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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

KAP Susianto didirikan pada tanggal 8 Agustus 2011, beralamat di Ruko Golden 

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

kerja magang, kedudukan yang ditempati adalah divisi junior auditor. Tugas dari 

junior auditor adalah membantu menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan oleh 

senior auditor. Dalam menyelesaikan tugas sebagai junior auditor, senior auditor 

tetap membimbing dan mengawasi terkait pekerjaan yang dilakukan. Dalam 

pelaksanaan kerja magang, juga dibimbing langsung oleh Bapak Susianto selaku 

pemimpin dan pemilik KAP Susianto dan pembimbing lapangan selama kerja 

magang ini adalah Ibu Susan.   

 

3.2 Tugas yang Dilakukan  

Dalam pelaksanaan kerja magang, pekerjaan yang dilakukan yaitu : 

1. Audit Service 

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

Loss (WPL) dengan Final Report dan memberikan indeks 

 Final Report merupakan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit 

yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan 

perubahan ekuitas dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan 
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(notes to financial position) dan informasi tambahan berupa lampiran 

mengenai perincian pos-pos yang penting. 

 Tugas yang dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa angka dan 

jumlah pada Working Balance Sheet (WBS) dan Working Profit Loss (WPL) 

telah sesuai dengan jumlah yang ada pada final report. Dokumen yang 

dibutuhkan adalah final report serta Working Balance Sheet (WBS) dan 

Working Profit and Loss (WPL). 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mencocokkan Working 

Balance Sheet (WBS) sebagai berikut : 

a. Menyiapkan final report dan data softcopy yang ada di Ms.excel. 

b. Mencocokkan semua jumlah saldo akun yang terdapat pada final report 

dengan jumlah saldo akun yang tercatat pada WBS yang ada di 

Ms.excel. 

c. Memberikan indeks pada WBS yang ada di Ms.excel. Pemberian indeks 

dilakukan dengan menggunakan huruf A, B, C, D, dan seterusnya untuk 

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

utang dan modal. 

 

 Langkah-langkah yang dilakukan dalam mencocokkan Working Profit Loss 

(WPL) sebagai berikut : 

a. Menyiapkan final report dan data softcopy yang ada di Ms.excel. 
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b. Mencocokkan semua jumlah saldo akun yang terdapat pada final report 

dengan jumlah saldo akun yang tercatat pada WPL yang ada di 

Ms.excel. 

c. Memberikan indeks pada WPL yang ada di Ms.excel. Pemberian indeks 

dilakukan dengan menggunakan indeks PL 1, PL 2, PL 3, PL 4, dan 

seterusnya. 

 

b. Melakukan pemeriksaan ketepatan reductional (kata) dan 

perhitungan pada draft Final Report  

 Final Report merupakan laporan yang diberikan oleh auditor kepada klien 

atas audit yang telah dilakukan. Pemeriksaan Final Report bertujuan untuk 

mereview final report agar mencegah kesalahaan penulisan, kesalahan 

perhitungan, kesalahan pembulatan angka, kesalahaan format tulisan 

sebelum diserahkan kepada klien. Dokumen yang dibutuhkan yaitu final 

report perusahaan. Kesalahan yang harus diperhatikan pada umumnya 

seperti kesalahan pengetikan dan hasil penjumlahan yang berbeda. 

  Langkah- langkah yang dilakukan dalam memeriksa penulisan dan 

perhitungan: 

1. Membaca secara teliti untuk menemukan jika terjadi kesalahan pada 

penulisan. 

2. Memeriksa kesesuaian halaman yang terdapat pada daftar isi dengan 

halaman pada isi laporan dan urutan halaman. 
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3. Menghitung secara manual angka-angka pada laporan posisi keuangan 

dan mengecek kesesuaian angka-angka yang terdapat pada neraca dan 

laporan laba rugi, kemudian dibandingkan dengan angka-angka yang 

terdapat pada catatan atas laporan keuangan. 

  

c. Melakukan vouching terhadap transaksi perusahaan 

Vouching merupakan pemeriksaan dokumen yang mendukung suatu 

transaksi atau jumlah yang dicatat perusahaan untuk memenuhi 

pertimbangan auditor bahwa transaksi tersebut benar dan telah diotorisasi 

oleh pihak yang berwenang. Tujuan dilakukannya vouching adalah 

memeriksa semua transaksi yang dicatat dalam pembukuan didukung oleh 

bukti, memastikan tidak ada fraud atau error yang terjadi dalam pencatatan 

transaksi, memastikan setiap transaksi yang dicatat benar-benar terjadi. 

Dokumen yang digunakan dalam kegiatan ini adalah bukti pengeluaran kas 

perusahaan dan bukti-bukti terkait transaksi. Langkah-langkah yang 

dilakukan dalam melakukan vouching adalah  

- Mengambil sampel 80% dari akun-akun di laporan laba rugi dengan 

ketentuan memiliki jumlah terbesar dari seluruh akun yang akan di 

sampling. 

- Merekap kode voucher yang dibutuhkan dan meminta voucher ke pihak 

klien. 

- Dalam memeriksa voucher, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah 

 

Pelaksanaan Audit..., Viola, FB UMN, 2017



a. Verification 

Verifikasi, tujuannya untuk mengidentifikasi apakah pencatatan 

transaksi sudah sesuai dengan yang sebenarnya. 

b. Authorization  

Otorisasi, tujuannya untuk mengidentifikasi apakah transaksi tersebut 

telah diotorisasi pihak yang berwenang.  

c. Supporting document 

Supporting document yaitu mengidentifikasi kelengkapan dokumen atas 

transaksi yang sudah dilakukan, seperti faktur, kuitansi, dan keterangan 

penggunaan kas kasir.  

d. Classification 

Klasifikasi, tujuannya untuk mengidentifikasi apakah pencatatan 

transaksi sudah diklasifikasi/ dikelompokkan dengan tepat. 

 

d. Melakukan walkthrough penjualan dan pembelian  

 Walkthrough merupakan salah satu metode yang digunakan oleh auditor 

dalam mengevaluasi implementasi pengendalian internal. Auditor memilih 

satu atau lebih dokumen mengenai tipe transaksi dan auditor menelusuri 

mulai dari dokumen asli hingga ke catatan yang dibuat oleh klien, proses 

tersebut dikenal dengan istilah tracing. Tracing dilakukan untuk memastikan 

bahwa semua dokumen telah dicatat sehingga tujuan completeness dapat 

terpenuhi. Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan walkthrough adalah 
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buku besar, rekening koran, invoice terkait penjualan, dan bukti terkait 

dengan pembelian.  

 Langkah-langkah dalam melakukan walkthrough pembelian:  

1. Mendapatkan dokumen-dokumen terkait transaksi pembelian seperti 

daftar data pembelian, voucher, dan rekening koran.  

2. Memeriksa jumlah pembelian yang tertulis di voucher apakah sudah 

sesuai dengan yang tertulis di bukti pengeluaran bank atau rekening 

koran. 

3. Mencatat nomor voucher, nama customer, tanggal pengeluaran bank, 

jumlah pengeluaran bank. 

4. Hasil langkah – langkah tersebut dibandingkan dengan prosedur yang 

ditetapkan oleh perusahaan.  

 

 Langkah-langkah dalam melakukan walkthrough penjualan:  

1. Mendapatkan dokumen-dokumen terkait transaksi penjualan seperti 

invoice, bukti penerimaan bank, dan rekening koran.  

2. Memeriksa kelengkapan invoice dan bukti penerimaan bank tersebut. 

3. Mencatat nomor invoice, nama customer, tanggal penerimaan bank dan 

jumlah penerimaan bank. 

4. Hasil langkah – langkah tersebut dibandingkan dengan prosedur yang 

ditetapkan oleh perusahaan.  
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e. Melakukan Cash Count  

 Cash Count merupakan salah satu prosedur audit dimana auditor melakukan 

pemeriksaan terhadap fisik kas yang ada di perusahaan dengan saldo kas 

catatan akuntansi perusahaan. Tujuan dilakukannya cash count adalah untuk 

membuktikan keberadaan (eksistensi) fisik uang kas perusahaan, untuk 

mengevaluasi pengendalian internal perusahaan atas kas perusahaan, dan 

memastikan bahwa pencatatan akuntansi atas saldo kas perusahaan dengan 

fisik kas sama. Dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan cash count 

adalah form perhitungan kas.  

 Langkah-langkah dalam melakukan cash count adalah  

a. Menghitung jumlah masing-masing pecahan rupiah yang ada pada kas 

perusahaan. 

b. Melakukan pemeriksaan dan perhitungan atas bon sementara. 

c. Melakukan pencatatan atas perhitungan kas dan bon sementara ke 

dalam formulir perhitungan kas. 

d. Melakukan penelusuran atas selisih antara pencatatan dengan fisik kas. 

e. Menandatangani formulir perhitungan kas. 

 

f. Mereview executive summary atas temuan audit 

 Executive summary merupakan ringkasan dari hasil pengujian, observasi dan 

wawancara yang berisikan mengenai temuan audit atas pekerjaan yang telah 

dilakukan. Tujuan dibuat executive summary untuk mengtahui temuan audit 
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dan ringkasan atas observasi yang telah dilakukan. Dokumen yang 

dibutuhkan adalah catatan temuan selama stock opname.  

 Langkah-langkah yang dilakukan dalam mereview executive summary 

meliputi pemeriksaan atas kesalahaan penulisan, kesalahan perhitungan, 

kesalahan pembulatan angka, kesalahaan format tulisan. Setelah menemukan 

kesalahaan, dilakukan pembenaran pada penulisan dan perhitungannya. Lalu 

langkah terakhir adalah melaporkan pembenaran tersebut kepada atasan. 

 

g. Membuat Working Balance Sheet (WBS)  

 Working Balance Sheet (WBS) adalah kertas kerja yang menggambarkan 

posisi keuangan per 31 Desember. Tujuan pembuatan WBS adalah sebagai 

dasar penyusunan laporan keuangan. WBS yang dibuat adalah untuk periode 

audit 2015. Dalam pembuatan WBS, dokumen yang diperlukan adalah 

laporan posisi keuangan (neraca) perusahaan.  

 Langkah- langkah pembuatan WBS dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Menyiapkan neraca per 31 Desember 2014 dan per 31 Maret 2015. 

2. Membuat kerangka WBS 

3. Menginput nama akun yang terdapat di laporan posisi keuangan ke dalam 

description WBS. 

4. Menginput jumlah rupiah dari masing-masing nama akun tersebut ke 

dalam WBS untuk saldo per buku tahun 2015. 
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5. Menyusun top schedule untuk akun aset, liabilitas dan memindahkan 

angka dari top schedule ke supporting schedule untuk akun aset dan 

liabilitas. 

 

h. Membuat Working Profit Loss (WPL)  

 Working Profit Loss (WPL) adalah kertas kerja yang menggambarkan hasil 

usaha perusahaan periode tertentu. Tujuan pembuatan WPL adalah sebagai 

dasar penyusunan laporan keuangan. WPL yang dibuat adalah untuk periode 

audit 2015. Dalam pembuatan WPL, dokumen yang diperlukan adalah laba 

rugi perusahaan.  

 Langkah- langkah pembuatan WPL dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Menyiapkan laporan keuangan laba rugi untuk tahun 2014 dan 1 Januari 

2015 sampai 31 Maret 2015.  

2.  Membuat kerangka WPL 

3.  Menginput nama akun yang terdapat di laporan laba rugi ke dalam 

description WPL. 

4.  Menginput jumlah rupiah dari masing-masing nama akun tersebut ke 

dalam WPL untuk saldo per buku tahun 2015. 

5.  Menyusun top schedule untuk akun pendapatan, beban dan memindahkan 

angka dari top schedule ke supporting schedule untuk akun pendapatan 

dan beban.  
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i. Melakukan Rekapitulasi piutang PT Topi tahun 2014 dan 2015 

 Rekap piutang merupakan suatu informasi mengenai transaksi piutang 

yang terjadi selama satu periode akuntansi. Tujuan dilakukan rekap 

piutang adalah untuk mengetahui saldo sesungguhnya masing-masing 

klien pada akhir periode akuntansi dan memastikan bahwa nilai piutang 

secara keseluruhan sudah sama dengan total piutang klien keseluruhan. 

Dokumen yang diperlukan dalam melakukan rekapitulasi piutang adalah 

saldo piutang pada awal tahun, buku besar piutang, dan invoice pada tahun 

tersebut.  

Langkah-langkah dalam melakukan rekapitulasi piutang tahun 2014 dan 

2015 adalah 

1.  Menyiapkan general ledger PT Topi tahun 2014 dan 2015 

2. Meminta daftar piutang dan rekening koran PT Topi tahun 2014 dan 

2015 

3. Merekap tanggal pembayaran sesuai dengan rekening koran dan 

pembayaran piutang dengan cash atau via bank. 

 

j. Melakukan Rekapitulasi pajak PPh pasal 21 dan PPh pasal 25 

 Rekapitulasi pajak merupakan informasi mengenai pajak yang telah dibayar 

perusahaan. PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas 

penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 

dengan bentuk dan nama apapun yang diterima oleh wajib pajak orang 

pribadi dalam negri sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang 
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dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. PPh Pasal 25 adalah 

angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak 

untuk setiap bulan dan tahun pajak berjalan (Waluyo, 2011).  Tujuan 

dilakukan rekapitulasi pajak adalah untuk memastikan bahwa pajak yang 

dibayarkan telah sesuai dengan saldo akun pajak yang dilaporkan dalam 

laporan keuangan perusahaan.  

 Langkah-langkah dalam merekapitulasi pajak PPh pasal 21 dan PPh pasal 25 

Badan adalah dengan melihat bukti pembayaran pajak dari bulan Januari-

Juni 2015 dan merekap dalam Ms. Excel. Dokumen yang dibutuhkan dalam 

melakukan rekapitulasi pajak adalah bukti pembayaran pajak PPh pasal 21 

dan PPh pasal 25 Badan, serta SPT Masa Perusahaan. 

 

k. Mengisi Petunjuk Program Audit (PPA) berdasarkan akun-akun yang 

terdapat dalam Working Balance Sheet (WBS) dan Working Profit Loss 

(WPL) 

Petunjuk Prosedur Audit (PPA) merupakan metode atau langkah-langkah 

yang digunakan oleh auditor dalam melakukan audit. Tujuan mengisi PPA 

adalah untuk membantu auditor pada saat melaksanakan audit di 

perusahaan. Dokumen yang dibutuhkan adalah Working Balance Sheet dan 

Working Profit Loss. Langkah-langkah yang dilaksanakan pada saat mengisi 

Petunjuk Prosedur Audit (PPA): 

1. Menyiapkan Working Balance Sheet (WBS) dan Working Profit Loss 

(WPL) perusahaan. 
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2. Menyiapkan form Petunjuk Program Audit (PPA) yang akan diisi. 

3. Mengisi nama klien dan tanggal audit dilakukan. 

4. Mengisi nama auditor pada kolom “dikerjakan oleh:” dengan inisial nama 

auditor, tanggal pada saat melakukan prosedur audit pada kolom 

“dikerjakan tanggal:” dan menanyakan ke senior auditor perkiraan 

jumlah waktu saat pengerjaan PPA. Jumlah waktu aktual yang digunakan 

dalam melakukan prosedur audit tidak boleh lebih dari 500 menit.  

 

2. Tax Service 

a. Melakukan input pajak masukan dan pajak keluaran pada e –SPT 

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah 

dibayarkan oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak 

dan/atau perolehan jasa kena pajak dan/atau pemanfaatan barang kena pajak 

tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan jasa kena 

pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor barang kena pajak. Tujuan 

dilakukannya input pajak masukan dan pajak keluaran adalah untuk 

mempermudah dalam melihat dokumen Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayarkan. Langkah-langkah dalam 

melakukan input pajak masukan pada e-SPT, yaitu: 

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

b. Klik program, lalu klik koneksi Database. 

c. Klik Browse DB untuk memilih database. 

d. Pilih folder perusahaan yang akan di input pajaknya, lalu klik Ok. 
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e. Masukkan username dan password, lalu klik Ok. 

f. Klik Input Data, lalu klik Pajak Masukan. 

g. Akan ditampilkan kotak Daftar Faktur Pajak Masukan. Lalu klik 

Baru. 

h. Akan ditampilkan kotak Input Pajak Masukan. Lalu isi NPWP 

Lawan Trx. 

i. Isi nomor dokumen, tanggal dokumen, Dasar Pengenaan Pajak 

(DPP), jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  

j. Lalu klik “Simpan”. 

 

Pajak Keluaran merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dipungut 

oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang/jasa kena 

pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak 

berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Tahap dalam melakukan input 

pajak keluaran pada e-SPT, yaitu: 

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

b. Klik Program, lalu klik koneksi Database 

c. Klik Browse DB untuk memilih database. 

d. Pilih folder perusahaan yang akan di input pajaknya, lalu klik Ok. 

e. Masukkan username dan password, lalu klik Ok. 

f. Klik Input Data, lalu klik Pajak Keluaran. 

g. Akan ditampilkan kotak Daftar Faktur Pajak Keluaran. Lalu klik 

Baru. 
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h. Akan ditampilkan kotak Input Pajak Keluaran. Lalu isi NPWP 

Lawan Trx. 

i. Isi nomor dokumen, tanggal dokumen, Dasar Pengenaan Pajak 

(DPP), jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Lalu klik Simpan. 

 

b. Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Final Pasal 4 ayat 2  

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan 

untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Negara 

atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) merupakan Pajak Penghasilan yang 

bersifat final. Yang dimaksud dengan final bahwa setelah pelunasannya, 

kewajiban pajak telah selesai dan pajak penghasilan final tidak digabungkan 

dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat 

tidak final. Tujuan dibuat SSP adalah untuk pembayaran pajak untuk satu 

Masa Pajak atau satu Tahun Pajak. Langkah-langkah dalam membuat Surat 

Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 4 ayat 2:  

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

Alamat Wajib Pajak. 

b. Mengisi kode akun pajak dan kode jenis setoran. 

c. Isi uraian pembayaran dengan PPh Pasal 4 (2). 

d. Mengisi masa pajak dan tahun pajak. Masa pajak diisi dengan memberi 

tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa pajak yang 

dibayar atau disetor. 
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e.  Mengisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah dan 

mengisi jumlah terbilang menggunakan huruf. 

f. Mengisi kota, tanggal pembayaran, dan nama jelas pembayar yang 

terdapat pada kolom “Wajib Pajak / Penyetor” 

 

c. Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25  

PPh Pasal 25 merupakan besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun 

pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi 

maupun Wajib Pajak Badan untuk setiap bulan. Bagi Wajib Pajak yang baru 

pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas 

dalam tahun pajak berjalan (Wajib Pajak baru), besarnya angsuran PPh Pasal 

25 dihitung berdasarkan pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan 

penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan dan 

dibagi 12 (dua belas). Surat Setoran Pajak yang telah dibuat digunakan 

sebagai bukti penyetoran pajak perusahaan. Tujuan dibuat SSP adalah untuk 

pembayaran pajak untuk satu Masa Pajak atau satu Tahun Pajak. 

Angsuran Pajak PPh Pasal 25 dibayarkan setiap bulan paling lambat 

tanggal 15 di bulan berikut, dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak 

paling lambat tanggal 20 di bulan berikut. Tahapan dalam membuat Surat 

Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 yaitu: 

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

Alamat Wajib Pajak. 

b. Mengisi kode akun pajak dan kode jenis setoran. 
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c. Isi uraian pembayaran dengan PPh Pasal 4 (2). 

d. Mengisi masa pajak dan tahun pajak. Masa pajak diisi dengan 

memberi tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa pajak 

yang dibayar atau disetor. 

e. Mengisi jumlah pembayaran pajak dan jumlah terbilang. 

f. Mengisi kota, tanggal pembayaran, dan nama jelas pembayar yang 

terdapat pada kolom “Wajib Pajak / Penyetor”. 

 

3. Accounting Service 

a.  Melakukan input data penjualan dengan program accurate 

Proses input data penjualan ke dalam program accurate bertujuan untuk 

mencatat transaksi penjualan yang terjadi dalam perusahaan. Dokumen 

yang diperlukan adalah faktur penjualan. Berikut langkah-langkah input 

penjualan menggunakan program Accurate: 

a. Buka program Accurate. 

b. Klik Open Existing Company. Pilih Local, lalu cari lokasi file yang 

ingin diinput. Kemudian klik Ok. 

c. Masukan User ID dan Password kemudian pilih Ok. 

d. Untuk memulai input transaksi, pilih Activities, General Ledger, 

lalu  Journal Voucher. 

e. Isi tanggal sesuai dengan tanggal transaksi penjualan perusahaan. 

f. Isi kolom Description sesuai dengan deskripsi kegiatan perusahaan. 
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g. Isi kolom Account No., Account Name, dan jumlah saldo transaksi 

pada Debit / Credit. 

Input akun “Penjualan Bruto” dan “Pajak Pertambahan Nilai” pada 

Account Name dan isi jumlah saldo transaksi dikolom Credit. 

Input akun “Piutang Dagang – IDR” pada Account Name dan isi 

jumlah saldo transaksi dikolom Debit. 

h. Klik icon search pada kolom Subsidiary Ledger. Kemudian pilih 

nama customer yang mempunyai utang pada list customer. 

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

merupakan customer baru. Maka perlu dimasukkan ke dalam list 

customer. 

Klik List pada bagian menu, lalu pilih Customers. Kemudian pilih 

New, lalu isi Customer Name pada tab Address dan Currency IDR 

pada Tab Terms,etc. Lalu klik “OK”.  

j. Lalu kembali ke tab New Journal Voucher. 

k. Klik icon search pada kolom Subsidiary Ledger. Kemudian pilih 

nama customer. 

l. Klik Save & New. 

 

b. Rekapitulasi invoice setoran bank dari Sales Report tahun 2014 di 

Ms. Excel 

Invoice merupakan suatu dokumen yang dikirim oleh pemasok kepada 

pelanggan, yang mencatat nama produk, harga barang, dan jumlah uang 
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yang terhutang untuk barang tersebut.  Bukti kas masuk adalah tanda 

bukti transaksi bahwa perusahaan telah menerima uang secara cash atau 

secara tunai atas pelunasan piutang atau atas penjualan tunai. Tujuan 

merekap invoice setoran bank adalah untuk mengetahui jumlah yang 

dibayarkan dan PPN yang dikenakan pada saat melakukan pembayaran.  

Langkah-langkah dalam rekapitulasi invoice setoran bank: 

a. Membuka Sales Report tahun 2014 di Ms. Excel dan membuka setoran 

tunai pada Ms. Excel 

b. Melihat jumlah DPP, PPN, dan jumlah bayar yang tertera pada setoran 

tunai, kemudian klik Ctrl+Find (Ctrl+f) pada Sales Report di tahun 

2014 untuk mencari nomor, nama pelanggan, tanggal dan bukti kas 

masuk.  

c. Merekap Tanggal invoice, No invoice, dan Nama pelanggan pada 

setoran tunai apabila jumlah sudah sesuai dengan Sales Report tahun 

2014. 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Selama proses kerja magang berlangsung, tugas yang dilakukan terkait dengan  

akuntansi, pajak dan audit. Berikut ini merupakan rincian tugas yang dilakukan 

selama kerja magang berlangsung: 

a. Audit Service 

1.  PT Central  
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 Mencocokkan Working Balance Sheet (WBS) dan Working Profit and 

Loss (WPL) dengan Final Report dan memberikan indeks 

Mencocokkan jumlah yang tercantum pada Working Balance Sheet (WBS) 

dan Working Profit Loss (WPL) dengan jumlah yang tercantum pada final 

report tahun 2013 dan 2014. Saat membandingkan WBS dan WPL dengan 

final report, semua hasil yang terdapat dalam WBS dan WPL Ms. Excel 

telah sesuai dengan final reportnya.  

 Langkah Selanjutnya yang dilakukan merapikan indeks pada 

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

terdapat dalam Ms. Excel. Setelah itu, pemberian indeks pada ordner dan 

merapikan urutan sesuai dengan indeks yang terdapat dalam WBS dan 

WPL di Ms. Excel dan dimasukkan dalam current file. (Lampiran 6 dan 

7). 

                        

Gambar 3.1 

WBS PT Central 

             *angka yang digunakan bukan angka yang sebenarnya 
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Gambar 3.2 

WPL PT Central 

 

 

 

           *angka yang digunakan bukan angka yang sebenarnya 

  

2. PT Primasari  

a. Mencocokkan jumlah yang tercantum pada Working Balance Sheet 

(WBS) dan Working Profit and Loss (WPL) di Ms. Excel dengan 

yang tercantum dalam draft pada laporan keuangan tahun 2014. 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu : 

a. Menyiapkan draft notes to financial statement pada PT Primasari 

tahun 2014. 

b. Menghitung secara manual angka-angka pada laporan posisi 

keuangan dan mengecek kesesuaian angka-angka yang terdapat pada 

neraca dan laporan laba rugi, kemudian dibandingkan dengan angka-

angka yang terdapat pada catatan atas laporan keuangan. Pada PT. 

Primasari, semua data yang disajikan sudah sesuai, hal yang 

selanjutnya dilakukan adalah memberikan indeks pada Working 

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

terdapat dalam Ms.excel.  
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c. Setelah membuat indeks pada WBS dan WPL yang ada di Ms. excel, 

hal selanjutnya yang dilakukan adalah memberikan indeks pada file 

yang ada di ordner klien.  

d. Kemudian merapikan urutan file di ordner sesuai dengan indeks yang 

terdapat dalam WBS dan WPL di Ms.excel. (Lampiran 8 & 9) 

 

Gambar 3.3 

  WBS PT Primasari 

*angka yang digunakan bukan angka yang sebenarnya 

 

Gambar 3.4 

Draft Final Report PT Primasari 
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b. Melakukan pemeriksaan ketepatan reductional (kata) dan 

perhitungan pada draft Final Report 

 Memeriksa laporan final audit 2014 untuk menemukan kesalahan 

pengetikan huruf dan angka dengan cara membaca keseluruhan laporan 

secara teliti. Saat melakukan pemeriksaan pada PT Primasari bagian 

notes to financial statement terdapat beberapa kesalahan penulisan. 

Contoh catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3.5 

Penulisan dalam laporan final report 
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3. PT Intirasa 

Mengisi Petunjuk Program Audit (PPA) sesuai dengan akun-akun 

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

Petunjuk Program Audit (PPA) dapat digunakan sebagai langkah-langkah 

saat melakukan audit. Di dalam PPA berisi akun-akun yang terdapat pada 

Working Balance Sheet (WBS) dan Working Profit Loss (WPL). Dalam 

pengisian PPA dapat menanyakan ke senior auditor perkiraan jumlah 

waktu saat pengerjaan PPA. Jumlah waktu aktual yang digunakan dalam 

melakukan prosedur audit tidak boleh lebih dari 500 menit. (Lampiran 10) 

 

                                           Gambar 3.6 

                       Petunjuk Program Audit PT Intirasa 
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4. PT Sentosa  

a. Mereview excecutive summary 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mereview executive summary 

meliputi pemeriksaan atas kesalahaan penulisan, kesalahan perhitungan, 

kesalahan pembulatan angka, kesalahaan format tulisan. Setelah 

menemukan kesalahaan, dilakukan pembenaran pada penulisan dan 

perhitungannya. Lalu langkah terakhir adalah melaporkan pembenaran 

tersebut kepada atasan. 

 

Gambar 3.7 

Executive Summary PT Sentosa 
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b. Mengisi Petunjuk Program Audit (PPA) sesuai dengan akun-akun 

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

Petunjuk Program Audit (PPA) dapat digunakan sebagai langkah-

langkah saat melakukan audit. Di dalam PPA berisi akun-akun yang 

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

(WPL). Dalam pengisian PPA dapat menanyakan ke senior auditor 

perkiraan jumlah waktu saat pengerjaan PPA. Jumlah waktu aktual yang 

digunakan dalam melakukan prosedur audit tidak boleh lebih dari 500 

menit. (Lampiran 11) 

 

Gambar 3.8 

Petunjuk Program Audit (PPA) PT Sentosa  
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5.  PT Topi 

b. Membuat Working Balance Sheet (WBS) 

Working Balance Sheet (WBS) yang dibuat untuk PT Topi adalah 

dengan membuat top schedule untuk akun seperti kas, piutang usaha, 

pajak dibayar dimuka, aset tetap, utang usaha, utang pajak, utang lain-

lain. Contoh format untuk WBS adalah sebagai berikut:  (Lampiran 

12) 

Gambar 3.9 

  WBS PT Topi 

 

 

 

 

    *angka yang digunakan bukan angka yang sebenarnya 

 

b. Membuat Working Profit Loss (WPL) 

 Membuat Working Profit Loss (WPL) untuk saldo buku per 2014. 

Dalam pembuatan WPL, akun-akun beserta nominal yang terdapat di 

dalam laporan laba rugi yang diinput ke dalam WPL. (Lampiran 13) 

Gambar 3.10 
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WPL PT Topi 

         

*angka yang digunakan bukan angka yang sebenarnya 

c. Melakukan Vouching 

Permintaan data vouching dilakukan dengan cara mengambil data 

sampling atas transaksi yang ada di laporan laba rugi dengan ketentuan 

memiliki jumlah terbesar dari seluruh akun yang akan di sampling. 

Permintaan data vouching berisi informasi tanggal, kode akun, uraian, 

nilai transaksi. Dalam memeriksa voucher, hal-hal yang perlu 

diperhatikan adalah 

i. Verification 

Verifikasi, tujuannya untuk mengidentifikasi apakah pencatatan 

transaksi sudah sesuai dengan yang sebenarnya. 

ii. Authorization  

Otorisasi, tujuannya untuk mengidentifikasi apakah transaksi 

tersebut telah diotorisasi pihak yang berwenang.  
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iii. Supporting document 

Supporting document yaitu mengidentifikasi kelengkapan dokumen 

atas transaksi yang sudah dilakukan, seperti faktur, kuitansi, dan 

keterangan penggunaan kas kasir.  

iv. Classification 

Klasifikasi, tujuannya untuk mengidentifikasi apakah pencatatan 

transaksi sudah diklasifikasi/ dikelompokkan dengan tepat. 

(Lampiran 14) 

 

 

Gambar 3.11 

 Vouching 

 

 

Keterangan: 

V : Verification 

A : Authorization 

S : Supporting Document 

C : Classification 
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Pada Gambar 3.11 menunjukka bahwa vouching dilakukan atas beban. 

Pada tanggal 12 Februari 2015 dengan nomor voucher KK02/15/139 

terdapat pembayaran solar sebesar Rp 2.727.800,00. Selain itu, pada 

tanggal 11 Maret 2015 dengan nomor voucher KB15/03/082 terdapat 

pembayaran telephone,fax, dan internet sebesar Rp 387.200,00. Bukti 

dokumen vouching menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan pada 

tanggal 12 Februari 2015 terdapat dokumen pendukung untuk meyakinkan 

prosedur vouching sehingga dapat ditandai checklist pada transaksi yang 

berkaitan. Prosedur vouching dilakukan dengan menentukan kriteria 

dimana kolom V menandakan transaksi sudah sesuai dengan yang 

sebenarnya, kolom A menandakan telah dilakukan otorisasi, kolom S 

menandakan transaksi sudah memiliki kelengkapan dokumennya, dan 

kolom C menandakan pencatatan transaksi sudah sesuai dengan yang 

sebenarnya. Jika semua kriteria telah terpenuhi, maka dapat memberikan 

checklist untuk kolom terkait atas transaksi yang telah dilakukan. Pada 

tanggal 11 Maret 2015, saat dokumen tidak ditandatangani oleh pihak 

berwenang maka di silang pada kolom A (authorization).  

 

d. Melakukan Walkthrough Sales dan Walkthrough Purchase 

 Langkah-langkah dalam melakukan walkthrough pembelian:  

1. Mendapatkan dokumen-dokumen terkait transaksi pembelian seperti 

daftar data pembelian, voucher, dan rekening koran.  
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2. Memeriksa jumlah pembeian yang tertulis di voucher apakah sudah 

sesuai dengan yang tertulis di bukti pengeluaran bank atau rekening 

koran. 

3. Mencatat nomor voucher, nama customer, tanggal pengeluaran bank, 

jumlah pengeluaran bank.  

4. Hasil langkah – langkah tersebut dibandingkan dengan prosedur yang 

ditetapkan oleh perusahaan. (Lampiran 15) 

 

 

 Langkah-langkah dalam melakukan walkthrough penjualan:  

1. Mendapatkan dokumen-dokumen terkait transaksi penjualan seperti 

invoice, bukti penerimaan bank, dan rekening koran.  

2. Memeriksa kelengkapan invoice dan bukti penerimaan bank tersebut 

3. Mencatat nomor invoice, nama customer, tanggal penerimaan bank 

dan jumlah penerimaan bank.  

4. Hasil langkah – langkah tersebut dibandingkan dengan prosedur yang 

ditetapkan oleh perusahaan. (Lampiran 16) 

 

                                     Gambar 3.12 

                                 Walkthrough Sales 
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Pada Gambar 3.12 menunjukkan bahwa Walkthrough Sales dapat dilakukan 

melihat bukti pada surat jalan dan menginput tanggal surat jalan, nomor surat 

jalan, nomor penjualan, nomor kendaraan, jumlah barang yang dikirimkan dan 

mengecek apakah dokumen tersebut telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang. 

Kemudian pada faktur dengan menginput tanggal faktur, nomor faktur, jumlah 

barang dan total barang secara keseluruhan serta mengecek apakah sudah 

diotorisasi oleh pihak yang berwenang.  

 

Gambar 3.13 

Walkthrough Purchase 
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Pada Gambar 3.13 menunjukkan bahwa Walkthrough Purchase dapat 

dilakukan melihat bukti pada order pembelian dan menginput nomor 

pembelian, nama supplier, total pembelian, tanggal delivery, dan telah 

diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Pada surat jalan dengan menginput 

tanggal surat jalan, nomor surat jalan, nomor penjualan, nomor kendaraan, 

jumlah barang yang dikirimkan dan mengecek apakah dokumen tersebut 

telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Kemudian pada faktur 

dengan menginput tanggal faktur, nomor faktur, jumlah barang dan total 

barang secara keseluruhan serta mengecek apakah sudah diotorisasi oleh 

pihak yang berwenang dan pembayaran dapat dilakukan dengan melihat 

rekening koran PT Topi.   
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e. Melakukan Cash Count 

 Langkah-langkah dalam melakukan cash count pada PT Topi adalah 

menghitung jumlah masing-masing pecahan rupiah yang ada pada kas 

perusahaan, melakukan pemeriksaan dan perhitungan atas bon 

sementara, melakukan pencatatan atas perhitungan kas dan bon 

sementara ke dalam formulir perhitungan kas, melakukan penelusuran 

atas selisih antara pencatatan dengan fisik kas, dan menandatangani 

formulir perhitungan kas.(Lampiran 17) 

 

Gambar 3.14 

Cash Count 
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Pada Gambar 3.14 menunjukkan pemeriksaan cash opname, dengan 

menghitung uang kertas Rp 100.000,00 sebanyak 108 lembar totalnya 

Rp 10.800.000,00. Uang kertas Rp 50.000,00 sebanyak 115 lembar 

totalnya Rp 5.750.000,00. Uang kertas Rp 10.000,00 sebanyak 25 

lembar totalnya Rp 250.000,00, uang kertas Rp 5000,00 sebanyak 22 

lembar Rp 110.000,00, uang kertas Rp 2000,00 sebanyak 3 lembar 

totalnya Rp 6.000,00 dan uang kertas Rp 1000,00 sebanyak 60 lembar 

totalnya Rp 60.000,00. Total dari uang logam dan uang kertas adalah Rp 

35.483.400,00 dan memiliki selisih lebih (kurang) Rp 4.354.500,00. 

 

f. Melakukan rekapitulasi pajak PPh pasal 21 dan PPh pasal 25 

 PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan 

berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan 

bentuk dan nama apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi 

dalam negri sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang 

dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. PPh Pasal 25 

adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh 

Wajib Pajak untuk setiap bulan dan tahun pajak berjalan (Waluyo, 

2011). Dokumen yang dibutuhkan dalam merekapitulasi pajak PPh 

pasal 21 dan PPh pasal 25 adalah bukti tanggal setor, bukti tanggal 

lapor dan pajak penghasilan 21 dan PPh 25 yang dipotong. (Lampiran 

18) 
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g. Melakukan rekapitulasi penerimaan piutang PT Topi tahun 2014 

dan 2015 

 Langkah awal yang dilakukan dalam merekapitulasi piutang PT Topi 

adalah meminta rekening koran PT Topi dari bulan Januari- Desember 

2014 dan bulan Januari- April 2015  untuk memeriksa bukti jumlah di 

rekening koran sudah sama dengan jumlah piutang yang dibayarkan. 

Kemudian membuka buku besar (general ledger) PT Topi untuk 

mencocokkan jurnalnya sudah sesuai dan jumlahnya sudah benar. 

Setelah itu merekap tanggal, tanggal pembayaran yang tertera pada 

rekening koran, no giro dan via pembayaran. (Lampiran 19) 

 

b. Tax Service 

1. PT Cokelat 

 Melakukan input data PPN masukan dan PPN keluaran 

menggunakan e-SPT. 

a. Input PPN masukan pada e-SPT dilakukan dengan cara melihat 

pada faktur pajak yang bersangkutan periode Juni 2015. Berikut 

merupakan contoh hasil data yang diinput pada e-SPT PPN 

Masukan: (Lampiran 20) 
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Gambar 3.15 

    e-SPT PPN Masukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Gambar 3.15 melakukan input pajak masukan dengan 

menginput nama Wajib Pajak, jenis transaksi atas perolehan Barang 

Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak dan dengan mengisi jumlah dasar 

pengenaan pajak sebesar Rp 23.750.000,00 dan PPN sebesar Rp 

2.375.000,00. Selain itu, terdapat transaksi lainnya atas perolehan 

Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak sebesar Rp 1.070.000,00 dan 

PPN sebesar Rp 107.000,00. 

 

b. Input PPN keluaran pada e-SPT dilakukan dengan cara melihat pada 

faktur pajak yang bersangkutan periode Juni 2015. Berikut 

merupakan contoh hasil data yang diinput pada e-SPT PPN 

Keluaran: (Lampiran 21) 
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Gambar 3.16 

e-SPT PPN Keluaran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) Pasal 25 dan Pasal 4(2) 

Tugas yang dilakukan adalah membuat Surat Setoran Pajak (SSP) 

PPh Pasal 25 Badan menggunakan mesin tik dan membuat SSP 

PPh Pasal 4(2) Badan untuk masa pajak Juli 2015. Pembuatan 

SSP dilakukan dengan mengetik nomor NPWP, nama wajib pajak, 

kode akun pajak, dan kode jenis setoran untuk PPh Pasal 25 atau 

PPh Pasal 4 ayat 2, masa pajak dan jumlah setoran. (Lampiran 

22&23) 
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c.  Accounting Service 

1.  PT Bintang 

Melakukan input data penjualan dengan menggunakan program 

Accurate 

Melakukan input data penjualan dan PPN ke dalam program accurate 

untuk mencatat transaksi penjualan yang terjadi dalam perusahaan. Data 

yang diinput pada program accurate yaitu tanggal, deskripsi voucher, 

jumlah piutang, penjualan dan PPN. Contoh input data penjualan 

dengan program accurate: (Lampiran 24) 

 

Gambar 3.17 

Data penjualan dengan program accurate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  PT Tekstil  
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Rekapitulasi invoice setoran bank dari Sales Report tahun 2014 di 

Ms. Excel 

Langkah yang dilakukan dalam merekap invoice setoran bank adalah 

membuka Sales Report tahun 2014 di Ms. Excel dan membuka 

setoran tunai pada Ms. Excel. Kemudian, melihat jumlah DPP, PPN, 

dan jumlah bayar yang tertera pada setoran tunai, kemudian klik 

Ctrl+Find (Ctrl+f) pada Sales Report di tahun 2014 untuk mencari 

nomor, nama pelanggan, tanggal dan bukti kas masuk. Setelah itu 

merekap Tanggal invoice, No invoice, dan Nama pelanggan pada 

setoran tunai apabila jumlah sudah sesuai dengan Sales Report tahun 

2014. (Lampiran 25) 

 

Gambar 3.18 

Rekap Invoice Setoran Bank 
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3.3.2 Kendala yang ditemukan  

Dalam pelaksanaan kerja magang terdapat beberapa kendala yang ditemukan, 

yaitu : 

1. PT Primasari dan PT Central  

a. Terdapat beberapa WBS dan WPL dalam folder tersebut, sehingga 

kesulitan file yang mana yang harus dicocokkan dengan final report. 

b. Banyak file WBS dan WPL di Ms. Excel yang penempatannya tidak 

teratur dan menyebar dalam server kantor sehingga memakan waktu 

dan menghambat penyelesaian pekerjaan. 

 

2. PT Topi 

a. Pada saat melakukan cash count, menghitung fisik uangnya 

dilakukan oleh junior auditor dan senior auditor. 

b. Pada saat melakukan cash count, form cash count tidak dilengkapi 

dengan ada Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 

c. Pada saat melakukan vouching terhadap bukti pembelian, nomor 

voucher pembelian tidak berurutan. 

 

3.3.3 Solusi atas Kendala yang ditemukan  

 1. PT Primasari dan PT Central 

a. Mengecek satu per satu file WBS dan WPL yang benar dan cocok 

dengan final report. 

Pelaksanaan Audit..., Viola, FB UMN, 2017



b. Mengecek satu per satu file di server kantor dan menggunakan 

bantuan “Search” di komputer. 

 

2. PT Topi 

a. Seharusnya kasir melakukan cash count, sedangkan auditor 

mengamati perhitungan kas. 

b. Seharusnya form cash count dilengkapi dengan Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP) agar pihak klien dapat menyetujui apabila 

terdapat selisih lebih (kurang) dalam melakukan perhitungan kas. 

c. Melakukan pengurutan nomor voucher bukti pembelian. 
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