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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi  

Praktek kerja magang dilakukan di Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan yang 

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

Serpong, Tangerang. Selama magang berlangsung penulis ditempatkan pada divisi 

Tax Service dan pengelolaan data sebagai staf. Pembimbing lapangan selama kerja 

magang adalah Bapak Edy Gunawan. 

 Dalam penyelesaian setiap pekerjaan, pembimbing lapangan membimbing 

dan mengkoordinasikan semua tugas yang diberikan. Kerjasama yang baik antar 

rekan dalam sebuah tim dan seluruh pegawai KKP Edy Gunawan dan Rekan 

sangat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan 

selama praktek kerja magang ini berlangsung. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Selama pelaksanaan kerja magang, tugas yang dilaksanakan penulis terkait 

dengan proses perpajakan di Indonesia khususnya dalam bidang pembayaran 

pajak, pelaporan pajak dan pengelolaan data klien. Perusahaan yang ditangani 

selama periode kerja magang di Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan secara 

keseluruhan berjumlah 11 klien dan  OP.  
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Tugas-tugas yang dilakukan selama kerja magang, yang dimulai pada 

tanggal 1 Juli sampai 15 September 2015, yaitu sebagai berikut: 

1. Meng-input Faktur Pajak Masukan ke dalam aplikasi MYOB 

Faktur pajak adalah bukti pungutan yang dibuat oleh Pengusaha Kena 

Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan 

Jasa Kena Pajak. Faktur pajak memuat nama, alamat, dan NPWP dari 

pihak yang menyerahkan barang atau jasa kena pajak serta pihak yang 

membeli atau menerima barang atau jasa kena pajak, jenis barang atau 

jasa, jumlah harga jual dan potongan harga, PPN dan PPnBM yang 

dipungut, Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak, serta 

nama dan tanda tangan pihak yang berhak menandatangani Faktur Pajak. 

PKP menggunakan Faktur Pajak untuk keperluan mengkreditkan Pajak 

Masukan (PPN atas transaksi pembelian). 

 MYOB merupakan perangkat lunak pengolah data akuntansi yang 

berasal dari Australia. MYOB memberikan kemudahan dalam proses 

administrasi dengan mengintegrasikan fungsi-fungsi buku besar, 

keuangan, pembelian, penjualan, persediaan dan pengelolaan relasi, 

dimulai dari proses input dokumen dasar sampai pada proses pelaporan. 

Langkah-langkah dalam meng-input  Faktur Pajak Masukan ke 

dalam aplikasi MYOB sebagai berikut: 

1) Buka aplikasi MYOB. Kemudian, pilih Open, lalu pilih Database 

perusahaan yang sesuai. 

2) Pilih Purchase, lalu klik  Enter Purchases. 
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3) Pilih nama Supplier  sesuai dengan nama penjual yang terdapat di 

Faktur Pajak, lalu klik Use Supplier. 

4) Masukan tanggal sesuai dengan tanggal pembuatan Faktur Pajak, 

dan masukan Supplier inv# sesuai dengan 8 digit terakhir nomor 

Faktur Pajak. 

5) Masukan Deskripsi nama barang/jasa sesuai dengan yang ada di 

Faktur Pajak, lalu pilih account yang sesuai dengan transaksi 

tersebut lalu klik Use Account, selanjutnya masukan 

jumlah/amount sesuai dengan DPP yang ada di Faktur Pajak, dan 

untuk bagian Tax pilih GST (Goods & Services Tax) lalu kllik Use 

Tax Code. 

6) Setelah selesai memasukan tanggal, Supplier inv#, Description, 

Account, Amount  dan Tax, klik Record. 

Data diperoleh dari Faktur Pajak Masukan klien. Tujuan melakukan tugas 

ini adalah untuk membantu dalam melakukan pembukuan atas transaksi 

pembelian serta PPN yang dikenakan atas pembelian tersebut ke dalam 

MYOB. 

 

2. Meng-input Rekening Koran ke dalam aplikasi MYOB 

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 
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saldo kas di Bank. Dalam penginputan ini, dokumen yang diperlukan 

adalah rekening koran perusahaan setiap bulannya. Tujuan dari tugas ini 

adalah untuk membantu klien dalam hal pembukuan dimana pembukuan 

dengan menggunakan MYOB nantinya akan berakhir ke dalam bentuk 

laporan keuangan, menyimpan data dalam bentuk softcopy yang dapat 

mempermudah jika sewaktu-waktu data tersebut diperlukan serta 

memudahkan perusahaan untuk mengetahui seberapa besar pendapatan 

dan pengeluaran dalam setiap bulannya. 

Langkah-langkah dalam meng-input Rekening Koran bagian 

pendapatan ke dalam aplikasi MYOB sebagai berikut: 

1) Buka aplikasi MYOB. Kemudian, pilih Open, lalu pilih Database 

perusahaan yang sesuai. 

2) Tahap Pertama, Pilih Sales, lalu klik Enter Sales 

3) Masukan nama Customer, ketik pelanggan umum 

4) Masukan tanggal sesuai dengan tanggal transaksi yang ada di rek. 

Koran 

5) Ada beberapa transaksi yang terdapat dalam Rekening Koran, 

dengan tahapan input Sales  yang berbeda; 

a. Transaksi Kartu Kredit; 

Untuk transaksi ini terdapat 2 nominal, kartu kredit dan biaya 

adm. Kartu kredit dianggap sebagai pendapatan perusahaan 

karena merupakan aliran dana yang masuk ke perusahaan dan 
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Biaya Adm sebagai pengurang atas pendapatan yang 

diterima. 

i. Pada Bagian Description, Acct#,  dan Amount. Input 

Kartu Kredit sebagai pendapatan dan Biaya Adm pada 

bagian Descriptiion, pilih masing-masing account yang 

sesuai dan masukan nominal sesuai dengan yang tertera 

di Rek. Koran. 

ii. Setelah semua data selesai di-input,  klik OK. 

b. Transaksi Kliring Otomatis dan Setoran Tunai 

 Untuk transaksi Kliring Otomatis dan Setoran Tunai juga 

dianggap sebagai pendapatan perusahaan karena keduanya 

merupakan aliran dana yang masuk ke perusahaan.  

i. Pada Bagian Description, Acct#,  dan Amount. Input 

Pendapatan pada bagian Description, pilih account yang 

sesuai dan masukan nominal sesuai dengan yang tertera 

di Rek. Koran. 

ii. Setelah semua data selesai di-input,  klik OK. 

6) Tahap Kedua, Pilih Banking, lalu klik Receive Money 

7) Masukan Tanggal sesuai dengan tanggal transaksi pada Rek. 

Koran, pada bagian Deposit Of Account pilih Account Kas yang 

sesuai dengan cabang perusahaan, pada bagian Payor pilih 

pelanggan umum, untuk bagian Amount Received (untuk transaksi 
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Kartu Kredit jumlah  angka transaksi yang dimasukan adalah hasil 

pengurangan antara Kartu Kredit dengan Biaya Adm, sedangkan 

untuk transaksi kliring Otomatis dan Setoran Tunai jumlah angka 

transaksi yang dimasukan sesuai dengan yang tertera di Rek. 

Koran, lalu pada bagian Payment Method pilih Bank Card. 

8) Untuk bagian Acct# pilih Account sesuai dengan jenis keterangan 

transaksi, bagian Name input sebagai pendapatan dan Amount  

disesuaikan dengan Amount Received. 

9) Setelah semua data selesai di-input, klik OK. 

 Langkah-langkah dalam meng-input Rekening Koran bagian 

pengeluaran ke dalam aplikasi MYOB sebagai berikut: 

1) Pilih Banking, lalu klik Spend Money 

2) Pada bagian  Pay from Account pilih akun pembayaran yang sesuai 

(menggunakan Cheque, Cash, dll) sesuai kan juga dengan cabang 

perusahaan. 

3) Masukan tanggal sesuai dengan tanggal transaksi, isi bagian 

Amount sesuai dengan angka transaksi yang tertera di Rek. Koran, 

Ada beberapa transaksi pengeluaran yang terdapat dalam Rekening 

Koran; 

a. Untuk pembayaran/pengeluaran Tarikan isi bagian Card 

sesuai dengan nama Supplier sesuai dengan 

pembayaran/pengeluaran tersebut tertuju, deskripsi untuk 

pengeluaran ini masuk dalam akun Hutang dagang (Trade 
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Creditors), pada bagian Acct# pilih nomor akun yang sesuai 

dengan pembayaran/pengeluaran tersebut. 

b. Untuk pembayaran/pengeluaran Tarikan Tunai bagian Card 

tidak perlu diisi dan pada bagian Memo isi dengan 

keterangan Tarikan Tunai, deskripsi untuk pengeluaran ini 

masuk dalam akun Hutang lain-lain (Other Current 

Liabilities, pada bagian Acct# pilih nomor akun yang sesuai 

dengan pembayaran/pengeluaran tersebut. 

c. Untuk pembayaran Telkom bagian Card tidak perlu diisi dan 

pada bagian Memo isi dengan keterangan Telkom, deskripsi 

untuk pengeluaran ini masuk dalam akun Biaya Telephone & 

Internet, pada bagian Acct# pilih nomor akun yang sesuai 

dengan pembayaran/pengeluaran tersebut. 

4) Setelah semua data selesai di-input, klik OK. 

 

3. Membuat rekap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan bukti potong 

PPh Pasal 21 

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, 

tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 

orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, 

jasa, dan kegiatan. (www.pajak.go.id) Rekap PPh Pasal 21 dibuat sebagai 

bukti bahwa PPh Pasal 21 telah dihitung, disetor dan dilaporkan dengan 

benar. Data yang digunakan  untuk merekap PPh Pasal 21 
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 diperoleh dari hardcopy dokumen SPT Masa PPh Pasal 21, Bukti 

Penerimaan Surat, Bukti Penerimaan Negara dan Surat Setoran Pajak. 

Jumlah besaran PPh Pasal 21 yang kurang (lebih) bayar yang ada di SPT 

Masa Induk PPh Pasal 21, kemudian dicocokan dengan jumlah besaran 

yang ada dalam SSP untuk memastikan tidak terjadi kesalahan dalam 

menuliskan jumlah besaran pajak terutang. Selain itu, hal yang perlu 

diperhatikan adalah tanggal pembayaran dan penyetoran. Tanggal 

pembayaran dapat dilihat pada lembar Bukti Penerimaan Negara atau pada 

SSP bagian Ruang Validasi Kantor Penerimaan Pembayaran, sedangkan 

tanggal penyetoran dapat dilihat pada Bukti Penerimaan Surat. Data 

tersebut kemudian direkap kedalam Ms. Excel  2010 dengan format kolom 

sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1 

Format Kolom Rekapitulasi PPh Pasal 21 

NO BULAN  
jml. 

Pen.peng 

DPP 
BAYAR 

TGL 

BAYAR 

TGL 

LAPOR 
KET 

BRUTO 

PJK 

Terutang 

 

Kegiatan merekap PPh Pasal 21 ini dilakukan dengan tujuan untuk 

dokumentasi dan sebagai control untuk memastikan bahwa pajak sudah 

disetor dan dilaporkan dengan tepat waktu tiap bulan. Hasil rekapitulasi 

kemudian diberikan kepada pembimbing untuk di-review. 
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Merekap daftar bukti potong PPh pasal 21 ke dalam Ms. Excel 

2010 berdasarkan daftar pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada SPT 

Masa 21 formulir 1721-I. Hal ini dilakukan untuk dokumentasi dan 

menghitung jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong. 

 

Gambar 3.2 

Format Kolom Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 21 

NO NPWP NAMA 

BUKTI 
PEMOTONGAN 

KODE 
OBJEK 
PAJAK 

JUMLAH 
PENGHASILAN 

BRUTO 

PPh 
DIPOTONG 

NOMOR TANGGAL 

 

4. Membuat rekap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 

Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus 

dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak 

berjalan. (Waluyo, 2013) Angsuran PPh Pasal 25 ini dapat dijadikan kredit 

pajak terhadap pajak terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada 

akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan. 

Jadi, angsuran pajak ini adalah sebesar pajak penghasilan terutang menurut 

SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun lalu, dikurangi dengan kredit pajak 

PPh pasal 21,22,23, dan 25, kemudian dibagi banyaknya bulan dalam 

bagian tahun pajak. SPT Masa PPh pasal 25 ini disampaikan 

menggunakan SSP. 

Pelaksanaan Tax And..., Shelby Devina, FB UMN, 2015



38 
 

 Data yang digunakan untuk merekap PPh pasal 25 diperoleh dari 

hardcopy dokumen Bukti Penerimaan Surat, Bukti Penerimaan Negara, 

dan Surat Setoran Pajak. Data tersebut kemudian direkap kedalam Ms. 

Excel 2010 dengan format kolom sebagai berikut.  

 

Gambar 3.3 

Format Kolom Rekapitulasi PPh Pasal 25 

NO BULAN  BAYAR TGL BAYAR TGL LAPOR KETERANGAN 

 

Tujuan dari pembuatan rekapitulasi ini adalah sebagai database 

perusahaan dan sebagai control untuk memastikan bahwa pajak sudah 

disetor dan dilaporkan dengan tepat waktu tiap bulan. Hasil rekapitulasi 

kemudian diberikan kepada pembimbing untuk di-review. 

 

5. Merekap Neraca & Laba Rugi 

SPT Tahunan untuk WP yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus 

dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi 

yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. 

Dalam melakukan rekapitulasi Neraca dan Laporan Laba rugi, yang 

dilakukan adalah mencocokan antara data softcopy dengan hardcopy yang 

ada. Semua data softcopy yang sudah di-input dan tersimpan dalam 

database dalam bentuk excel harus sama dengan hardcopy yang disimpan. 

Tujuannya adalah untuk menjaga dokumentasi data, supaya data yang 
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disimpan baik softcopy maupun hardcopy tidak terdapat perbedaaan, dan 

untuk mengantisipasi kehilangan data yang mungkin saja terjadi. 

 

6. Meng-input data fix asset dan menghitung penyusutannya 

Menurut PSAK no 16, Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki 

untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk 

direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan 

diperkirakan untuk digunakan selema lebih dari satu periode. 

Data yang digunakan diperoleh dari list aset dari perusahaan tersebut. Data 

tersebut kemudian di-input kedalam Ms. Excel 2010 dan dihitung 

penyusutannya dari tahun 2011 – 2014, dengan format sebagai berikut. 

 

Gambar 3.4 

Format Kolom Perhitungan Penyusutan Fix Aset 

NO 

Jenis 

Asset 

Tanggal 

Perolehan 

Harga 

Perolehan % 

Nilai 

Buku 

2010 

Peny. 

2011 

Peny. 

2012 

Peny. 

2013 

Peny. 

2014 

Akum. 

Peny S/d 

2014 

Nilai 

Buku 31 

des 2014 

 

Tujuan melakukan perhitungan penyusutan ini adalah untuk membagi 

beban atas penurunan nilai dari aset dimana aset disusutkan secara 

proposional setiap tahun sesuai dengan masa manfaat aset dan untuk 

mengetahui sisa nilai buku aset setiap akhir periode berjalan. 
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7. Mengubah PTKP Baru untuk tahun 2015 sesuai dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 yang berlaku 

sejak bulan Juli 2015, menyatakan bagi seluruh Wajib Pajak, baik 

perusahaan maupun perorangan untuk mulai menyesuaikan perhitungan 

besarnya pemotongan PPh Pasal 21 maupun besarnya PPh terutang, 

dengan menggunakan PTKP yang baru untuk tahun pajak 2015 dan 

sesudahnya. 

 PTKP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

122/PMK.010/2015 untuk WP orang pribadi adalah sebesar 36.000.000, 

tambahan untuk WP Kawin sebesar 3.000.000, tambahan untuk istri yang 

penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar 36.000.000, 

dan tambahan untuk setiap tanggungan sebesar 3.000.000. 

 Tujuan dilakukannya tugas ini supaya dapat menyesuaikan 

besarnya PTKP sebagai dasar penyusunan perhitungan PPh pasal 21, yang 

kemudian digunakan untuk pengisian SPT PPh pasal 21. 

 

8. Membuat Rekap Penghasilan Bruto ke dalam Ms. Excel 2010 

Penghasilan bruto adalah jumlah seluruh penghasilan bruto yang diterima 

atau diperoleh Wajib Pajak sehubungan dengan pekerjaan selama Tahun 

Pajak yang bersangkutan dari setiap pemberi kerja. Data diperoleh dari 

lampiran pencatatan penghasilan bruto yang dilakukan oleh orang pribadi.  
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Data ini kemudian di-input ke dalam Ms. Excel 2010 dengan format 

kolom sebagai berikut:  

Gambar 3.5 

Format Kolom Penghasilan Bruto 

BULAN 
TAHUN 

2010 2011 2012 2013 

 

Tujuan dilakukan tugas ini adalah untuk mempermudah penghitungan 

penghasilan bruto orang pribadi dan dapat digunakan sebagai dasar 

penyusunan penghitungan PPh pasal 21, yang kemudian digunakan untuk 

pengisian SPT PPh pasal 21. 

 

9. Menyiapkan Surat Setoran Pajak (SSP) 

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang 

telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan 

dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang telah 

ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 

 Langkah-langkah pengisian SSP sebagai berikut: 

a. Mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nama WP, dan Alamat 

WP 

 

 

I II III IV

V 

V 
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Diisi sesuai dengan: 

1) NPWP yang dimiliki oleh Wajib Pajak. 

NPWP terdiri dari 5 bagian, yaitu: 

I. Dua digit pertama menunjukan Identitas Wajib Pajak 

i. 01 sampai 03 adalah Wajib Pajak Badan 

ii. 04 dan 06 adalah Wajib Pajak Pengusaha 

iii. 05 adalah Wajib Pajak Karyawan 

iv. 07 sampai 09 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi 

II. Enam digit berikut, menunjukan Nomor Registrasi/Urut 

yang diberikan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak 

kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 

III. Satu digit berikutnya, berfungsi sebagai alat pengaman 

untuk menghindari terjadinya pemalsuan atau kesalahan 

pada NPWP 

IV. Tiga digit berikutnya, adalah kode KPP 

V. Tiga digit terakhir, menunjukan Status Wajib Pajak 

i. 000 berarti untuk kode Tunggal/Pusat 

ii. 00X (001,002, dst) berarti Cabang, dimana 

angka terakhir menunjukan urutan cabang 

2) Nama WP diisi dengan nama Wajib Pajak 

3) Alamat WP diidi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam 

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Wajib Pajak 
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b. Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran  

 

Kedua kode ini harus diisi dengan kode yang benar dan lengkap agar 

kewajiban perpajakan yang telah dibayarkan dapat diadministrasikan 

dengan tepat. Berikut Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran yang 

diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak: 

Table 3.1 

Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran 

Jenis Pajak Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran 

Masa PPh Pasal 25 OP 411125 100 

Masa PPh Pasal 25 Badan 411126 100 

Masa PPh Pasal 4 ayat 2 411128 403 

 

c. Uraian Pembayaran 

 

Diisi sesuai dengan uraian dalam kolom “Jenis Setoran” yang berkenan 

dengan Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP) dan Kode Jenis 

Setoran. Khusus PPh Final pasal 4 ayat 2 atas transaksi Pengalihan 

Hak atas Tanah dan Bangunan, dilengkapi dengan nama pembeli dan 
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lokasi objek pajak. Sedangkan untuk PPh Final pasal 4 ayat 2 atas 

persewaan tanah dan bangunan yang disetor oleh yang menyewakan, 

dilengkapi nama penyewa dan lokasi objek sewa. 

 

d. Masa Pajak 

 

Diisi dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu kolom 

bulan untuk masa pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau 

setoran untuk lebih dari satu masa pajak dilakukan dengan 

menggunakan satu SSP untuk setiap masa pajak. 

 

e. Tahun pajak 

 

Diisi dengan tahun terutangnya pajak tersebut. 

 

f. Jumlah Pembayaran dan Terbilang 
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Jumlah pembayaran diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau 

disetor dalam Rupiah penuh. Sedangkan untuk kolom terbilang diisi 

dengan jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan 

menggunakan bahasa Indonesia. 

 

g. Wajib Pajak/Penyetor 

 

Diisi dengan tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda 

tangan, dan nama jelas Wajib Pajak/Penyetor serta stempel usaha. 

 

10. Meng-input Bukti Kas Masuk dan Bukti Kas Keluar 

Bukti transaksi adalah suatu bukti yang tertulis atau bukti-bukti atas 

terjadinya setiap kegiatan transaksi dalam suatu perusahaan atau bisnis, 

dengan adanya bukti transaksi maka perusahaan dapat melakukan 

pencacatan pendapatan dan pengeluaran secara akurat. Dimana bukti 

transaksi terbagi menjadi 2, yaitu: Bukti kas masuk adalah bukti atas 

penerimaan uang ataupun kas yang dilengkapi dengan buktinya dan Bukti 

kas keluar yaitu suatu bukti transaksi pengeluaran kas ataupun 

pembayaran.  
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Data diperoleh dari hardcopy bukti masuk dan bukti keluar dari 

perusahaan tersebut yang dicatat perhari dan per transaksi sesuai jenis 

pengeluaran dan penerimaan masing-masing.  Data ini kemudian di-input 

ke dalam Ms. Excel 2010, dengan format sebagai berikut: 

 

Gambar 3.6 

Rekap Bukti Masuk dan Bukti Keluar 

TGL KETERANGAN 
 KAS   DANAMON23xx   DANAMON44xx  

 MASUK   KELUAR   MASUK   KELUAR   MASUK   KELUAR  

 

Tujuan dilakukannya tugas ini adalah untuk mengetahui total akhir 

dari seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran baik secara kas maupun 

melalui rekening bank untuk suatu periode. 

 

11. Membuat SPT Masa PPh pasal 21 dengan aplikasi e-SPT 

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, 

tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 

orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, 

jasa, dan kegiatan. Media elektronik yang digunakan untuk meng-input 

SPT PPh pasal 21 adalah aplikasi e-SPT.  e-SPT yaitu data SPT Wajib 

Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan 

menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak 

untuk memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT. 
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 Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan input SPT Masa 

PPh pasal 21 ke dalam e-SPT: 

a. Buka aplikasi e-SPT Masa 21. Kemudian, pilih database, lalu 

Koneksi Database dan pilih  database yang sesuai.  

b. Login dengan memasukkan username dan password yang sesuai. 

c. Pilih SPT, kemudian Buat SPT Baru, lalu Masukan Masa SPT 

yang akan dibuat, klik Buat SPT. 

d. Pilih CSV, kemudian Impor, Bukti Potong, lalu pilih Pemotongan 

Pajak Bulanan 

e. Setelah itu akan muncul box untuk melakukan Impor Pemotongan 

Pajak Bulanan. Klik Buka File, pilih file csv yang akan diimpor ke 

dalam e-SPT, lalu klik Open, kemudian klik Impor. 

f. Pilih Isi SPT, Daftar Pemotongan Pajak (1721-I), lalu pilih Satu 

Masa Pajak. 

g. Setelah itu lihat bagian B. Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun 

atau THT/JHT serta PNS, Anggota TNI-Polri, Pejabat Negara 

dan Pensiunannya yang penghasilannya tidak melebihi PTKP, 

kemudian isi Jumlah Pegawai dan Jumlah Penghasilan Bruto 

Pegawai (Data diperoleh dari softcopy daftar gaji yang 

penghasilannya tidak melebihi PTKP dalam format Ms. Excel 

2010), setelah selesai di-input, klik Simpan. 
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h. Pilih Isi SPT, kemudian pilih SPT Induk (1721). Setelah itu, pilih 

bagian E. Pernyataan dan Ttd Pemotong. Ada 5 bagian yang 

perlu diisi: 

1) Terdapat Pilihan Pemotong atau Kuasa, Pilih Pemotong. 

2) Isi NPWP Pemotong/Kuasa 

3) Nama Pemotong/Kuasa 

4) Pilih Tanggal 

5) Isi Tempat  

Setelah semua bagian terisi, klik Simpan. 

i. Untuk melihat hasilnya,  pilih Isi SPT, SPT Induk (1721), pilih 

bagian E. Pernyataan dan Ttd Pemotong, lalu Pilih Cetak. 

Sumber dokumennya adalah softcopy daftar gaji dalam bentuk file csv. 

Tujuan dilakukannya tugas ini adalah untuk membantu input Perhitungan 

PPh pasal 21 klien dan membantu dalam mempersiapkan penyampaian 

SPT. 

  

12. Meng-input Stock barang 

Dalam melakukan pembelian dan penjualan barang dagang, perusahaan 

wajib membuat dan memiliki bukti atas transaksi tersebut yaitu dapat 

berupa faktur pajak dan invoice. Faktur pajak dan invoice dapat dijadikan 

patokan untuk mengetahui jumlah persediaan barang dagang perusahaan. 

Dengan cara meng-input jumlah barang yang telah dibeli dan dijual 

perusahaan, maka perusahaan dapat mengetahui stok barang yang tersedia. 
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Dokumen yang diperlukan yaitu faktur pajak masukan dan keluaran terkait 

dengan pembelian dan penjualan barang dagang perusahaan serta nota 

retur apabila terjadi retur atas pembelian/penjualan dari barang dagang 

tersebut.  

 

13. Mencocokan dan mengurutkan data Gaji, BPJS dan Insentif dari 

setiap karyawan untuk perhitungan SPT Masa 21 

UU BPJS menetukan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan 

program jaminan kesehatan yang terdiri dari 4 program, yaitu program 

jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan 

kematian. Gaji, BPJS dan Insentif merupakan salah satu komponen dalam 

perhitungan PPh Pasal 21, yang kemudian hasil perhitungan tersebut 

digunakan untuk pengisian SPT PPh pasal 21. Data diperoleh dari daftar 

gaji dalam bentuk Ms. Excel 2010 yang kemudian nama karyawan, Gaji, 

BPJS dan Insentif dari setiap cabang perusahaan di-copy dan dipindahkan 

ke sheet  lain yang sudah berisikan nama-nama karyawan dari setiap 

cabang perusahaan, setelah dipindahkan maka dilakukan pengurutan data 

dari setiap nama karyawan, Gaji, BPJS serta Insentif dicocokan sesuai 

dengan nama karyawan yang sudah ada pada sheet lain tersebut. Tujuan 

dilakukannya pemindahan dan pengurutan data ini adalah untuk 

memudahkan dalam mengetahui mana karyawan yang mendapatkan BPJS 

serta Insentif dan mana yang tidak. 
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14. Merekap Rincian tanah 

Data ini diperoleh dari lembar hardcopy Daftar rincian tanah yang dimiliki 

oleh klien. Tahap yang dilakukan adalah memindahkan informasi dari 

hardcopy tersebut ke dalam Ms. Excel 2010. Klien ini bergerak dalam 

bidang real estate. Tujuan dilakukannya tugas ini adalah untuk 

dokumentasi serta membantu perusahaan apabila sewaktu-waktu data 

hardcopy-nya hilang. Data tersebut di-input ke dalam Ms. Excel 2010 

dengan format sebagai berikut. 

 

Gambar 3.7 

Format Daftar Rincian Tanah 

No. Nama Blok 
 Luas 

m2  

No. 

Akte 

Nomor 

SPPT-PBB 

 

15. Melakukan ekualisasi antara nilai penjualan terhadap DPP  

Ekualisasi adalah suatu cara atau proses penyamaan. Ekualisasi ini 

dilakukan untuk memeriksa antara penjualan yang tercatat pada General 

Ledger perusahaan sudah sesuai dengan Dasar Pengenaan Pajak atas Pajak 

Keluaran. Dengan dilakukanya ekualisasi, dapat diketahui apakah ada 

transaksi yang belum dimasukan ke dalam General Ledger yang dapat 

menimbulkan adanya ketidaksamaan. Data ini diperoleh dari softcopy atas 

Penjualan di General Ledger dan Dasar Pengenaan Pajak atas Pajak 
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Keluaran yang ada di Daftar Faktur Pajak dalam bentuk Ms. Exel 2010. 

Berikut ini langkah-langkah dalam melakukan ekualisasi: 

1) Pada Daftar Faktur Pajak, copy isi yang ada pada sheet a (Pajak 

Keluaran) dan pindahkan ke dalam sheet baru. Sedangkan untuk 

data penjualan yang diambil dari General Ledger dari excel yang 

berbeda di-copy dan dipindahkan juga ke dalam sheet  baru 

tersebut. 

2) Setelah kedua data tersebut selesai dipindahkan, maka dilakukan 

pencocokan atas nilai penjualan dengan DPP PK. 

 

16. Melakukan Pemeriksaan Fisik terhadap Aset tetap  

Pemeriksaan Fisik adalah Inspeksi atau perhitungan yang dilakukan oleh 

auditor atas aset berwujud seperti kas, persediaan, dan aset tetap yang 

berwujud. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk meyakinkan bahwa terdapat 

kesesuaian jumlah aset secara fisik dengan jumlah aset yang tercatat dalam 

catatan pembukuan perusahaan.  

 Awal mulanya dilakukan pemeriksaan fisik pada perusahaan klien 

adalah karena perusahaan mengalami defisit cash flow selama beberapa 

tahun terakhir sehingga perusahaan tidak dapat membagikan dividen 

kepada para pemegang saham dan menganggu kegiatan operasional 

perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan ingin memelakukan pemeriksaan 

fisik dengan menggunakan jasa pihak independent dimana hasil 

pemeriksaan ini hanya untuk internal audit perusahaan, pengertian dari 
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cash flow itu sendiri adalah bagian dari laporan keuangan suatu 

perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang 

menunjukan aliran masuk dan keluar uang (kas) perusahaan.  

Langkah-langkah dalam melakukan pemeriksaan fisik atas aset 

tetap sebagai berikut: 

1. Masing-masing anggota membawa list nama barang/aset yang diberikan 

perusahaan 

2. Saat melakukan pemeriksaan fisik masing-masing team didampingi oleh 

pendamping lapangan dari perusahaan tersebut 

3. Pendamping lapangan kemudian menjelaskan dan menunjukan satu per 

satu nama, tipe, serta jenis barang/aset yang ada di list tersebut 

4. Salah satu anggota team memfoto satu per satu barang/aset yang 

dimiliki perusahaan secara keseluruhan dan anggota lainnya langsung 

mencocokan nama barang yang difoto dengan list aset yang diberikan 

oleh perusahaan 

5. Setelah selesai melakukan persediaan fisik, maka hasil foto tersebut 

langsung dipindahkan ke dalam computer supaya dapat di 

klasifikasikan. 
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3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

 3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Selama penugasan, tugas yang dilaksanakan terkait dengan perpajakan 

bagi perusahaan, sesuai dengan divisi yang ditempati yaitu Tax Service 

dan pengelolaan data. Dalam peyusunan Laporan Kerja Magang, angka 

dan nama yang tertera bukan merupakan angka dan nama yang 

sebenarnya. Berikut ini adalah uraian tugas per perusahaan yang 

dilakukan: 

A. PT. AY 

Tugas yang dilakukan untuk PT. AY adalah: 

1. Meng-input Faktur Pajak Masukan ke dalam aplikasi MYOB 

Data Faktur Pajak Masukan yang di-input, yaitu bulan September-

Desember 2014 dan bulan Maret-Juni 2015. Langkah-langkah 

dalam meng-input  Faktur Pajak Masukan ke dalam aplikasi 

MYOB sebagai berikut: 

a. Buka aplikasi MYOB. Kemudian, pilih Open, lalu pilih 

Database perusahaan yang sesuai. 
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b. Pilih Purchase, lalu klik  Enter Purchases. 

 

 

c. Pilih nama Supplier  sesuai dengan nama penjual yang terdapat 

di Faktur Pajak, lalu klik Use Supplier. 
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d. Masukan tanggal sesuai dengan tanggal pembuatan Faktur 

Pajak, dan masukan Supplier inv# sesuai dengan 8 digit 

terakhir nomor Faktur Pajak. 
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e. Masukan Deskripsi nama barang/jasa sesuai dengan yang ada 

di Faktur Pajak, lalu pilih account yang sesuai dengan 

transaksi tersebut lalu klik Use Account, selanjutnya masukan 

jumlah/amount sesuai dengan DPP yang ada di Faktur Pajak, 

dan untuk bagian Tax pilih GST (Goods & Services Tax) lalu 

kllik Use Tax Code. 

 

 

Pelaksanaan Tax And..., Shelby Devina, FB UMN, 2015



57 
 

f. Setelah selesai memasukan tanggal, Supplier inv#, 

Description, Account, Amount  dan Tax, klik Ok. 

 

 

g. Data Faktur Pajak Masukan yang telah di-input akan 

menghasilakan jurnal akuntansi. 
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2. Meng-input Rekening Koran ke dalam aplikasi MYOB 

Peng-inputan Rekening Koran PT. AY dilakukan untuk 2 Cabang, 

yaitu Cabang AY 1 dan Cabang AY 2. Data Rekening Koran yang 

di-input untuk Cabang AY 1 (bulan Jan-Feb 2015, bulan Jan-Des 

2014, dan bulan Jan-Des 2013) dan Cabang AY 2 (bulan Jan-Maret 

2014 dan Jan-Apr 2013). Langkah-langkah dalam meng-input 

Rekening Koran bagian pendapatan ke dalam aplikasi MYOB 

sebagai berikut: 

1) Buka aplikasi MYOB. Kemudian, pilih Open, lalu pilih 

Database perusahaan yang sesuai. 
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2) Tahap Pertama, Pilih Sales, lalu klik Enter Sales 

 

 

3) Masukan nama Customer, pilih pelanggan umum 
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4) Masukan tanggal sesuai dengan tanggal transaksi yang ada di 

rek. Koran 

 

 

5) Ada beberapa transaksi yang terdapat dalam Rekening Koran, 

dengan tahapan input Sales  yang berbeda;  

a.  Transaksi Kartu Kredit; 

i. Pada Bagian Description, Acct#,  dan Amount. Input Kartu 

Kredit sebagai pendapatan dan Biaya Adm pada bagian 

Descriptiion, pilih masing-masing account yang sesuai dan 

masukan nominal sesuai dengan yang tertera di Rek. Koran. 
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ii. Setelah semua data selesai di-input,  klik Record. 

 

 

b. Transaksi Kliring Otomatis dan Setoran Tunai  

i. Pada Bagian Description, Acct#, dan Amount. Input 

Pendapatan pada bagian Description, pilih account yang 
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sesuai dan masukan nominal sesuai dengan yang tertera di 

Rek. Koran. 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan Tax And..., Shelby Devina, FB UMN, 2015



64 
 

ii. Setelah semua data selesai di-input,  klik OK. 

 

 

6) Tahap Kedua, Pilih Banking, lalu klik Receive Money 
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7) Masukan Tanggal sesuai dengan tanggal transaksi pada Rek. 

Koran, pada bagian Deposit Of Account pilih Account Kas 

yang sesuai dengan cabang perusahaan, pada bagian Payor 

pilih pelanggan umum, untuk bagian Amount Received (untuk 

transaksi Kartu Kredit jumlah  angka transaksi yang dimasukan 

adalah hasil pengurangan antara Kartu Kredit dengan Biaya 

Adm, sedangkan untuk transaksi kliring Otomatis dan Setoran 

Tunai jumlah angka transaksi yang dimasukan sesuai dengan 

yang tertera di Rek. Koran), lalu pada bagian Payment Method 

pilih Bank Card. 
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8) Untuk bagian Acct# pilih Account sesuai dengan jenis 

keterangan transaksi, bagian Name input sebagai pendapatan 

dan Amount  disesuaikan dengan Amount Received. 
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9) Setelah semua data selesai di-input, klik Record. 

 

 

Selain transaksi pendapatan di rekening koran juga terdapat 

transaksi pengeluaran. Langkah-langkah dalam meng-input Rekening 

Koran bagian pengeluaran ke dalam aplikasi MYOB sebagai berikut: 

1) Pilih Banking, lalu klik Spend Money 
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2) Pada bagian  Pay from Account pilih akun pembayaran yang 

sesuai (menggunakan Cheque, Cash, dll) sesuai kan juga 

dengan cabang perusahaan. 

 

 

3) Masukan tanggal sesuai dengan tanggal transaksi, isi bagian 

Amount sesuai dengan angka transaksi yang tertera di Rek. 

Koran, Ada beberapa transaksi pengeluaran yang terdapat 

dalam Rekening Koran; 

a. Untuk pembayaran/pengeluaran Tarikan isi bagian Card 

sesuai dengan nama Supplier sesuai dengan 

pembayaran/pengeluaran tersebut tertuju, deskripsi untuk 

pengeluaran ini masuk dalam akun Hutang dagang (Trade 

Creditors), pada bagian Acct# pilih nomor akun yang 

sesuai dengan pembayaran/pengeluaran tersebut. 
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b. Untuk pembayaran/pengeluaran Tarikan Tunai bagian 

Card tidak perlu diisi dan pada bagian Memo isi dengan 

keterangan Tarikan Tunai, deskripsi untuk pengeluaran ini 

masuk dalam akun Hutang lain-lain (Other Current 

Liabilities, pada bagian Acct# pilih nomor akun yang 

sesuai dengan pembayaran/pengeluaran tersebut. 

 

Pelaksanaan Tax And..., Shelby Devina, FB UMN, 2015



71 
 

c. Untuk pembayaran Telkom bagian Card tidak perlu diisi 

dan pada bagian Memo isi dengan keterangan Telkom, 

deskripsi untuk pengeluaran ini masuk dalam akun Biaya 

Telephone & Internet, pada bagian Acct# pilih nomor akun 

yang sesuai dengan pembayaran/pengeluaran tersebut. 

 

4) Transaksi yang telah di-record akan menghasilkan jurnal 
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3. Merekap PPh Pasal 21 setelah perubahan PTKP  

Karena adanya perubahan PTKP maka perusahaan harus 

menyesuaikan perhitungan besarnya pemotongan PPh Pasal 21 

maupun besarnya PPh terutangnya. Hasil lengkap rekapitulasi PPh 

Pasal 21 dapat dilihat pada Lampiran 7. Langkah-langkah yang 

perlu dilakukan dalam menyesuaikan perubahan PTKP adalah: 

1) Membuka database formula perhitungan PPh pasal 21 

perusahaan dalam bentuk excel, pada database ini sudah 

mencakup perhitungan PPh pasal 21 untuk semua cabang, 

kemudian pada bagian PTKP ubah rumus yang digunakan, 

dan sesuaikan dengan PTKP yang dikenakan sesuai dengan 

status Wajib Pajak. Setelah rumus diubah, copy rumus 

tersebut sampai baris terakhir pada bagian PTKP tersebut. 

Merubah rumus PTKP cukup dilakukan pada bulan Januari, 

untuk bulan selanjutnya rumus otomatis berubah sesuai 

dengan rumus pada bulan Januari yang sudah diubah 

tersebut.  
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Gambar 3.8 

Formula Perhitungan PPh Pasal 21 

 

 

2) Setelah selesai merubah PTKP, buka database rekap PT. 

AY 2015 dalam bentuk excel, pada sheet  PSL 21 ’15 sudah 

terdapat format dan hasil rekapan PPh Pasal 21 dari 

masing-masing cabang sebelum perubahan PTKP, format 

rekapan tersebut di-copy dan dipindahkan di samping hasil 

rekapan tersebut. Update data untuk PPh Pasal 21 setelah 

perubahan PTKP yang dilakukan meliputi jumlah penerima 

penghasilan, penghasilan bruto, pajak terutang, jumlah 

pajak yang dibayarkan, tanggal bayar, tangga lapor, dan 

keterangan mengenai PPh Pasal 21 tersebut apakah kurang 

bayar atau lebih bayar. 
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Gambar 3.9 

Rekap PT. AY 2015 Cab 1 

 

 

B. PT. BY 

Tugas yang dilakukan untuk PT. BY adalah: 

1. Merekapitulasi data PPh Pasal 21. Merekap data untuk PPh Pasal 

21 yang perlu dipersiapkan adalah SPT Masa PPh Pasal 21, BPS, 

BPN, dan SSP dari perusahaan tersebut, kemudian dilakukan 

pemindahan informasi tersebut ke dalam Ms. Excel 2010 meliputi 

Masa SPT, jumlah karyawan yang menerima penghasilan, 

penghasilan bruto, PPh Terutang, kompensasi, PPh Terutang, 

SSP, KB/LB, tanggal bayar, tanggal lapor, dan NTPN.  

Rekapitulasi ini dilakukan untuk tahun 2010 – 2012. Hasil 

lengkap rekapitulasi PPh Pasal 21 dapat dilihat pada Lampiran 8. 
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Gambar 3.10 

Rekap PPh Ps 21  PT. BY  

 

 

2. Merekapitulasi data PPh Pasal 25. Merekap data untuk PPh Pasal 

25 yang meliputi Masa SPT, jumlah yang dibayarkan, tanggal 

bayar, dan tanggal lapor. Rekapitulasi ini dilakukan untuk tahun 

2010 – 2012. 

 

Gambar 3.11 

Rekap PPh Ps 25 PT. BY 
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C. PT. CY 

Tugas yang dilakukan untuk PT. CY adalah: 

1. Merekapitulasi data PPh Pasal 21. Merekap data untuk PPh Pasal 

21 yang perlu dipersiapkan adalah SPT Masa PPh Pasal 21, BPS, 

BPN, dan SSP dari perusahaan tersebut, kemudian dilakukan 

pemindahan informasi tersebut ke dalam Ms. Excel 2010 meliputi 

Masa SPT, jumlah karyawan yang menerima penghasilan, 

penghasilan bruto, PPh Terutang, kompensasi, PPh Terutang, 

SSP, KB/LB, tanggal bayar, tanggal lapor, dan NTPN.  

Rekapitulasi ini dilakukan untuk tahun 2010 – 2012. 

 

Gambar 3.12 

Rekap PPh Ps 21 PT. CY 
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2. Merekapitulasi data PPh Pasal 25. Merekap data untuk PPh Pasal 

25 yang perlu dipersiapkan adalah SSP, BPS dan BPN atas PPh 

Pasal 25 dari perusahaan tersebut, kemudian dilakukan 

pemindahan informasi tersebut ke dalam Ms. Excel 2010 meliputi 

Masa SPT, jumlah yang dibayarkan, tanggal bayar, tanggal lapor 

dan NTPN. Rekapitulasi ini dilakukan untuk tahun 2010 – 2012. 

 

Gambar 3.13 

Rekap PPh Ps 25 PT. CY 

 

 

3. Merekap Neraca & Laba Rugi   

SPT Tahunan untuk WP yang wajib menyelenggarakan 

pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa 

neraca dan laporan laba rugi yang diperlukan untuk menghitung 

besarnya Penghasilan Kena Pajak. Dalam melakukan rekapitulasi 

Neraca dan Laporan Laba rugi, yang dilakukan adalah 

mencocokan antara data softcopy dengan hardcopy yang ada. 
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Semua data softcopy yang sudah di-input dan tersimpan dalam 

database dalam bentuk excel harus sama dengan hardcopy yang 

disimpan. Jika terjadi perbedaan penulisan atau ketidaklengkapan, 

maka harus melaporkan ketidaksamaan tersebut ke pembimbing 

supaya bisa diperbaiki dan dilengkapi. Tujuannya adalah untuk 

menjaga dokumentasi data, supaya data yang disimpan baik 

softcopy maupun hardcopy tidak terdapat perbedaaan, dan untuk 

mengantisipasi kehilangan data yang mungkin saja terjadi. Hasil 

rekapitulasi neraca dan laba rugi dapat dilihat pada Lampiran 9. 

 

4. Melihat dan mencocokan gaji pada laba rugi dengan jumlah 

penghasilan bruto di SPT. Tahap-tahap yang dilakukan yaitu 

mempersiapkan SPT Masa PPh Pasal 21 dari Masa Januari – 

Desember perusahaan dan membuka database laba rugi 

perusahaan di excel, kemudian cocokan apakah jumlah 

penghasilan bruto yang terlampir di SPT sama dengan jumlah gaji 

yang tercatat di laba rugi, apabila terdapat perbedaan maka 

dihitung selisihnya, dan kemudian perbedaan tersebut dilaporkan 

kepada pembimbing lapangan supaya dapat diperbaiki. 

Pencocokan ini dilakukan untuk tahun 2011 dan 2012. 
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Gambar 3.14 

Laba Rugi PT. CY 

 

  

5. Meng-input data fix asset ke dalam excel dan menghitung 

penyusutannya. Tahap-tahap yang dilakukan yaitu meng-input 

data fix asset dari list aset perusahaan tersebut ke dalam excel. 

Data tersebut kemudian dihitung penyusutannya dari tahun 2011 – 

2014 menggunakan metode garis lurus secara akuntansi. Yang 

perlu diperhatikan adalah tanggal perolehan dari aset tetap 

tersebut, apabila tanggal perolehannya diatas tanggal 15 maka 

penyusutannya terhitung mulai bulan selanjutnya, kemudian lihat 

prosentasenya/masa manfaat dari aset tetap tersebut, dan harga 

perolehan aset tetap tersebut. 
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Gambar 3.15 

Hasil Perhitungan Penyusutan Fix Asset PT. CY 

 

 

D. PT. DY 

Tugas yang dilakukan untuk PT. DY adalah: 

1. Mengubah PTKP yang lama dengan PTKP yang baru untuk tahun 

2015 

Karena adanya perubahan PTKP maka perusahaan harus 

menyesuaikan perhitungan besarnya pemotongan PPh Pasal 21 

maupun besarnya PPh terutangnya. Langkah-langkah yang perlu 

dilakukan dalam menyesuaikan perubahan PTKP adalah: 

1) Membuka database formula perhitungan PPh pasal 21 

perusahaan dalam bentuk excel, pada database ini sudah 

mencakup perhitungan PPh pasal 21 untuk semua cabang, 

kemudian pada bagian PTKP ubah rumus yang digunakan, 

dan sesuaikan dengan PTKP yang dikenakan sesuai dengan 

status Wajib Pajak. Setelah rumus diubah, copy rumus 
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tersebut sampai baris terakhir pada bagian PTKP tersebut. 

Merubah rumus PTKP cukup dilakukan pada bulan Januari, 

untuk bulan selanjutnya rumus otomatis berubah sesuai 

dengan rumus pada bulan Januari yang sudah diubah 

tersebut.  

 

Gambar 3.16 

Formula Perhitungan PPh Ps 21 PT. DY 

   

 

2) Setelah selesai mengubah PTKP, masih pada database yang 

sama pilih sheet Rekap, pada sheet  Rekap sudah terdapat 

format dan hasil rekapan PPh Pasal 21 dari masing-masing 

cabang sebelum perubahan PTKP, format rekapan tersebut 

di-copy dan dipindahkan di samping hasil rekapan tersebut. 

Update data untuk PPh Pasal 21 setelah perubahan PTKP 

yang dilakukan meliputi Masa SPT, jumlah karyawan yang 
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menerima penghasilan, penghasilan bruto, dan PPh 

Terutang. Bandingkan dan hitung selisih antara PPh 

Terutang sesudah dan sebelum perubahan PTKP pada 

kolom sebelahnya, untuk mengetahui apakah perusahaan 

kurang bayar atau lebih bayar setelah perubahan PTKP.  

 

Gambar 3.17 

Rekap PPh Pasal 21 PT. DY 

 

Keterangan: Dalam merekap PPh Pasal 21, Kolom D diisi 

dengan jumlah total karyawan yang menerima penghasilan, 

kolom E diisi dengan jumlah total penghasilan bruto, dan 

kolom F diisi dengan jumlah total PPh Terutang yang harus 

dibayarkan. Untuk mengisi kolom D, E, dan F data 

diambil/di-link dari sheet PT. DY.  
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Gambar 3.18 

Formula Perhitungan PPh Pasal 21 PT. DY 

 

 

2. Membuat SPT Masa PPh 21 untuk bulan Juli dengan e-SPT 

Langkah-langkah untuk melakukan input SPT Masa PPh pasal 21 

ke dalam e-SPT: 

1) Buka aplikasi e-SPT Masa 21. Kemudian, pilih database, 

lalu klik Pilih database. 
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2) Pilih database PT. DY. Apabila database yang diinginkan 

tidak ada, pilih browse. 

 

 

3) Login dengan memasukkan username dan password yang 

sesuai. 
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4) Pilih SPT, kemudian Buat SPT Baru 

 

 

5) Lalu Masukan Masa SPT yang akan dibuat, klik Buat SPT. 
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6) Pilih CSV, kemudian Impor, Bukti Potong, lalu pilih 

Pemotongan Pajak Bulanan 

 

 

7) Setelah itu akan muncul box untuk melakukan Impor 

Pemotongan Pajak Bulanan.  
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8) Klik Buka File, pilih file csv yang akan diimpor ke dalam e-

SPT, lalu klik Open. 

 

 

9)  Setelah file csv dipilih maka akan muncul data seperti 

berikut, kemudian klik Impor. 
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10) Pilih Isi SPT, Daftar Pemotongan Pajak (1721-I), lalu pilih 

Satu Masa Pajak. 

 

 

11) Setelah itu lihat bagian B. Pegawai Tetap dan Penerima 

Pensiun atau THT/JHT serta PNS, Anggota TNI-Polri, 

Pejabat Negara dan Pensiunannya yang penghasilannya 

tidak melebihi PTKP, kemudian isi Jumlah Pegawai dan 

Jumlah Penghasilan Bruto Pegawai (Data diperoleh dari 

softcopy daftar gaji yang penghasilannya tidak melebihi 

PTKP dalam format Ms. Excel 2010), setelah selesai di-

input, klik Simpan. 
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12) Pilih Isi SPT, kemudian pilih SPT Induk (1721). 
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13)  Setelah itu, pilih bagian E. Pernyataan dan Ttd 

Pemotong. Ada 5 bagian yang perlu diisi: 

a) Terdapat Pilihan Pemotong atau Kuasa, Pilih Pemotong. 

b) Isi NPWP Pemotong/Kuasa 

c) Nama Pemotong/Kuasa 

d) Pilih Tanggal 

e) Isi Tempat  

Setelah semua bagian terisi, klik Simpan. 
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3. Menyiapkan alamat klien untuk pengiriman pelaporan SPT Masa 

PPh Pasal 21 

Gambar 3.19 

Kop Surat Pelaporan SPT PPh Pasal 21 

From :             

NPWP : 
 

02. 123.XXX.X-XXX.XXX   

Nama WP : 
 

PT. DY 

  

  

Alamat WP : 
 

XXXXX 

     
  

JL. XXXXXXXXX   

  
  

   

  

Status Pajak : 
 

Kurang Bayar 

 

  

Jenis Pajak :   PPh Pasal 21 Masa Juli 2015 

 

TO :             

Bagian Pelayanan SPT 

   

  

KPP Pratama Bangka 

   

  

Jl. Raya Sungailiat Selindung Baru, Pangkalpinang   

Bangka Belitung             

 

 

E. PT. EY 

Tugas yang dilakukan untuk PT. EY adalah meng-input Stock barang 

ke dalam Ms. Excel 2010. Tahapan yang dilakukan selama proses 

meng-input stock barang adalah mempersiapkan Faktur Pajak atau 

invoice terkait dengan pembelian, Faktur Pajak Keluaran atau invoice 

terkait dengan penjualan, serta nota retur yang terkait dengan 

pembelian dan penjualan yang dilakukan perusahaan. Hal yang perlu 

di-input seperti nama barang, tanggal (pembelian, penjualan dan 
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retur), quantity (pembelian, penjualan dan retur), harga/unit 

(pembelian, penjualan dan retur), saldo total (pembelian, penjualan 

dan retur), dan stock quantity (quatity pembelian – quantity 

penjualan) 

 

Gambar 3.20 

Format input Stock barang 

 

 

F. PT. FY 

Tugas yang dilakukan untuk PT. FY adalah: 

1. Mengubah PTKP yang lama dengan PTKP yang baru untuk tahun 

2015. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam 

menyesuaikan perubahan PTKP adalah: 

1) Membuka database perhitungan PPh pasal 21 perusahaan 

dalam bentuk excel, pada database ini sudah mencakup 

perhitungan PPh pasal 21 untuk semua cabang, kemudian 
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pada bagian PTKP ubah rumus yang digunakan, dan 

sesuaikan dengan PTKP yang dikenakan sesuai dengan 

status Wajib Pajak. Setelah rumus diubah, copy rumus 

tersebut sampai baris terakhir pada bagian PTKP tersebut. 

Merubah rumus PTKP cukup dilakukan pada bulan Januari, 

untuk bulan selanjutnya rumus otomatis berubah sesuai 

dengan rumus pada bulan Januari yang sudah diubah 

tersebut. 

 

Gambar 3.21 

Perhitungan PPh 21 PT. FY 

 

 

2) Setelah selesai mengubah PTKP, masih pada database yang 

sama pilih sheet Rekap, pada sheet  Rekap sudah terdapat 
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format dan hasil rekapan PPh Pasal 21 dari masing-masing 

cabang sebelum perubahan PTKP, format rekapan tersebut 

di-copy dan dipindahkan di samping hasil rekapan tersebut. 

Update data untuk PPh Pasal 21 setelah perubahan PTKP 

yang dilakukan meliputi Masa SPT, jumlah karyawan yang 

menerima penghasilan, penghasilan bruto, dan PPh 

Terutang. Bandingkan dan hitung selisih antara PPh 

Terutang sesudah dan sebelum perubahan PTKP pada 

kolom sebelahnya, untuk mengetahui apakah perusahaan 

kurang bayar atau lebih bayar setelah perubahan PTKP. 

 

Gambar 3.22 

Rekap PPh Pasal 21 PT. FY 
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2. Mencocokan Gaji, BPJS, dan Insentif karyawan untuk 

perhitungan SPT Masa PPh Pasal 21 

Pencocokan Gaji, BPJS dan Insentif ini dilakukan untuk 3 cabang 

perusahaan. Tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu pertama 

membuka database daftar gaji dalam bentuk Ms. Excel 2010, 

kemudian nama karyawan, Gaji, BPJS dan Insentif dari setiap 

cabang perusahaan di-copy dan dipindahkan ke sheet  lain yang 

sudah berisikan nama-nama karyawan dari setiap cabang 

perusahaan, setelah dipindahkan maka dilakukan pengurutan data 

dari setiap nama karyawan, Gaji, BPJS serta Insentif dicocokan 

sesuai dengan nama karyawan yang sudah ada pada sheet lain 

tersebut. 

 

Gambar 3.23 

Daftar Gaji Perusahaan PT. FY 
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Keterangan: Nama Karyawan, U.diterima, total Premi BPJS dan 

Insentif dari sheet Cab 1, Cab 2 dan Cab 3 di-copy dan 

dipindahkan ke sheet gabungan. 

 

Gambar 3.24 

Daftar Gaji PT. FY sheet  Gabungan  

 

Keterangan: Nama Karyawan yang ada pada kolom D disesuaikan 

dengan Nama Karyawan yang ada pada kolom G beserta dengan 

Gaji, BPJS dan Insentifnya. 

 

G. PT. GY 

Tugas yang dilakukan untuk PT. GY adalah merekap rincian tanah. 

Dalam melakukan rekapitulasi rincian tanah, yang dilakukan adalah 

memindahkan informasi yang ada pada hardcopy tersebut ke dalam 
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Ms. Excel. Berikut di bawah ini merupakan hasil rekapitulasi rincian 

tanah PT. GY yang dilakukan.  

 

Gambar 3.25 

Daftar Rincian Tanah PT. GY 

 

Keterangan: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah 

Surat Keputusan Kepala KPP mengenai pajak terutang yang harus 

dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak. 

 

H. PT. HY 

Tugas yang dilakukan untuk PT. HY adalah melakukan pemeriksaan 

fisik atas fix asset. Pemeriksaan fisik ini dilakukan ke 2 tempat yaitu 

Cikarang dan Bekasi. Karena perusahaan mengalami defisit cash flow 

selama beberapa tahun, maka pada saat perusahaan klien melakukan 
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pembahasan mengenai defisit yang terjadi, diketahui bahwa penyebab 

terjadinya defisit pada cash flow perusahaan karena banyaknya 

pengeluaran untuk investasi seperti membeli mesin, atau membeli 

komponen untuk assembling hand tractor dimana hand tractor ini 

merupakan produk/barang yang dijual perusahaan klien, selain 

mendapatkan pendapatan dari menjual hand tractor perusahaan ini 

juga menawarkan jasa maklon dimana perusahaan memberikan jasa 

dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tetapi bahan baku 

disediakan oleh pihak yang menggunakan jasanya.  

Dalam melakukan pemeriksaan fisik ini dibagi menjadi 2 team 

dimana terdiri dari 2 orang untuk 1 team. Tujuan dilakukan 

pemeriksaan fisik ini untuk mengetahui aset apa saja yang ada di 

perusahaan, serta untuk mengetahui nilai keseluruhan aset yang ada di 

perusahaan tersebut apakah sesuai dengan jumlah aktivitas investasi 

yang dilakukan perusahaan. Tahapan yang dilakukan saat melakukan 

pemeriksaan fisik yaitu,  

1) Masing-masing anggota membawa list nama barang/aset yang 

diberikan perusahaan  

2) Saat melakukan permeriksaan fisik masing-masing team 

didampingi oleh pendamping lapangan dari perusahaan tersebut 

3)  Pendamping lapangan kemudian menjelaskan dan menunjukan 

satu per satu nama, tipe, serta jenis barang/aset yang ada di list 

tersebut  
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4)  Salah satu anggota team memfoto satu per satu barang/aset yang 

dimiliki perusahaan secara keseluruhan dan anggota lainnya 

langsung mencocokan nama barang yang difoto dengan list aset 

yang diberikan oleh perusahaan, apabila nama barang/aset 

tersebut ada di list aset yang diberikan perusahaan maka langsung 

ditandai, jika tidak ada maka langsung menanyakan nama, serta 

detail lengkap tentang barang/aset tersebut kepada pendamping 

lapangan  

5) Setelah selesai melakukan persediaan fisik, maka hasil foto 

tersebut langsung dipindahkan ke dalam komputer supaya dapat 

diklasifikasikan apakah barang tersebut masuk dalam kategori 

mesin, equipment, kendaraan, atau lain-lain. Dalam 

mengklasifikasikan hasil permeriksaan fisik yang dilakukan 

meliputi keterangan, merk, type/model, tahun perolehan, buatan, 

quantity, no. faktur, tanggal faktur, kondisi, dan harga perolehan. 

Hasil dari pemeriksaan fisik dapat dilihat pada Lampiran 14. 

 

I. PT. IY 

Tugas yang dilakukan untuk PT. IY adalah: 

1. Merekap PPh Pasal 21 setelah perubahan PTKP 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam merekap PPh Pasal 

21 setelah perubahan PTKP adalah buka database Rekap PT. IY 

di Ms. excel, pada database  tersebut sudah terdapat format dan 
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hasil rekapan PPh Pasal 21 sebelum perubahan PTKP, format 

rekapan tersebut di-copy dan dipindahkan di samping hasil 

rekapan tersebut. Update data untuk PPh Pasal 21 setelah 

perubahan PTKP yang dilakukan meliputi Masa SPT, jumlah 

karyawan yang menerima penghasilan, penghasilan bruto, pajak 

terutang, pajak yang dibayarkan, tanggal bayar, tanggal lapor, dan 

keterangan. 

 

Gambar 3.26 

Rekap PPh Pasal 21 PT. IY 

 

 

2. Melakukan ekualisasi antara Penjualan yang terdapat di General 

Ledger dengan DPP PPN dari Faktur Pajak Keluaran 

Ekualisasi ini dilakukan untuk memeriksa antara penjualan yang 

tercatat pada General Ledger perusahaan sudah sesuai dengan 

Dasar Pengenaan Pajak atas Pajak Keluaran. Berikut ini langkah-

langkah dalam melakukan ekualisasi: 
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1) Pada Daftar Faktur Pajak, copy isi yang ada pada sheet a 

(Pajak Keluaran) dan pindahkan ke dalam sheet baru. 

Sedangkan untuk data penjualan yang diambil dari General 

Ledger dari excel yang berbeda di-copy dan dipindahkan juga 

ke dalam sheet  baru tersebut. 

2) Setelah kedua data tersebut selesai dipindahkan, maka 

dilakukan pencocokan atas nilai penjualan dengan DPP PK. 

 

Gambar 3.27 

Ekualisasi PT. IY 

 

 

J. PT. JY 

Tugas yang dilakukan untuk PT. JY adalah Merekap Bon (Bukti 

Masuk dan Bukti Keluaran) bulan Jan – Juli 2015. Tahap-tahapnya 

adalah memindahkan data pengeluaran kas yang berasal dari bukti 

masuk dan bukti keluar perusahaan ke dalam Ms. Excel dengan 
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format tanggal transaksi, keterangan, kas (masuk dan keluar), Rek. 

Bank Danamon23xxx (masuk dan keluar), dan Rek. Bank Danamon 

44xxx (masuk dan keluar). Berikut di bawah ini merupakan hasil 

rekapitulasi data bukti masuk dan bukti keluar PT. JY yang dilakukan. 

 

Gambar 3.28 

Hasil Rekapitulasi Bukti Masuk dan Bukti Keluar 

 

 

K. PT. KY 

Tugas yang dilakukan untuk PT. KY adalah merekap PPh Pasal 21 

dan Bukti Potong PPh Pasal 21. Hal yang perlu dipersiapkan dan 

diperhatikan yaitu SPT Masa PPh Pasal 21 Formulir 1721 bagian B. 

Objek Pajak nomor 1, 4c dan 15, Formulir 1721-II, BPS, BPN, dan 

SSP. Informasi tersebut kemudian di-input ke dalam Ms. Excel. 

Merekapitulasi data untuk PPh Pasal 21 yang dilakukan meliputi 
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Masa SPT, penerima penghasilan, jumlah penerima penghasilan, 

penghasilan bruto, pajak terutang, pajak yang dibayarkan, tanggal 

bayar, tanggal lapor, dan keterangan mengenai PPh Pasal 21 tersebut 

apakah kurang bayar atau lebih bayar. Sedangkan untuk 

merekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 21 yang dilakukan meliputi 

NPWP, nama, bukti pemotongan (nomor dan tanggal), kode objek 

pajak, jumlah penghasilan bruto dan PPh dipotong. Rekapitulasi ini 

dilakukan untuk bulan Jan – Juli 2015. Berikut di bawah ini 

merupakan contoh hasil rekapitulasinya. 

 

Gambar 3.29  

Hasil Rekapitulasi PPh Pasal 21 PT. KY 
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Gambar 3.30 

Hasil Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 21 PT. KY 

 

 

L. Orang Pribadi 

Tugas yang dilakukan untuk Orang Pribadi adalah: 

1. Merekap dan meng-input angsuran PPh Pasal 25 untuk OP 

Hal yang perlu dipersiapkan saat merekap PPh Pasal 25 adalah 

BPS, BPN dan SSP, kemudian informasi tersebut di-input ke 

dalam Ms. Excel. Merekapitulasi data untuk PPh Pasal 25 yang 

dilakukan meliputi Masa angsuran, angsuran yang dibayarkan, 

tanggal bayar, tanggal lapor dan keterangan. Merekap PPh Pasal 

25 dilakukan untuk 2 Orang Pribadi, yaitu Ibu Y untuk Maret – 

Des 2014 serta Jan – Feb 2015 dan Bapak X untuk Maret – Des 
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2013, 2014, dan Jan – Feb 2-15. Berikut di bawah ini merupakan 

contoh hasil rekapitulasinya. 

 

Gambar 3.31 

Hasil Rekapitulasi PPh Pasal 25 Bapak X  

 

 

Gambar 3.32 

Hasil rekapitulasi PPh Psal 25 Ibu Y 

 

 

2. Meng-input Penghasilan Bruto 
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Hal yang perlu dipersiapkan saat meng-input Penghasilan bruto ke 

dalam Ms. Excel adalah lampiran pencatatan penghasilan bruto 

yang dilakukan oleh Orang Pribadi dan SPT Tahunan 1770. Peng-

inputan ini dilakukan untuk 2 Orang Pribadi, yaitu Bapak X; tahun 

2010 – 2013 dan Ibu Y; tahun 2013. Berikut di bawah ini 

merupakan contoh hasil peng-inputan. 

 

Gambar 3.33 

Penghasilan Bruto Bapak X dan Ibu Y 

 

  

3. Menyiapkan Surat Setoran Pajak  

Pengisian Surat Setoran Pajak ini dilakukan untuk proses 

penyetoran PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 4 (2) untuk Masa Juli 

2015. Yang perlu dipersiapkan adalah Buku SSP, odner yang 

berisikan SSP PPh Pasal 25 yang sudah dilaporkan untuk masa 

sebelumnya sebagai patokan dalam mengisi SSP, dan list 
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berisikan NPWP, Nama WP, Alamat, dan Jumlah PPh Pasal 4 (2) 

yang harus dibayarkan dari masing-masing WP. Tahapan dalam 

mengisi SSP yaitu sebagai berikut.  

a) mengisi NPWP, Nama WP, dan Alamat WP 

b) isi Kode Akun Pajak untuk PPh Pasal 25 OP kodenya 411125, 

sedangkan untuk PPh Pasal 4 (2) 411128 dan Kode Jenis 

Setoran untuk PPh Pasal 25 OP kodenya 100, sedangkan 

untuk PPh Pasal 4 (2) kodenya 403. 

c) Isi bagian Uraian Pembayaran dengan PPh Pasal 25 atau PPh 

Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah 

d) Isi Masa Pajak dengan cara beri tanda silang pada kolom 

bulan, sesuai dengan Masa pembayaran 

e) Isi Tahun Pajak 

f) Isi Jumlah Pembayaran sesuai dengan angka jumlah pajak 

yang dibayarkan dalam Rupiah penuh dan Terbilang sesuai 

dengan jumlah pajak yang dibayarkan dengan huruf latin dan 

menggunakan bahasa Indonesia 

g) Isi bagian Wajib Pajak/Penyetor dengan tanggal dan tempat 

pembayaran 

 

3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

a. Meng-input Faktur Pajak Masukan ke dalam MYOB 
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Ada beberapa transaksi di Faktur Pajak yang tidak ada Chart of 

account-nya di MYOB. 

 

b. Meng-input Rekening Koran ke dalam MYOB 

Sempat terjadi tidak balance pada saldo kas bank cabang 

perusahaan. 

 

c. Meng-input data fix asset dan menghitung penyusutannya 

Adanya kesulitan saat melakukan penghitungan penyusutan fix 

asset menggunakan rumus di excel. 

 

d. Mencocokan gaji pada laba rugi dengan jumlah penghasilan 

bruto di SPT  

Terdapat perbedaan antara gaji yang ada di laba rugi dengan 

jumlah penghasilan bruto di SPT.  

 

e. Rekapitulasi PPh Pasal 21 dan 25 

Dokumen yang diperlukan untuk melakukan rekapitulasi 

kurang lengkap, seperti tidak adanya lampiran Surat Setoran 

Pajak atau Bukti Penerimaan Negara dan Bukti Penerimaan 

Surat sehingga jumlah pajak yang sudah dibayar, tanggal bayar, 

dan tanggal lapor tidak bisa di-input. 
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f. Melakukan Ekualisasi antara Penjualan dengan DPP PPN 

Pada saat melakukan ekualisasi ada beberapa nilai dari 

transaksi yang tidak benar-benar sama/terdapat selisih, tetapi 

jumlah selisihnya tidak signifikan. 

 

g. Melakukan Pemeriksaan Fisik 

Ada beberapa foto yang deskripsi barang/asetnya tidak ada di 

data/list aset perusahaan yang diberikan sebelum melakukan 

pemeriksaan dan data list aset yang diberikan perusahaan 

kurang lengkap. 

 

3.3.3 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

a. Meng-input Faktur Pajak Masukan ke dalam MYOB 

Solusinya adalah menambahkan chart of account secara 

manual, sesuai dengan jenis transaksinya. 

 

b. Meng-input Rekening Koran ke dalam MYOB 

Solusinya adalah melakukan pengecekan ulang atas transaksi 

yang sudah di-input sampai menemukan letak kesalahannya, 

setelah menemukan letak kesalahannya langsung dilakukan 

perbaikan. 
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c. Meng-input data fix asset dan menghitung penyusutannya 

Solusinya adalah penyusutannya direkap terlebih dahulu secara 

manual di sebuah kertas baru di-input ke dalam excel. 

 

d. Mencocokan gaji pada laba rugi dengan jumlah penghasilan 

bruto di SPT 

Solusinya adalah menghitung selisih atas perbedaan gaji yang 

ada di laba rugi dengan jumlah penghasilan bruto di SPT, 

kemudian di re-check kesalahan perhitungan pada pelaporan, 

maka dibuatkan spt pembetulan atau revisi di mana letak 

kesalahan di temukan. 

 

e. Rekapitulasi PPh Pasal 21 dan 25 

Solusi atas ketidaklengkapan dokumen untuk rekapitulasi 

adalah menanyakan dan meminta dokumen yang kurang 

lengkap tersebut kepada karyawan perusahaan, dan melanjutkan 

merekap dari data yang sudah ada terlebih dahulu. 

 

f. Melakukan Ekualisasi antara Penjualan dengan DPP PPN 

Solusinya adalah adanya ketidakcocokan nilai tersebut 

kemungkinan disebabkan karena adanya kesalahan, seperti 

salah saat pengetikan angka atau kemungkinan karena adanya 

perbedaan pembulatan. 
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g. Melakukan Pemeriksaan Fisik 

Solusinya adalah langsung menanyakan deskripsi dari 

aset/barang yang ada di foto tersebut kepada pendamping 

lapangan saat melakukan pemeriksaan fisik, lalu segera 

mencatat/menambahkan deskripsi dari aset tersebut dalam list 

tersebut dan meminta list aset perusahaan yang terbaru. 
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