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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk sosial dan komunikasi adalah hal yang pasti dilakukan 

setiap harinya. Hal itu telah berlaku sejak zaman dahulu dan seiring berjalannya 

waktu, alat komunikasi terus mengalami perkembangan. Hasil riset Ericsson 

Mobility Report pada Juni 2015 mengungkapkan bahwa jumlah pelanggan mobile 

di kuarter 1 tahun 2015 adalah sekitar 7,2 miliar termasuk 108 juta pelangganan 

baru. Langganan mobile global tumbuh sebesar 1,5 persen. India tumbuh paling 

tinggi dalam hal penambahan yaitu sebanyak 26.000.000, diikuti oleh Cina 

(8.000.000), Myanmar (5.000.000), Indonesia (4.000.000) dan Jepang 

(4.000.000). Hasil riset ini juga didukung oleh data yang dimiliki eMarketer yang 

mengungkapkan bahwa total pengguna smarthphone di Asia Pasifik akan 

mencapai 2,51 miliar pada akhir tahun 2015. Selain itu, infrastruktur 

telekomunikasi yang dahulu hanya ada di kota-kota besar atau metropolitan, saat 

ini sudah merambah sampai daerah terpencil. Kondisi ini menuntut semakin 

besarnya kebutuhan telepon seluler atau yang biasa dikenal sebagai ponsel. Oleh 

karena itu, salah satu bisnis yang bergelut sebagai retailer ponsel menjadi solusi 

dari kebutuhan tersebut. 

Dalam perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, peranan 

akuntansi menjadi sangat penting agar dalam menjalankan kegiatan tidak 

menimbulkan kerugian (Nuh dan Suhajar, 2011).  Dalam bisnis, akuntansi dan 
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laporan keuangan merupakan sarana untuk mengkomunikasikan informasi 

keuangan kepada penggunanya (Weygandt, 2013). Penyusunan laporan keuangan 

merupakan bagian dari aktivitas akuntansi atau accounting cycle. Weygandt, dkk 

(2013), menjelaskan ada tiga aktivitas dari accounting cycle. “Accounting consists 

of three basic activities – it identifies, records, and communicates the economic 

events of an orginazation to interested users”, yang artinya adalah akuntansi 

terdiri dari tiga kegiatan dasar, yaitu mengidentifikasi, mencatat dan 

mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari suatu organisai kepada pengguna 

laporan keuangan yang berkempentingan. 

Mengenai aktivitas dari proses akuntansi, yaitu proses identifikasi yang 

dilakukan perusahaan dimulai dengan proses memilih dan mengevaluasi bukti 

transaksi yang relevan dengan perusahaan dan memiliki nilai uang. Adapun bukti 

transaksi menurut Weygandt, dkk (2013), antara lain purchase invoice (faktur 

penjualan) dan sales invoice (faktur penjualan). Selanjutnya, apabila transaksi 

dinyatakan relevan dan memiliki nilai uang, maka pencatatan dapat dilakukan. 

Adapun tujuan pencatatan, yaitu: 

1. Untuk menyediakan kronologis aktivitas keuangan perusahaan yang terdiri 

dari kegiatan menganalisis setiap transaksi atas pengaruhnya terhadap akun, 

dan 

2. Memasukkan informasi transaksi ke dalam jurnal, dan memindahkan 

informasi akuntansi jurnal ke akun-akun yang tepat di buku besar hingga ke 

tahap yang terakhir membuat laporan keuangan.  
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Weygandt, dkk, (2013) berpendapat, jurnal adalah pencatatan transaksi 

ekonomi secara kronologis dan sistematis berdasarkan urutan waktu terjadinya. 

Setiap jurnal menunjukkan perubahan saldo akun di sisi debit maupun kredit. 

Proses menjurnal dilakukan dengan basis double entry system, yaitu kesamaan 

debit dan kredit untuk setiap jurnal yang dibuat. Sebagai konsekuensinya setiap 

transaksi setidaknya memberikan efek terhadap dua akun yang berbeda. Menurut 

UU No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen, terdapat sebuah ketentuan yang 

mewajibkan penyimpanan dokumen. Jangka waktu simpan dokumen perusahaan 

adalah 10 tahun wajib simpan. Dokumen tersebut adalah neraca tahunan, 

perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, tulisan yang 

berisi hak dan kewajiban serta kegiatan perusahaan, bukti pembukuan, dan data 

pendukung sebagai bagian dari bukti keuangan (Pasal 11 UU No. 8 Tahun 1997).   

Kegiatan dasar siklus akuntansi yang terakhir adalah mengkomunikasikan, 

informasi yang telah dikumpulkan akan disampaikan kepada pengguna dalam 

bentuk laporan keuangan kepada pengguna internal dan eksternal (Weygandt, 

2013). Terdapat dua kelompok pengguna data akuntansi (Kieso, 2013): 

1. Internal users yaitu pihak dalam entitas yang membutuhkan laporan akuntansi 

seperti bagian keuangan, bagian pemasaran, bagian manajemen dan bagian 

human resources. 

2. External Users yaitu pihak diluar entitas baik secara individu maupun 

organisasi yang menginginkan informasi keuangan entitas seperti customers, 

taxing authorities, labor union dan regulator agencies. 
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Untuk  menyusun laporan keuangan yang akan dibuat pada akhir periode 

akuntansi maka harus berpedoman pada dasar pembukuan yang dipakai ada dua 

macam dasar pembukuan, yaitu (Nuh dan Suhajar, 2011): 

1. Cash basis adalah pelaporan dan pengakuan pendapatan diakui pada saat kas 

diterima dan beban diakui pada periode saat kas dibayarkan. Misalnya, 

pendapatan diakui dan dicatat ketika kas diterima dari pelanggan dan beban 

gaji karyawan diakui dan dicatat ketika kas dibayarkan kepada karyawan. 

Contoh perusahaan yang memakai cash basis  adalah perusahaan kecil. 

2. Accrual basis adalah pelaporan dan pengakuan pendapatan diakui pada saat 

periode pendapatan dihasilkan dan beban diakui pada saat periode beban itu 

terjadi. Dengan accrual basis, maka untuk kepentingan penyusunan laporan 

keuangan memerlukan penyesuaian-penyesuaian agar dapat melaporkan 

pendapatan yang harus diperhitungkan periode ini dan biaya-biaya yang harus 

dibebankan periode ini. 

Akun yang akan ditemukan pada accrual basis adalah (Nuh dan Suhajar, 

2011): 

1. Biaya dibayar dimuka. Biaya ini pada akhir periode akuntansi harus diperjelas 

jumlah biaya yang harus dibebankan pada periode yang bersangkutan dan 

jumlah yang masih berupa aset pada periode akuntansi berikutnya. 

2. Pendapatan diterima dimuka. Pendapatan ini pada akhir periode akuntansi 

harus diperjelas jumlah pendapatan yang harus diperhitungkan pada periode 

yang bersangkutan dan jumlah yang masih berupa utang pada periode 

akuntansi berikutnya. 
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3. Biaya yang masih harus dibayar, adalah biaya yang pada akhir periode 

akuntansi sudah terjadi tetapi belum dibayar 

4. Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang pada akhir 

periode akuntansi sudah terjadi tetapi pendaptan tersebut belum di terima 

dalam kas. 

Menurut Kieso (2013), terdapat 9 siklus akuntansi yang dilakukan agar 

entitas dapat mengetahui pencatatan keuangan yang terjadi. Hal ini membuat 

entitas mengetahui biaya-biaya yang telah dikeluarkannya, serta pendapatannya 

juga. Entitas bertujuan untuk memiliki pedapatan melebihi biaya-biaya yang 

dikeluarkannya. Hal ini menimbulkan adanya profit yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan bisnis entitas tersebut, sehingga kesejahteraan pemegang saham 

meningkat. Kesembilan siklus akuntansi tersebut, yaitu: 

1. Melakukan analisa transaksi ekonomi 

Analisa perlu dilakukan untuk menentukan akun yang tepat agar persamaan 

dasar akuntansi yaitu Aset = Liabilitas + Ekuitas tetap terjaga, 

2. Melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal 

Setiap transaksi ekonomi yang mempengaruhi bisnis perusahaan harus dicatat 

ke dalam jurnal. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam 

menjurnal, yaitu tanggal transaksi, akun dan jumlah yang akan dijurnal dalam 

sisi debit dan kredit, dan penjelasan keterangan transaksi, 

3. Melakukan posting ke buku besar 

Buku besar merupakan seluruh akun yang dikelola oleh perusahaan. Dalam 

tahap ini, setiap akun dalam jurnal yang telah dibuat ditahap pertama, 
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diposting ke dalam buku besar sesuai dengan nama atau jenis akun, seperti 

buku besar kas, buku besar piutang, dan sebagainya, 

4. Menyiapkan unadjusted trial balance 

Persiapan dari unadjusted trial balance bertujuan untuk membuktikan 

kesamaan matematis saldo akhir antara sisi debit dan kredit, 

5. Membuat dan memposting ayat jurnal penyesuaian (adjusting entries) 

Ayat jurnal penyesuaian digunakan karena perusahaan menerapkan accrual 

basis accounting. Akuntansi berbasis akrual ini mengakui pendapatan pada 

saat barang dikirim atau saat jasa diberikan, serta mengakui beban sesuai 

dengan jumlah yang terpakai selama satu periode akuntansi dan dilakukan 

pada periode akhir akuntansi untuk mengakui beban dan pendapatan yang 

belum tercatat selama periode tersebut agar tidak terjadi overstated dan 

understated. Dengan adanya ayat jurnal penyesuaian, hasil laporan laba-rugi 

akan lebih akurat karena setiap pendapatan dan beban diakui pada saat 

peristiwa terjadi. Jurnal penyesuaian yang sudah dibuat akan diposting ke 

dalam adjusting entries. 

6. Membuat adjusted trial balance. 

Adjusted trial balance dibuat untuk memastikan kesamaan jumlah sisi debit 

dan kredit dari hasil posting adjusting entries. 

7. Membuat laporan keuangan berdasarkan adjusted trial balance. 

Berdasarkan adjusted trial balance akan dibuat laporan keuangan. Laporan 

keuangan ini akan berguna bagi pihak internal maupun eksternal untuk 

mengambil keputusan. 

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



7 
 

8. Membuat dan memposting jurnal penutup (closing entries). 

Jurnal penutup bertujuan untuk menutup temporary account atau akun 

sementara yaitu menutup akun yang terjadi pada satu periode yang terdapat 

pada income statement dan akun dividend. 

9. Membuat post-closing trial balance 

Digunakan untuk menyajikan dan membuktikan kesamaan saldo akhir dari 

permanent account seperti aset, liabilitas, dan ekuitas yang akan digunakan 

sebagai saldo awal pada periode akun berikutnya. 

Kesembilan siklus akuntansi di atas tentu  memerlukan kegiatan pendukung 

untuk dapat menjalankan siklusnya dengan baik, salah satu kegiatan tersebut 

adalah melakukan rekonsiliasi. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia No 210/PMK.05/2013, rekonsiliasi adalah proses pencocokan data 

transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda 

berdasarkan dokumen sumber yang sama. Menurut Syakur (2015) , perusahaan 

menyediakan sejumlah kas kecil dan menyimpan sebagian besar kas di bank. Kas 

kecil adalah pengeluaran dalam jumlah relatif kecil yang ada dalam brankas 

perusahaan yang  digunakan untuk membayar dalam jumlah yang relatif kecil 

misalnya pembelian perangko dan biaya transportasi. Kas di bank adalah uang kas 

yang dimiliki perusahaan yang disimpan dalam bentuk rekening koran. Rekening 

Koran adalah laporan yang diberikan bank setiap bulan kepada pemegang 

rekening giro yang berisikan informasi tentang transaksi yang dilakukan oleh 

bank terhadap rekening tersebut selama satu bulan dan saldo kas di Bank. Dengan 
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begitu kas perusahaan dicatat oleh dua pihak, yaitu oleh pihak perusahaan sendiri 

dan oleh pihak bank dalam bentuk rekening koran.  

Bagi sebuah perusahaan dagang yang memberlakukan ketentuan penjualan 

dan pembelian secara kredit, tentu akan sering menemui akun utang dan piutang 

Berikut penjelasan mengenai utang dan piutang (Nuh dan Suhajar, 2011): 

1. Hutang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayar. 

Hutang dikelompokkan menjadi dua yaitu hutang jangka pendek yang 

pembayarannya kurang dari satu tahun dan hutang jangka panjang yang 

pembayarannya lebih dari satu tahun. 

2. Piutang merupakan sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan 

dalam bentuk kas dari pihak lain yang juga merupakan akibat dari penyerahan 

barang dan jasa secara kredit. Piutang diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: 

a.   Piutang usaha merupakan jumlah yang akan ditagih dari pelanggan 

sebagai akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. 

b.   Piutang wesel merupakan tagihan perusahaan yang dibuat kepada 

pembuat wesel. Pembuat wesel adalah pihak yang telah berhutang 

kepada perusahaan, baik pembelian barang atau jasa secara kredit 

maupun melalui peminjaman sejumlah uang yang dituangkan dalam 

bentuk janji pembayaran yang ditulis secara formal dalam sebuah wesel 

atau promissory note. 

c.   Piutang lain-lain merupakan piutang yang tidak dapat diklasifikasikan 

sebagai piutang usaha atau terkait piutang usaha. Contohnya adalah 

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



9 
 

piutang bunga, piutang deviden, piutang pajak, dan tagihan kepada 

karyawan. 

Dalam mengelola siklus akuntansi dapat dilakukan dengan cara teknik 

pengolahan data akuntansi yang biasa disebut dengan Sistem Informasi 

Akuntansi. Sistem informasi akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi 

yang dapat menghasilkan informasi akuntansi yang pada dasarnya adalah sebuah 

proses mulai dari pengumpulan data sampai pembuatan laporan keuangan. 

Terdapat 5 siklus utama sistem informasi akuntansi, yaitu (Romney, 2014): 

1. Revenue Cycle adalah aktivitas bisnis yang mencakup kegiatan penjualan dan 

penerimaan dalam bentuk uang tunai (kas) atau piutang. Contoh dalam 

revenue cycle  seperti  sales order entry, shipping, billing and account 

receivables, dan cash collection. 

2. Expenditure Cycle adalah rangkaian kegiatan bisnis yang mencakup kegiatan 

pembelian dan melakukan pembayaran atas barang dan jasa. Contohnya 

seperti memesan, menerima, menyimpan, dan membayar barang, persedian 

atau jasa. 

3. Production Cycle adalah siklus yang mencakup kegiatan mengubah bahan 

baku dan tenaga kerja langsung dan sumber daya lain yang dibutuhkan 

menjadi produk siap dijual (berkaitan dengan pembuatan produk). 

4. Financing Cycle adalah kegiatan untuk mendapatkan dana dari investor dan 

kreditor, kemudian dibayarkan kembali kepada peminjam. Singkatnya 

merupakan sistematika pencatatan transaksi keuangan, peringkasannya, dan 

pelaporan keuangan. 
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5. Human Resources/Payroll Cycle adalah siklus yang melibatkan interaksi 

dengan karyawan mencakup kegiatan perekrutan karyawan, pelatihan, gaji, 

evaluasi, promosi, dan lain-lain. 

Salah satu sistem informasi akuntansi yang dapat diterapkan di setiap 

entitas adalah Enterprise resource planning (ERP) systems. Romney (2014), 

mengungkapkan,  Enterprise resource planning (ERP) systems mengintegrasikan 

semua aspek operasi perusahaan dengan sistem informasi akuntansi. Sebagian 

besar organisasi menengah keatas menggunakan sistem ERP untuk 

mengkoordinasikan dan mengelola data, proses bisnis, dan sumber daya. Sistem 

ERP dapat mengumpulkan, memproses dan menyimpan data, serta menyediakan 

informasi bagi manajer maupun pihak eksternal yang akan menilai perusahaan. 

Dalam bisnis ritel, persediaan atau stock menjadi hal yang penting. 

Menurut Kartikahadi, dkk (2012), manager  harus senantiasa pandai membeli, 

menyimpan, menggunakan, menghasilkan, dan menjual persediaan secara bijak 

agar persediaan tidak bertumpuk atau bertambah banyak yang dapat menyebabkan 

resiko rusak, usang, hilang, dan menambah beban. Peran manager stock sangat 

berperan penting untuk dapat  menang dalam persaingan dan mempertahankan 

kelangsungan usaha. Persediaan adalah salah satu aset lancar siginifikan bagi 

perusahaan pada umumnya, terutama perusahaan dagang, manufaktur, pertanian, 

kehutanan, pertambangan, kontraktor bangunan dan penjual jasa tertentu 

(Kartikahadi, dkk,2013). Hal ini menyebabkan akuntansi untuk persedian menjadi 

suatu masalah penting bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Menurut IAS No. 2 

Inventory dan PSAK No. 14 Persediaan, persediaan adalah aset: 
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1. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal; 

2. Dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; atau 

3. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam 

proses produksi atau pemberian jasa. 

Terdapat beberapa point penting terkait dengan definisi di atas (Kartikahadi, 

dkk, 2013): 

1. Persediaan merupakan aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha 

normal. Hal ini berarti aset yang dikelompokkan sebagai persediaan adalah 

aset yang memang selalu dimaksudkan untuk dijual atau digunakan dalam 

proses produksi atau pemberi jasa. 

2. Perlengkapan yang dimaksudkan sebagai persediaan adalah perlengkapan 

yang digunakan dalam proses produksi, sehingga perlengkapan kantor (seperti 

alat tulis kantor) dengan tujuan untuk digunakan dalam kegiatan adminstrasi 

kantor dan bukan untuk dijual, bukanlah bagian dari persediaan. 

3. Perlengkapan tersebut juga harus merupakan perlengkapan yang digunakan 

secara reguler dalam proses produksi dan bukan perlengkapan yang hanya bisa 

digunakan bersamaan dengan aset tetap. 

Perusahaan dagang memiliki proses pembelian dan penjualan barang 

dagang. Dalam pembelian maupun penjualan pasti akan ditemukannya retur. 

Pembelian barang dagang sering terjadi pengembalian barang dagang kepada 

supplier karena barang tidak sesuai dengan apa yang di harapkan oleh perusahaan. 

Kejadian ini di sebut sebagai retur pembelian. Pada penjualan barang dagang 
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sering terjadi pula barang yang dijual diterima kembali karena rusak/cacat yang 

disebut sebagai retur penjualan (Nuh dan Suhajar, 2011).  

Dalam pembuatan neraca suatu perusahaan, aset tetap menjadi bagian dari 

neraca yang dilaporkan oleh manajemen dalam setiap periode atau setiap tahun. 

Aset ini digolongkan menjadi “Aset Tetap Berwujud” dan “Aset Tetap 

Takberwujud” (Waluyo, 2014) Menurut PSAK No. 16 Revisi Tahun 2015, Aset 

tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan 

dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak 

dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan 

mempunyai masa manfaaat lebih dari satu tahun, seperti diketahui dalam 

akuntansi komersial, aset tetap yang dapat disusutkan sering kali merupakan 

bagian signifikan aset perusahaan. Oleh karena itu, penyusutan juga dapat 

berpengaruh secara signifikan dalam menentukan dan menyajikan posisi 

keuangan dari hasil usaha. Masalah penyusutan merupakan masalah yang penting 

selama masa manfaat aset tetap. Masa manfaat diukur dengan periode suatu aset 

yang diharapkan digunakan perusahaan atau jumlah produksi atau unit serupa 

yang diharapkan diperoleh dari aset oleh perusahaan, sebagaimana yang diatur 

dalam PSAK No. 16 (Revisi 2015), penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah 

yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya.  

Dalam praktik akuntansi komersial metode penyusutan yang umum 

digunakan adalah sebagai berikut (Waluyo, 2014): 

1. Metode garis lurus 
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Dalam metode ini, biaya penyusutan dialokasikan berdasarkan 

berjalannya waktu, dalam jumlah-jumlah yang sama selama masa 

manfaat aset tetap berwujud tersebut. 

Biaya Penyusutan = Tarif Penyusutan x Dasar Perhitungan Penyusutan 

2. Metode saldo menurun 

Dalam metode ini, besarnya biaya penyusutan semakin lama menjadi 

lebih kecil dari tahun ke tahun, dengan dasar pemikiran bahwa 

kapasitas aset tetap dalam memberikan jasanya dari tahun ke tahun 

semakin menurun. Penghitungan biaya penyusutan dapat dirumuskan: 

Biaya Penyusutan = Tarif Penyusutan x Dasar Penghitungan 

Penyusutan 

Dasar Penghitungan Penyusutan = Harga Sisa Buku Awal Periode 

Menurut KUP (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum Perpajakan), entitas merupakan salah satu Wajib Pajak yang mempunyai 

hak dan kewajiban perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Menurut Waluyo (2013), sarana Wajib Pajak dalam membayar dan 

menyetor pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) 

atau saran administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak (SSP). 

SSP dimaksudkan sebagai surat oleh Wajib Pajak digunakan untuk pembayaran 
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atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara dilakukan di Kantor Pos atau 

sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor 

penerima pembayaran yang berwenang atau telah mendapatkan validasi sebagai 

tanda sahnya SSP atau sarana administrasi lain yaitu telah divalidasi dengan 

Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). 

Setelah kewajiban penyetoran, maka Wajib Pajak melakukan kewajiban 

berikutnya, yaitu melaporkan penghitungan dan penyetoran pajak yang telah 

dilakukan. Penghitungan dan penyetoran pajak dilakukan untuk suatu masa pajak 

atau tahun pajak (Ilyas dan Suhartono, 2012). Pasal 1 angka 11 UU No. 6 tahun 

1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 tahun 2007 (UU 

KUP) menyebutkan Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak 

dipergunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek 

pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 3 ayat 1 KUP 

menyebutkan setiap Wajib Pajak mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. 

Surat Pemberitahuan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa. 

SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian 

tahun pajak. SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak 

(Waluyo, 2013). 

SPT Masa digunakan untuk melaporkan PPh Pasal 21 & 26, PPh Pasal 22, 

PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 25, PPh Pasal 15, PPN dan PPnBM. 

Sedangkan SPT Tahunan meliputi SPT Tahunan orang pribadi (1770) dan SPT 
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Tahunan Badan (1771). Pasal 3 ayat 3 UU KUP menegaskan batas waktu 

penyampaian SPT, yaitu: 

1. SPT Masa paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak. 

2. SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir 

Tahun Pajak. 

3. SPT Tahunan Wajib Pajak Badan paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun 

Pajak. 

Perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas penghasilan 

yang diterimanya. Namun, kewajiban pajak tidak hanya terkait penghasilan yang 

diperoleh perusahaan tersebut. Perusahaan juga berkewajiban untuk memotong 

atau memungut pajak atas penghasilan yang diterima oleh pihak lain (Waluyo, 

2013). Pasal 1 UU PPh menyebutkan pajak penghasilan dikenakan terhadap 

Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. 

Objek PPh adalah penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari 

Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk 

menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam 

bentuk apa pun.  

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, Pajak 

Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, 

upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam 

bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang 

dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. SPT Masa PPh Pasal 21 
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yang disampaikan oleh Pemotong meliputi SPT Masa PPh Pasal 21 yang 

berbentuk formulir kertas (hard copy) dan e-SPT yang disampaikan dalam media 

elektronik. Media elektronik adalah sarana penyimpanan data elektronik yang 

dapat digunakan untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer 

lainnya, antara lain Flash Disk dan Compact Disc (CD). SPT Masa PPh Pasal 21 

dalam bentuk formulir kertas (hard copy) tidak perlu dilampiri dengan Formulir 

1721-I dalam hal tidak ada pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap, 

Penerima Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala serta bagi 

Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Polisi 

Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Pensiunannya. SPT Masa PPh Pasal 21 

dalam bentuk e-SPT harus disampaikan dengan disertai Induk SPT Masa PPh 

Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk formulir kertas (hard copy). Menurut 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010, batas waktu pembayaran 

atau penyetoran PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor 

paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 

Tarif pemotongan PPh Pasal 21 dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1), pada Wajib 

Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah: 

1. WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan  Rp 

50.000.000,00 adalah 5% 

2. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 50.000.000,00 sampai 

dengan Rp 250.000.000,00 adalah 15% 

3. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250.000.000,00 sampai 

dengan Rp 500.000.000,00 adalah 25% 

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



17 
 

4. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000,00 adalah 30% 

5. Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih 

tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. 

Menurut www.pajak.go.id dalam www.online-pajak.com, Pajak 

Penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, 

penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh 

Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua 

pihak. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan 

dikenakan PPh pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima 

jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. 

Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi Surat Setoran 

Pajak (SSP) dan membayarnya melalui Bank Persepsi yang ditunjuk Dirjen Pajak. 

Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak 

penghasilan 23. Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara 

mengisi SPT Masa PPh Pasal 23, lalu melaporkannya kepada Kantor Pelayanan 

Pajak dimana pihak pemotong terdaftar. Jatuh tempo pelaporan adalah  tanggal 

20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Pada PPh 23 Tarif yang 

dikenakan adalah nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari 

penghasilan. Tarif pajak penghasilan Pasal 23 adalah:  

1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas dividen, kecuali pembagian dividen kepada 

orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalty dan atas hadiah serta 

penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21 
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2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan 

dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan, imbalan jasa 

teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi,  jasa konsultan, dan jasa lainnya  

PPh 4 Ayat 2 merupakan pemotongan pajak final yang dikenakan kepada 

Wajib Pajak, atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan (www.online-

pajak.com). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010, 

batas waktu pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) yang dipotong oleh 

pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya 

setelah masa pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Pajak 

penghasilan pasal 4 ayat (2) dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan / 

pendapatan berupa: 

1. Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi 

negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi  kepada 

anggota masing-masing 

2. Hadiah berupa lotere / undian 

3. Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan 

di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra 

perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha 

4. Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha 

jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan / atau bangunan 

5. Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah 
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Selain pajak penghasilan, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk 

memotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada saat penyerahan Barang Kena 

Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Pajak pertambahan nilai adalah pajak 

yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi yang 

pengenaannya sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pada 

konsumsi masyarakat (Waluyo, 2013). Perhitungan PPN menggunakan 

mekanisme Indirect Substraction Method yaitu Pajak Keluaran dikurangi dengan 

Pajak Masukan. Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh 

PKP penjual pada saat melakukan penyerahan BKP/JKP atau pada saat ekspor. 

Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP Pembeli 

karena perolehan atau penerimaan BKP/JKP atau pemanfaatan BKP tidak 

berwujud atau JKP dari luar daerah pabean dan/atau impor JKP (Waluyo, 2013). 

Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dilakukan pada masa pajak 

yang sama sesuai dengan tanggal Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak 

Masukan. Pajak Pertambahan Nilai diperhitungkan dengan mengalikan tarif 

dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (Ilyas dan Suhartono, 2012).  

 Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang modern, 

pemerintah menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang berbasis komputer dan 

on line, e-System digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak guna 

memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melaksanakan administrasi 

perpajakannya. Salah satu bentuk layanan sistem pada administrasi perpajakan di 

Indonesia adalah e-SPT. e-SPT yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk 
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elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT 

yang disediakan Direktorat Jendral Pajak (Waluyo, 2013).  

Selain e-SPT, Direktorat Jendral Pajak juga menyediakan Faktur Pajak 

berbentuk elektronik yang disebut sebagai e-Faktur. Pemberlakuan e-Faktur 

dilakukan secara bertahap sejak 1 Juli 2014 kepada PKP tertentu. PKP yang 

terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib menggunakan e-

Faktur per 1 Juli 2015. Sedangkan pemberlakukan e-Faktur secara nasional akan 

secara serentak dimulai pada 1 Juli 2016. PKP yang telah wajib e-Faktur namun 

tidak menggunakannya, secara hukum dianggap tidak membuat faktur pajak 

sehingga akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

(www.pajak.go.id). 

 

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Maksud dan tujuan kerja magang adalah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan gambaran dan pengalaman, serta masalah yang terdapat di 

PT. Erafone Artha Retailindo seperti jenis pekerjaan, tujuan pekerjaan 

yang dilakukan, tahap pekerjaan yang dilakukan serta kendala-kendala dan 

solusi dalam melakukan pekerjaan. 

2. Mengembangkan rasa tanggung jawab dan belajar bekerja dalam tim 

maupun individu. 

3. Link and match pengetahuan yang telah dipelajari di kampus dengan dunia 

kerja dalam hal yang berkaitan pemeriksaan jumlah persediaan, 

penjurnalan, dan perpajakan. 
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4. Sebagai pemenuhan kewajiban akademis yang harus dilaksanakan oleh 

mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. 

 

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang 

Kerja magang ini dilaksanakan dari tanggal 1 Juli 2015 sampai 30 

September 2015 di PT. Erafone Artha Retailindo (Erajaya Group). Kerja 

magang ini dilaksanakan untuk membantu pekerjaan divisi Accounting. Hari 

dan jam kerja magang yang ditentukan adalah hari Senin sampai Jumat, 

pukul 09.00-18.00 WIB. 

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Prosedur pelaksanaan kerja magang pada PT. Erafone Artha Retailindo 

(Erajaya Group), terdiri dari 3 tahap, yaitu : 

a. Tahap Pengajuan 

Tahap pengajuan dimulai dengan mengisi formulir pengajuan kerja 

magang yang akan dijadikan acuan dalam pembuatan surat pengantar 

kerja magang. Surat pengantar kerja magang dibuat oleh pihak kampus 

dan ditujukan kepada tempat kerja magang yang dipilih yaitu PT. 

Erajaya Swasembada Tbk. Surat pengantar kerja magang yang telah 

dilegalisir oleh Ketua Program Studi bersamaan dengan Surat Lamaran 

dan Curriculum Vitae (CV) diserahkan kepada Erajaya Group. Erajaya 

Group akan memberikan surat balasan berupa keterangan penerimaan 

kerja magang di salah satu anak perusahaannya yaitu PT. Erafone Artha 
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Retailindo. Pada saat surat penerimaan kerja magang telah diterima, 

surat tersebut akan ditukar dengan kartu kerja magang, formulir laporan 

realisasi kerja magang, formulir kehadiran kerja magang, dan formulir 

penilaian kerja magang dari Biro Administrasi Akademik dan 

Kemahasiswaan (BAAK) yang kemudian diberikan kepada pembimbing 

lapangan di PT. Erafone Artha Retailindo. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Sebelum melaksanakan kerja magang di PT. Erafone Artha Retailindo, 

diwajibkan untuk mengikuti pembekalan kerja magang. Pada 

pembekalan kerja magang, mahasiswa mendapat pembekalan dari Ketua 

Program Studi Akuntansi, Bagian Pengembangan Karir, dan Bagian 

Psikologi. Selama kerja magang berlangsung, mahasiswa mendapat 

bimbingan dari dosen pembimbing magang yang telah ditunjuk oleh 

Ketua Program Studi Akuntansi. Sementara selama pelaksanaan kerja 

magang di lapangan dibimbing oleh pembimbing lapangan. 

c. Tahap Akhir 

Setelah kerja magang selesai, laporan kerja magang harus dibuat 

berdasarkan Panduan Kerja Magang Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Multimedia Nusantara dengan bimbingan dari 

dosen pembimbing magang. Setelah laporan kerja magang selesai, maka 

akan diajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan kerja magang 

tersebut harus mendapat pengesahan dari dosen pembimbing dan 

diketahui oleh Ketua Program Studi Akuntansi. 
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Formulir penilaian kerja magang diisi oleh pembimbing 

lapangan terkait kinerja dan penilaian kepada mahasiswa yang 

selanjutnya dikirimkan langsung kepada Ketua Program Studi 

Akuntansi. Formulir laporan realisasi magang dan formulir kehadiran 

kerja magang yang berisi pekerjaan yang dilakukan selama bekerja di 

perusahaan, jam datang dan jam pulang yang ditandatangani oleh 

pembimbing lapangan, serta formulir laporan realisasi magang yang 

ditandatangani oleh dosen pembimbing dilampirkan dalam laporan kerja 

magang. 
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