat penambahan dan pelunasan hutang di bulan Juli. Pencatatan ini 

dilakukan di file rekon hutang. Yang dicatat untuk penambahan hutang 

adalah  

1. Tanggal transaksi = 7/2/2015 dan 7/24/2015 

2. Deskripsi yang di copy dari deskripsi laporan buku besar = titipan 

sementara dan Titipan Penjualan PT Solusi E-Commerce Global 

(Matahari Online) 

3. Nomor dokumen = CI/FIN-JKT-CORP/15/07/051410 dan CI/FIN-

JKT-CORP/15/07/051596 
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4. Jumlah penambahan hutang diletakkan di saldo 2015 = 2.300.000 dan 

2.150.064 

Gambar 3.84 

Pencatatan penambahan hutang 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

Yang dicatat untuk transaksi pelunasan hutang adalah  

1. Nomor dokumen pelunasan = ND/CP-001/15/07/01624 dan ND/CP-

001/15/07/01622. Nomor dokumen disesuaikan dengan deskripsi pada 

laporan buku besar. Nomor dokumen “ND/CP-001/15/07/01622” 

memiliki deskripsi  “merefer CI/FIN-JKT-CORP/15/06/052077” 

berarti pelunasan hutang CI/FIN-JKT-CORP/15/06/052077 tercatat di 

nomor dokumen ND/CP-001/15/07/01622. 

2. Jumlah pelunasan di bulan Juli 2015 = 2.799.000 dan 2.781.000 
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Gambar 3.85 

Deskripsi laporan buku besar jika terjadi pelunasan hutang 

 

 Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

Gambar 3.86 

Pencatatan pelunasan hutang 

 

             Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

Gambar 3.87 

Hasil yang dibuat di file rekonsiliasi hutang 

 

            Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

f. Menghitung saldo akhir yang dihasilkan oleh pencatatan penambahan 

hutang dan pembayaran hutang di file accounting. Perhitungan saldo akhir 

Pelaksanaan Accounting..., Sanny Johana Lim, FB UMN, 2015



113 

 

tiap transaksi dengan rumus excel yaitu saldo akhir tahun lalu + jumlah 

hutang di tahun 2015 – pelunasan.  

 

Gambar 3.88 

Perhitungan saldo akhir dengan rumus excel 

 

     Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

g. Membandingkan jumlah saldo akhir yang tercatat di laporan buku besar 

dengan saldo akhir pada file penambahan dan pengurangan hutang lain-

lain. Jumlah saldo akhir laporan buku besar didapat dengan cara 

menjumlahkan saldo akhir menggunakan rumus formula excel 

=sum(s8:s28). Jika tidak ada perbedaan saldo akhir antara dua file tersebut 

maka pencatatan atas penambahan dan pelunasan hutang yang terjadi 

sudah benar.  
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Gambar 3.89 

Hasil Saldo Akhir pencatan pelunasan hutang 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

h. Langkah untuk mendapatkan saldo akhir di laporan buku besar sebagai 

berikut: 

1. Filter deskripsi saldo akhir file laporan buku besar, sehingga hanya 

memunculkan deskripsi yang Saldo Akhir saja. 

Gambar 3.90 

Filter deskripsi 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 
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2. Membuat saldo akhir di kolom baru dengan menggunakan rumus excel 

agar saldo akhir menjadi minus, buat dengan =-H13 

Gambar 3.91 

Rumus excel saldo akhir 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

3. Menjumlahkan saldo akhir dengan rumus excel 

=SUBTOTAL(9,I13;I110) 

Gambar 3.92 

Rumus penjumlahan saldo akhir 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 
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Gambar 3.93 

Hasil akhir perbandingan saldo akhir 

 

             Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

3.3.1.6.2 Mencatat penambahan dan pengurangan yang terjadi pada akun 

piutang lain-lain 

Penulis melakukan pencatatan atas pertambahan dan pengurangan piutang lain-

lain yang terjadi di bulan Agustus 2015. Hutang lain-lain terdiri dari hutang 

piutang lain-lain join bussines, piutang lain-lain corporate, piutang lain-lain kasir 

– rutin, hutang titipan kasir – non rutin, piutang lain-lain retail, piutang lain-lain 

petty cash, dan hutang lain-lain. Dokumen yang digunakan adalah dokumen 

berbentuk excel yang dipegang dan dibuat oleh accounting berisi pencatatan atas 

transaksi piutang lain-lain, dan dokumen berisi laporan buku besar yang di dapat 

dari sistem. Untuk tampilan hasil pencatatan penambahan dan pengurangan yang 

terjadi pada piutang lain-lain kasir – non rutin dapat di lihat di lampiran 18. Untuk 

tampilan laporan buku besar piutang lain-lain kasir – non rutin dapat dilihat di 

lampiran 19. 

Langkah yang dibutuhkan untuk mencatat penambahan dan pengurangan piutang 

lain-lain adalah: 
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a. Masuk ke dalam sistem → Klik analisa → laporan → akuntansi → laporan 

lanjutan lainnya → Pilih buku besar 

Gambar 3.94 

Langkah untuk ke pilihan laporan lanjutan lainnya 

 

                                Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

Gambar 3.95 

Pilihan buku besar 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 
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b. Memasukan kode account piutang lain-lain kasir – non rutin corporate 

yaitu 110611% →  tentukan bulan Agustus tahun 2015 → klik lihat → 

pilih Microsoft excel pada bagian select a format → klik export. 

 

Gambar 3.96 

Nomor kode account 

 

      Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

Gambar 3.97 

Export laporan buku besar 

 

           Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 
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Gambar 3.98 

Hasil export laporan buku besar sebelum dirapikan 

 

 Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

c.   Merapikan laporan buku besar tersebut agar lebih mudah dibaca dan filter 

bagian nomor dokumen. Filter dengan menghilangkan nomor dokumen 

yang blank. 

Gambar 3.99 

Filter nomor dokumen 

 

      Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 
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Gambar 3.100 

Hasil export laporan buku besar yang sudah di rapikan dan di filter 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

d. Mengamati posisi debit dan kredit pada laporan buku besar. Terdapat 13 

transaksi baru yang berada di posisi kredit, yang berarti menunjukan 

adanya pengurangan piutang yang terjadi pada bulan Agustus. Pada bulan 

Agustus juga terdapat 1 transaksi yang berada di posisi debit, berarti 

adanya piutang baru. 

e. Mencatat penambahan dan pengurangan piutang di bulan Agustus. 

Pencatatan ini dilakukan di file excel piutang. Yang dicatat untuk 

penambahan piutang adalah  

1. Tanggal transaksi = 8/18/2015 

2. Deskripsi yang di copy dari deskripsi laporan buku besar = POINT 

TOUR - PEMB VOUCHER PENGINAPAN DI FAVE HOTEL 

BANDUNG AN.WAWAN KURNIAWAN (DIV.RETAIL), PER 22-

26 JULI 2015, INV.IV10-HTG00166A (OVER BUDGET) 

3. Nomor dokumen = GL/EF-001/15/08/096394 
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4. Jumlah penambahan hutang diletakkan di addition 2015 = 80.000 

 

Gambar 3.101 

Pencatatan penambahan piutang 

 

            Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

Yang dicatat untuk transaksi pengurangan piutang adalah  

1. Nomor dokumen pelunasan = GL/EF-001/15/08/112721, GL/EF-

001/15/08/112721, GL/EF-001/15/08/112725, GL/EF-

001/15/08/112783, GL/EF-001/15/08/112808, GL/EF-

001/15/08/113576, GL/EF-001/15/08/113591, GL/EF-

001/15/08/113701, GL/EF-001/15/08/113596, GL/EF-

001/15/08/125701, SPJ/FIN-HQ-NR/15/08/01817,  SPJ/FIN-HQ-

NR/15/08/01823, dan SPJ/FIN-HQ-NR/15/08/01832 

Nomor dokumen disesuaikan dengan deskripsi pada laporan buku 

besar. Nomor dokumen “GL/EF-001/15/08/112725” memiliki 

deskripsi  “RETUR OVER BUDGET HOTEL AN.EVI 

FEBRIYANTI, REF : GL/EF-001/15/07/195558” artinya 
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pengurangan piutang GL/EF-001/15/07/195558 tercatat di nomor 

dokumen GL/EF-001/15/08/112725. 

2. Jumlah pelunasan di bulan Juli 2015 = 171.000, 81.000, 120.000, 

33.000, 180.000, 60.000, 90.000, 20.000, 330.000, 80.000, 39.500, 

23.000, dan 17.000. 

Gambar 3.102 

Deskripsi laporan buku besar jika terjadi pengurangan piutang 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

Gambar 3.103 

Pencatatan pengurangan piutang 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 
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f. Menghitung saldo akhir yang dihasilkan oleh pencatatan penambahan 

piutang dan pengurangan piutang di file accounting. Perhitungan saldo 

akhir tiap transaksi dengan rumus excel yaitu saldo akhir tahun lalu + 

jumlah hutang di tahun 2015 – pelunasan. 

Gambar 3.104 

Perhitungan saldo akhir dengan rumus excel 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

g. Membandingkan jumlah saldo akhir yang tercatat di laporan buku besar 

dengan saldo akhir pada file penambahan dan pengurangan hutang lain-

lain. Jumlah saldo akhir laporan buku besar didapat dengan cara 

menjumlahkan saldo akhir menggunakan rumus formula excel  

=SUM(T493:T567). Jika tidak ada perbedaan saldo akhir antara dua file 

tersebut maka pencatatan atas penambahan dan pelunasan hutang yang 

terjadi sudah benar.  
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Gambar 3.105 

Hasil Saldo Akhir pencatan dan pelunasan hutang 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

h. Langkah untuk mendapatkan saldo akhir di laporan buku besar sebagai 

berikut: 

4. Filter deskripsi saldo akhir file laporan buku besar, sehingga hanya 

memunculkan deskripsi yang Saldo Akhir saja. 

Gambar 3.106 

Filter deskripsi 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 
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5. Membuat saldo akhir di kolom baru dengan menggunakan rumus excel 

agar saldo akhir menjadi minus, buat dengan =-H24 

Gambar 3.107 

Rumus excel saldo akhir 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

6. Menjumlahkan saldo akhir dengan rumus excel 

=SUBTOTAL(9,I24;I190) 

Gambar 3.108 

Rumus penjumlahan saldo akhir 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 
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Gambar 3.109 

Hasil akhir perbandingan saldo akhir 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

3.3.1.7 Menghitung penyusutan aset 

Aset yang dihitung penyusutannya adalah inventaris dan furniture bulan Mei, 

Juni, dan Juli. Dokumen Dokumen yang digunakan untuk menghitung penyusutan 

aset adalah file laporan buku besar yang di dapat dari sistem. Untuk tampilan hasil 

perhitungan penyusutan aset dapat dilihat di lampiran 20. Langkah untuk 

menghitung penyusutan aset furniture bulan Mei adalah: 

1. Mengambil file Laporan Buku Besar dari sistem, dengan login ke dalam 

sistem → klik analisa → laporan → akuntansi → laporan lanjutan lainnya → 

Pilih buku besar. 

Gambar 3.110 

Langkah untuk ke pilihan laporan lanjutan lainnya 

 

 Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 
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Gambar 3.111 

Pilihan buku besar 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

h. Memasukkan kode account piutang lain-lain kasir – non rutin corporate 

yaitu 120306% →  tentukan bulan Mei tahun 2015 → klik lihat → pilih 

Microsoft excel pada bagian select a format → klik export. 

Gambar 3.112 

Export laporan buku besar 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 
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Gambar 3.113 

Hasil export laporan buku besar sebelum di rapikan 

 

     Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

2. Merapikan laporan buku besar tersebut agar lebih mudah dibaca dan filter 

bagian nomor dokumen. Filter dengan menghilangkan bagian blank pada 

bagian nomor dokumen. 

Gambar 3.114 

Filter nomor dokumen 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 
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Gambar 3.115 

Laporan buku besar yang sudah di filter 

 

      Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

3. Membuat file excel yang berisi tanggal, keterangan, unit, nomor dokumen, 

harga perolehan, umur manfaat, penyusutan perbulan, penyusutan, dan book 

value. 

a. Tgl = diisi sesuai dengan tanggal jurnal atas asset dibuat yang ada di 

laporan buku besar, yaitu 5/8/2015 

b. Keterangan= disesuaikan dengan deskripsi laporan buku besar 

c. Unit = jumlah unit pembelian di dapat dari keterangan 

d. No. dokumen = nomor dokumen yang ada di laporan buku besar 

e. Umur Manfaat = untuk asset umur manfaatnya selalu 60 bulan atau 5 

tahun 

f. Penyusutan perbulan = didapat dari harga perolehan dibagi dengan umur 

manfaat.  

g. Penyusutan = nilai penyusutan per bulan 

h. Book Value = harga perolehan- penyusutan  
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Gambar 3.116 

File excel penyusutan aset 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

 

3.3.1.8 Melakukan penyimpanan dokumen journal voucher  

Pekerjaan dalam menyimpan dokumen journal voucher dilakukan setiap akhir 

bulan. Penulis melakukan penyimpanan dokumen journal voucher bulan Juli. 

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Pasal 11, ketentuan 

mengenai jangka waktu simpan dokumen perusahaan adalah 10 tahun wajib 

simpan (Untuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal 

transaksi harian, tulisan yang berisi hak dan kewajiban serta kegiatan perusahaan, 

bukti pembukuan, data pendukung sebagai bagian dari bukti keuangan, pasal 11 

UU No. 8 Tahun 1997). Dokumen yang digunakan adalah journal voucher dan 

buku catatan untuk mencatat nomor barcode yang akan ditempel di kardus dan 

tanggal pembuatan journal voucher yang ada di dalam kardus. Langkah yang 

diperlukan sebelum menyimpan dokumen journal voucher adalah: 

1. Merapikan journal voucher pertanggal. Journal voucher adalah journal 

yang telah dibuat oleh bagian accounting General Ledger. 

2. Menempelkan sticker barcode dengan nomor barcode 0100020123. 
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3. Memasukkan dokumen journal voucher tanggal 1 Juli sampai dengan 5 

Juli ke dalam kotak yang sudah ditempeli nomor barcode 0100020123. 

Journal voucher Journal voucher yang dimasukan hanya sampai tanggal 5 

Juli karena kotak hanya boleh diisi sampai batas maksimalnya saja, 

sehingga kotak bisa di tutup.  

4. Mencatat nomor barcode dan tanggal journal voucher yang tersimpan di 

kotak dengan nomor barcode tersebut di buku secara manual.  

 

Gambar 3.117 

Kardus penyimpanan journal voucher 

 

    Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 
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3.3.1.9 Membuat dokumen perpajakan yang akan dilaporkan ke Kantor 

Pajak (SPT Induk, Daftar Bukti Potong, dan file CSV) untuk PPh 

Pasal 21 nihil, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2). 

Dokumen perpajakan yang dibuat adalah SPT Induk, Daftar Bukti Potong, dan 

file CSV untuk PPh Pasal 21 nihil, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2) dengan 

masa pajak bulan Agustus. Penulis membuat dokumen perpajakan milik franchise 

Erafone.  Dokumen perpajakan yang dibuat ini akan dilaporakan Kantor Pajak dan 

untuk pengarsipan. Untuk PPh Pasal 21 nihil hanya cukup membuat CSV dan 

SPT induk dan hanya dilaporkan ke Kantor Pajak, jika adanya pembayaran maka 

WP tidak perlu melampirkan file CSV dan SPT Induk. Untuk PPh Pasal 23 dan 

PPh Pasal 4 Ayat 2,  yang harus dilapirkan untuk diserahkan kepada Kantor Pajak 

adalah SPT Induk, Daftar Bukti Potong, file CSV, dan SSP Lembar 3. Sebelum 

membuat SPT, bagian keuangan harus memberikan SSP yang sudah berisi NTPN 

ke bagian accounting tax pada tanggal 10 bulan berikutnya (lampiran 21). 

Sedangkan SPT harus di laporkan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk 

tampilan hasil dokumen perpajakan PPh Pasal 21 nihil, PPh Pasal 23, dan PPh 

Pasal 4 ayat (2) penulis menggunakan dokumen perpajakan milik CV. AJ3 

WIBOWO. Tampilan hasil dokumen perpajakan PPh Pasal 21 nihil dapat dilihat 

di lampiran 22. Tampilan hasil dokumen perpajakan PPh Pasal 23 dapat dilihat di 

lampiran 24. Tampilan hasil dokumen perpajakan PPh Pasal 4 ayat 2 dapat dilihat 

di lampiran 26.  
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3.3.1.9.1 Dokumen perpajakan PPh Pasal 21 nihil 

Dokumen perpajakan PPh Pasal 21 nihil yang harus dilaporkan ke Kantor Pajak 

adalah SPT Induk hard copy dan e-SPT dalam file CSV.  Pelaporan SPT pada 

PPh Pasal 21 nihil adalah tanggal 20 setelah akhir masa pajak. Langkah untuk 

membuat SPT Induk PPh 21 terdapat pada lampiran 23. 

 

3.3.1.9.2 Dokumen perpajakan PPh Pasal 23 

Dokumen perpajakan PPh Pasal 23 yang harus dilaporkan ke Kantor Pajak adalah 

SPT Induk, Daftar Bukti Potong, SSP lembar ke 3 dan file CSV. SSP lembar ke 

tiga sudah didapatkan dari bagian keuangan pada tanggal 10 bulan berikutnya. 

SSP sudah dilengkapi dengan cap bank dan nomor NTPN yang menandakan 

bahwa pajak tersebut telah dibayarkan. Pelaporan SPT pada PPh Pasal 23 adalah 

tanggal 20 setelah akhir masa pajak. Langkah untuk membuat SPT Induk dan 

daftar bukti potong PPh Pasal 23 terdapat pada lampiran 25. 

 

3.3.1.9.3 Dokumen perpajakan PPh Pasal 4 ayat (2) 

Dokumen perpajakan PPh Pasal 4 Ayat (2) yang harus dilaporkan ke Kantor Pajak 

adalah SPT Induk, Daftar Bukti Potong, SSP lembar ke 3 dan file CSV. SSP 

lembar ke tiga sudah didapatkan dari bagian keuangan pada tanggal 10 bulan 

berikutnya. SSP sudah dilengkapi dengan cap bank dan nomor NTPN yang 

menandakan bahwa pajak tersebut telah dibayarkan. Pelaporan SPT pada PPh 

Pasal 4 Ayat 2 adalah tanggal 20 setelah akhir masa pajak. Langkah untuk 
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membuat SPT Induk dan daftar bukti potong PPh Pasal 4 Ayat (2) terdapat pada 

lampiran 27. 

 

3.3.1.10 Menginput Faktur Pajak Masukan ke dalam e-Faktur 

Faktur pajak masukan yang diinput ke dalam e-Faktur adalah faktur pajak masa 

bulan agustus tahun 2015. Faktur pajak masukan diterima ketika membeli barang. 

E-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau siste elektronik 

yang ditentukan atau disediakan oleh DJP. Penginputan faktur pajak ke e-Faktur 

merupakan peraturan diberlakukan untuk PKP seluru Jawa dan Bali mulai bulan 

Juli 2015. Dokumen yang diperlukan dalam menginput faktur pajak ke aplikasi e-

Faktur adalah faktur pajak yang di dapat dari PKP yang melakukan penyerahan 

barang atau jasa yang terutang PPN. Untuk tampilan hasil faktur pajak dapat 

dilihat di lampiran 28. Langkah-langkah dalam menginput pajak masukan ke 

dalam e-Faktur sebagai berikut: (Lampiran 29) 

1. Membuka program e-Faktur Pajak 2014 

2. Melakukan login dengan mengisi nama user dan password. Nama user dan 

password sesuai dengan WP yang bersangkutan. 

3. Setelah login, akan masuk  ke halaman utama e-Faktur. Pilih faktur, pilih 

pajak masukan, dan pilih administrator faktur 

4. Muncul kolom daftar faktur pajak masukan. Klik rekam faktur untuk 

membuat faktur pajak baru 

5. Kolom rekam faktur pajakan masukan akan muncul, data yang ada harus 

sesuai dengan faktur pajak yang ada. Data yang harus diisi adalah: 
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a. Nomor faktur adalah nomor faktur yang ada di faktur pajak. Isi dengan 

010.02-15.49881935 

b. NPWP Lawan Transaksi adalah NPWP penjual. NPWP Lawan Transaksi 

diisi dengan 01.955.868.3-007.000 

c. Nama lawan transaksi adalah nama penjual. 

d. Tanggal faktur diisi sesuai dengan tanggal yang tertera di faktur pajak 

e. jumlah DPP dan jumlah PPN disesuaikan dengan jumlah DPP dan jumlah 

PPN pada faktur pajak 

Gambar 3.118 

Pengisian data e-Faktur 

 

      Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

6.  setelah semua data diisi, klik simpan untuk menyimpan faktur pajak masukan 

7.  Klik [F5] Perbaharui untuk memastikan bahwa faktur pajak yang diinput 

sudah tersimpan 
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8.  Setelah semua sudah terssimpan, selanjutnya adalah export semua faktur 

pajak masukan tersebut ke komputer  

9.  Klik [F4] Filtter untuk mem-filter faktur pajak sesuai dengan masa pajak 

yang diinginkan 

10.  Pilih semua faktur pajak masukan yang akan di export, klik kanan pada 

mouse → klik export 

11.  Tentukan tempat penyimpanan yang diinginkan 

 

3.3.1.11 Melakukan Rekapitulasi PPN  

Rekapitulasi PPN dilakukan untuk PPN masa pajak bulan Agustus tahun 2015. 

PPN yang merupakan PPN yang sudah diinput ke sistem e-Faktur. Batas waktu 

dalam melakukan rekapitulasi PPN adalah tanggal 30 bulan berikutnya. Dokumen 

yang digunakan untuk merekap PPN adalah: 

1. Data dalam bentuk excel dari staff accounting GL yang berisi data penjualan, 

retur penjualan, dan PPN Keluaran yang terjadi di setiap tempat franchise. 

Staff accounting GL memberikan data pada pertengahan bulan berikutnya. 

Bagian accounting GL menyerahkan file tersebut pada saat tutup buku atau 

tanggal 15 bulan berikutnya. 

2. Data berisi faktur PPN Masukan dan Keluaran yang telah dibuat dan di inport 

dari aplikasi e-Faktur. 

Untuk tampilan dokumen yang digunakan dalam melakukan rekapitulasi PPN 

dapat dilihat di lampiran 30. Untuk tampilan hasil rekapitulasi dapat dilihat di 

lampiran 31. 
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Prosedur penginputan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran sebagai berikut: 

1. Menyatukan data dari staff accounting GL yang berisi data penjualan, retur 

penjualan, dan PPN Keluaran yang terjadi di setiap tempat franchise dengan 

data berisi faktur PPN Masukan dan Keluaran dari e-Faktur (tabel 2) dalam 

satu file dokumen excel. 

Gambar 3.119 

Data dari staff accounting GL (tabel 1) 

 

   Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

 

Gambar 3.120 

Data dari e-Faktur (tabel 2) 

 

  Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

2. Membuat tab baru di dokumen excel tersebut yang diberi nama “Rekap e-

SPT” yang berisi data faktur PPN Masukan dan Keluaran dari e-Faktur (tabel 

2) yang sudah tersusun dengan rapi. 
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Gambar 3.121 

Penambahan tab 

 

     Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

Gambar 3.122 

Rekap e-SPT 

 

Sumber: PT. Erafone Artha Retailindo 

3. Membuat tab baru di dokumen excel tersebut yang diberi nama “Rekap buat 

lapor” yang berisi total pajak masukan, total pajak keluaran, retur pembelian, 

lebih atau kurang bayar bulan lalu, pajak masukan yang dapat diperhitungkan, 

dan hasil PPN yang kurang atau lebih bayar bulan ini. Pengisian tabel Rekap 

PPN adalah: 

a. Pajak masukan terdiri dari tiga bagian, yaitu: 

1) Penjualan dengan faktur pajak digunggung dan yang tidak 

digunggung. Faktur pajak yang digunggung adalah faktur pajak 

yang tidak diisi dengan identitas pembeli serta nama dan 

tandatangan penjual. Pada CV. Star Shop terdapat penjualan 
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dengan faktur pajak yang digunggung. Maka terisi angka 

1.087.817.273 di bagian DPP. Nilai PPN sebesar 108.781.727,3 di 

dapat dari 1.087.817.273x10%. Nilai total sebesar 1.196.599.000,3 

yang didapat dari penjumlahan DPP dengan PPN. 

2) Retur Penjualan dengan faktur pajak yang digunggung dan yang 

tidak digunggung. Pada CV. Star Shop terdapat retur penjualan 

dengan faktur pajak digunggung sebesar 16.765.454,56. Nilai retur 

penjualan menjadi pengurang dalam perhitungan pajak keluaran. 

3) Discount dengan faktur pajak standart dan faktur pajak sederhana. 

Pada perhitungan pajak keluaran franchise jarang ditemui adanya 

discount.  

b. Pajak Keluaran yang didapatkan dari tab rekap e-SPT. Pajak keluaran pada 

CV. Star Shop adalah 102.424.808 

c. Retur pembelian berisi jumlah retur pembelian yang terjadi. Pada CV. Star 

Shop tidak terjadi retur pembelian. 

d. Lebih bayar bulan lalu didapatkan dari lembar SSP. Pada CV Star Shop 

terdapat lebih bayar sebesar 15.173.742 

e. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan didapat dari penjumlahan pajak 

masukan, retur pembelian, dan lebih bayar bulan lalu. Pada CV Star Shop 

pajak masukan yang dapat diperhitungkan adalah 117.598.550 yang di 

dapat dari 102.424.808+0+15.173.742. 

f. PPN yang kurang (lebih) bayar bulan ini didapat dari pengurangan antara 

pajak keluaran dengan pajak masukan yang dapat diperhitungkan. Pada 
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CV Star Shop terdapat PPN lebih bayar pada bulan Agustus yaitu sebesar 

10.493.368 

4. Setelah pengisian rekap PPN sudah diisi  dengan baik, selanjutnya hasil file 

“rekap buat lapor” akan di print dan akan ditandatangani oleh tiga 

penandatangan atau diotorisasi oleh tiga pihak yaitu pihak yang membuat 

(staff accounting), pihak yang memeriksa (supervisor tax) , dan pihak yang 

menyetujui (assistant manager tax) hasil rekap.  

 

3.3.2 Kendala yang ditemukan 

Dalam pelaksanaan kerja magang terdapat kendala yang ditemukan yaitu faktur 

arus barang atas retur pembelian yang tidak lengkap sehingga nomor faktur 

tersebut menjadi tidak tersusun secara berurut dan terdapat perbedaan antara 

jumlah stock yang tercatat di kartu stock Erafone Pusat dengan jumlah stock di 

kartu stock outlet yang dikarenakan oleh sistem outlet yang terkadang mengalami 

gangguan atau error. 

 

3.3.3 Solusi atas kendala yang ditemukan 

Solusi atas kendala selama pelaksanaan kerja magang yaitu memastikan bagian 

gudang untuk selalu menjaga dengan baik faktur arus barang atas retur pembelian 

yang sudah dibuat, dan selalu meng-update  sistem, baik sistem di Erafone Pusat 

maupun sistem yang digunakan oleh outlet. 
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