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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Praktik kerja magang dilaksanakan di dua tempat yaitu di Kantor 

Konsultan Pajak Winnindo (WBC) yang berkedudukan di Gading Serpong 

sebagai staff accounting di divisi accounting, lalu ditugaskan untuk 

bergabung dalam divisi auditing sebagai junior auditor di Kantor Akuntan 

Publik Joachim Sulistyo dan Rekan yang berkedudukan di Jakarta Pusat. 

Tugas selama praktik kerja magang sebagai staff accounting adalah 

vouching, footing, cross footing dan proof read. Sedangkan tugas selama 

menjadi junior auditor adalah vouching, membantu pembimbing lapangan 

dalam menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), mengumpulkan data 

yang digunakan dalam proses audit, cash opname, review saldo akumulasi 

penyusutan fixed assets, membuat surat konfirmasi bank dan piutang. 

 Pembagian tugas selama praktik kerja magang dikoordinir oleh 

supervisor yaitu Ibu Deassy Rahmayanti, sedangkan pembimbing 

lapangan adalah Bapak Joko Dennis Nababan. Dalam menyelesaikan 

setiap tugas, pembimbing lapangan mengarahkan supaya pekerjaan dapat 

diselesaikan dengan baik. Selain itu terdapat pembagian tugas antar tim 
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audit dan senior auditor juga membantu mengarahkan saat menghadapi 

kendala. 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Tugas yang dikerjakan selama pelaksanaan praktik kerja magang adalah 

sebagai berikut: 

3.2.1 Vouching 

3.2.1.1 Vouching untuk accounting service 

Vouching adalah pencatatan transaksi yang terjadi di suatu 

perusahaan pada suatu lembar voucher tertentu sebagai dokumen 

perusahaan. Tujuan pencatatan ini adalah sebagai suatu data 

historis atas aktifitas laporan keuangan (Kieso, 2011). Pencatatan 

ini dibuat berdasarkan invoice dan atau faktur pajak, rekening 

koran, dan bukti transaksi lainnya. Terdapat beberapa jenis voucher 

yaitu voucher bukti penerimaan bank, voucher jurnal purchase, 

voucher jurnal memorial, voucher jurnal sales, dan voucher bukti 

pengeluaran bank. Voucher yang digunakan harus sesuai dengan 

masing-masing perusahaan dan juga sesuai dengan jenis transaksi 

yang terjadi.  

Vouching ini dapat dilakukan secara manual maupun secara 

elektronik. Vouching yang dicatat secara manual menggunakan 

lembar voucher, sedangkan vouching secara elektronik 

menggunakan software MYOB. Di dalam voucher baik yang 
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dicatat secara manual maupun elektronik terdapat nomor voucher 

atau jurnal dan tanggal terjadinya transaksi; keterangan jenis 

transaksi dan nama pihak kedua yang terhadap siapa transaksi 

tersebut terjadi; jumlah; kode perkiraan; perkiraan; debet dan 

kredit; dan kolom tanda tangan untuk pihak yang  membuat, 

memeriksa, menyetujui, membukukan, dan menerima jurnal 

tersebut. Saat melakukan vouching perlu diidentifikasi terlebih 

dahulu transaksi apa yang akan dicatat, misal transaksi pembelian 

dicatat dalam voucher purchase. Lalu, berdasarkan bukti transaksi 

yang ada dicatat tanggal transaksi, keterangan, perkiraan dan 

nominalnya di debet dan kredit, lalu voucher diberi nomor dan 

ditandatangani. Setelah itu, voucher dapat dijadikan satu bendel 

dengan masing-masing bukti transaksi dan dirapikan ke dalam 

ordner. Jasa Vouching termasuk dalam accounting service di KKP 

Winnindo (WBC) dan KAP Joachim Sulistyo. Jasa ini dilakukan 

untuk PT Dualplast Indonesia, PT Shamma Indonesia, dan PT 

KerjaKeras. 

 

3.2.1.2 Vouching untuk auditing service 

Vouching dalam auditing service merupakan bagian dari 

pemeriksanaan bukti pendukung (Djenal, 2012). Tujuannya adalah 

untuk mendeteksi adanya salah saji material, apakah catatan 

pembukuan perlu dikoreksi atau tidak dan seberapa besar 
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pengaruhnya terhadap penyajian laporan keuangan. Beberapa 

transaksi diambil sebagai sample untuk diuji apakah transaksi 

tersebut sungguh terjadi dan memiliki bukti yang lengkap. Sample 

transaksi tersebut didaftar dan dikelompokkan berdasarkan akun 

yang di-vouching dalam kertas kerja tersendiri dengan menuliskan 

tanggal transaksi, keterangan, dan jumlah nominal transaksi dan 

daftar checklist kelengkapan dokumen, dan otorisasi. Lalu, cek 

nominal dengan membandingkan nominal dari vouching dengan 

bukti transaksi. Selain itu, cek kelengkapan dokumen dan otorisasi 

atas transaksi yang terjadi dengan memastikan apakah semua bukti 

transaksi telah terdokumentasi dan voucher jurnal atas transaksi 

yang bersangkutan telah ditandatangani oleh pihak yang 

menyetujui, memeriksa, menerima, dan membuat. Jika bukti-bukti 

tersebut memang sungguh terdokumentasikan maka auditor 

memberikan check-list di kertas kerja vouching tersebut dan 

menuliskan nomor voucher. 

 

3.2.2 Footing, Cross-Footing, dan Proof Reading 

Footing adalah melakukan pengecekan atas penjumlahan dalam 

laporan keuangan dari atas ke bawah (vertikal), sedangkan cross-

footing melakukan pengecekan penjumlahan dari kiri ke kanan 

(horizontal). Selain itu, lakukan juga proof reading untuk 

memastikan bahwa tidak terdapat kesalahan terjemahan bahasa dari 
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bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, mengecek konsistensi 

penggunaan font dan pengaturannya, penggunaan istilah akuntansi, 

klasifikasi akun, ketepatan penggunaan tanda baca titik (.), koma 

(,), strip (-), dan tanda kurung (  ), ketepatan referensi dari laporan 

keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini bertujuan 

untuk mendeteksi adanya salah saji material, apakah catatan 

pembukuan perlu dikoreksi atau tidak dan seberapa besar 

pengaruhnya terhadap penyajian laporan keuangan (Djenal, 2012).  

 

3.2.3 Menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) 

IAPI (2011) menjelaskan bahwa kertas kerja adalah catatan-catatan 

yang diselenggarakan oleh auditor tentang prosedur audit yang 

ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang 

diperolehnya, dan simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan 

auditnya. IAPI (2011) juga menjelaskan bahwa fungsi utama kertas 

kerja adalah untuk menyediakan penunjang utama bagi laporan 

auditor, termasuk representasi tentang pengamatan atas standar 

pekerjaan lapangan, yang tersirat ditunjukkan dalam laporan 

auditor dengan disebutkannya frasa “ berdasarkan standar auditing 

yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia”. Tugas yang dilakukan 

selama menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) adalah 

membuat Working Paper Balance Sheet (WBS) dan Working 

Paper Profit and Loss (WPL). WBS terdiri dari assets, liabilities, 
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dan equity, sedangkan WPL terdiri dari pendapatan, beban, profit 

(loss) before tax, other revenue & expense, net income (loss). 

WBS dan WPL yang disiapkan berupa lead schedule dan 

supporting schedule. Lead schedule merupakan ringkasan yang 

telah menunjukkan WBS dan WPL secara keseluruhan, sedangkan 

supporting schedule merupakan perhitungan dan pemeriksaan 

secara spesifik untuk masing-masing audit area. Oleh karena itu 

diperlukan cross refference untuk menghubungkan kedua jenis 

informasi tersebut. WBS diberi kode huruf sesuai dengan urutan 

penulisan dalam lead schedule WBS, sedangkan WPL diberi kode 

angka sesuai dengan urutan penulisannya dalam lead schedule 

WPL. Berikut cara menyiapkan WBS dan WPL: 

a. Siapkan format supporting schedule WBS dan WPL yang telah 

diberikan dari KAP Joachim Sulistyo dan Rekan untuk 

masing-masing akun audit area. Isi nama client, audit period, 

dan audit area. Isi kolom prepared by dengan nama pembuat 

WBS, lalu isi tanggal pembuatan, sedangkan kolom reviewed 

by dengan nama pembimbing lapangan. Tulis huruf atau angka 

yang menjadi kode cross index untuk dibuat hyperlink ke lead 

schedule WBS dan WPL 

b. Isi account code dan description dengan data yang diperoleh 

dari file daftar COA, neraca (untuk WBS), dan income 

statements (untuk WPL) perusahaan klien tahun berjalan. 
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Untuk kolom description buatlah pengklasifikasian jika 

diperlukan, misal berdasarkan perbedaan satuan mata uang 

yang digunakan atau berdasarkan transaksi atas related party 

dengan nonrelated party. 

c. Isi WP Reff dengan kode cross index yang terhubung 

menggunakan hyperlink ke notes. 

d. Kolom balance per book per December 31, 20xx diisi dengan 

data yang diperoleh dari neraca (untuk WBS) dan income 

statements (untuk WPL) perusahaan klien tahun berjalan. 

Kolom balance per audit per December 31, 20xx diisi dengan 

perhitungan yang ditunjukkan oleh Gambar 3.1 sebagai 

berikut: 

 

balance per audit per December 31, 20xx = 

balance per book per December 31, 20xx + AJE/RJE (Dr.) - 

AJE/RJE (Cr.) 

Gambar 3.1 Perhitungan Balance Per Audit Tahun Berjalan 

 

e. Kolom balance per audit per December 31, 20x(x-1) diperoleh 

dari data worksheet  yang dibuat oleh auditor berdasarkan 

pemeriksaan periode sebelumnya. 

Pelaksanaan akuntansi..., A. Yuviani Amanda Halim, FB UMN, 2014



38 
 

f. Isi notes dengan penjelasan penting mengenai definisi dan/atau 

perlakuan dan perhitungan khusus yang digunakan perusahaan 

atas masing-masing akun. 

g. Isi workdone dengan menjelaskan proses yang digunakan 

untuk mengumpulkan bukti atas akun tersebut. 

h. Isi findings jika ditemukan temuan audit terkait akun tersebut, 

jika tidak terdapat temuan audit tulis keterangan ‘N/A’ atau 

‘not available’. 

i. Isi conclusion dengan kesimpulan apakah perusahaan klien 

telah mencatat akun tersebut dengan benar. Kesimpulan ini 

diperoleh berdasarkan notes, workdone, dan findings yang 

telah dibuat. Jika terdapat koreksi dari auditor a tas 

akuntersebut, buatlah adjustment dan reclassification entry di 

bagian conclusion ini. 

 

3.2.5 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah proses pengumpulan bukti yang 

digunakan dalam pengujian audit. Tujuan dari aktivitas ini adalah 

supaya auditor memperoleh keyakinan yang cukup bahwa laporan 

keuangan telah disajikan secara wajar. Data yang perlu 

dikumpulkan adalah laporan keuangan dan data terkait laporan 

keuangan seperti daftar seluruh accounts receivables tahun 

berjalan, daftar advance tahun berjalan, dan daftar accounts 
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receivable tahun berjalan. Selain itu sejak awal pelaksanaan audit, 

senior auditor memberikan daftar permintaan data yang harus 

diminta ke bagian accounting perusahaan. Daftar ini telah 

dikirimkan terlebih dahulu ke bagian accounting perusahaan, junior 

auditor hanya melakukan pengumpulan data dan mengingatkan 

bagian accounting perusahaan untuk melengkapi permintaan data 

tersebut. Daftar tersebut adalah fotocopy struktur organisasi pada 

akhir tahun berjalan, perubahan anggaran dasar jika ada, fotocopy 

rekening koran posisi akhir tahun berjalan, penjelasan atas 

kebutuhan setiap rekening bank, perincian atas beberapa akun 

sebagai sample, perhitungan dan nilai pertangguhan per tanggal 

akhir periode berjalan beberapa akun, perincian dan perhitungan 

aset tetap per akhir periode berjalan, rekonsiliasi PPN, kebijakan 

kapitalisasi aset tetap,  dan beberapa pertanyaan dari supervisor.  

 

3.2.6 Cash Opname 

Cash opname adalah pemeriksaan dan perhitungan kas secara fisik. 

Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk melakukan verifikasi 

bahwa aset sungguh dimiliki oleh perusahaan dan aset yang 

dimiliki dicatat dengan lengkap. Pemeriksaan kas ini diperlukan 

untuk memperoleh bukti fisik bahwa jumlah petty cash yang 

tercatat menurut buku sama dengan jumlah dalam kas yang 
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dihitung secara fisik. Cash opname ini dilakukan dengan prosedur 

sebagai berikut: 

a. Auditor memberi informasi kepada manajer perusahaan klien 

mengenai prosedur cash opname yang akan dilakukan pada hari 

itu juga oleh junior auditor. 

b. Junior auditor datang ke pemegang petty cash (cashier) yang 

mengeluarkan kas yang dipegang perusahaan. 

c. Uang kertas dan uang logam yang tersedia dihitung oleh 

pemegang petty cash di hadapan junior auditor. 

d. Junior auditor mengawasi proses perhitungan kas secara fisik 

dan mencatat jumlah kas tersebut berdasarkan masing-masing 

nilai nominalnya dan mata uang yang dimiliki. 

e. Junior auditor menyiapkan berita acara pemeriksaan uang kas 

berdasarkan data yang telah diperoleh. 

Berikut proses menyiapkan berita acara pemeriksaan uang kas: 

i. Format berita acara pemeriksaan uang kas telah 

disediakan oleh KAP Joachim Sulistyo. Junior auditor 

hanya menginput data yang telah diperoleh dari cash 

opname 

ii. Format berita acara pemeriksaan uang kas ditunjukkan 

dalam gambar 3.16 

iii. Junior auditor mengisi berita acara pemeriksaan uang 

kas sesuai dengan data yang diperoleh lalu di-print dan 
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ditandatangani oleh cashier beserta cap stempel 

perusahaan, setelah itu ditandatangani oleh manajer 

bagian keuangan perusahaan di bagian ‘mengetahui dan 

menyetujui’. 

iv. Jika auditor menemukan perbedaan antara jumlah uang 

kas per buku dengan jumlah uang dalam kas  fisik, maka 

auditor dapat mengungkapkannya di bagian notes. 

 

3.2.7 Review saldo Akumulasi Penyusutan Fixed Assets 

Review saldo akumulasi penyusutan adalah menghitung ulang 

akumulasi penyusutan aset tetap perusahaan berdasarkan data yang 

diperoleh menggunakan metode perhitungan penyusutan yang 

diterapkan oleh perusahaan. Perhitungan ini bertujuan untuk 

memperoleh keyakinan bahwa fixed assets perusahaan telah 

didepresiasikan dengan perhitungan yang tepat. Metode yang 

digunakan saat melakukan review saldo akumulasi penyusutan 

adalah straight-line method. Penyusutan ini dihitung menggunakan 

rumus pada Gambar 3.2: 

	 . 	
%
	 	 	 	  

Gambar 3.2 Perhitungan Depreciation Expense 

Keterangan: n = estimasi tahun  

Proses review saldo akumulasi penyusutan adalah sebagai berikut: 
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a. Cocokkan saldo awal periode yang didapat dari neraca bulan 

Januari tahun berjalan dibandingkan dengan saldo fixed assets 

per bulan Desember periode sebelumnya yang telah diaudit. 

Selisihkan kedua nilai tersebut berdasarkan masing-masing 

fixed assets. 

b. Cocokkan saldo akumulasi penyusutan untuk masing-masing 

fixed asset. Saldo awal akumulasi penyusutan periode yang 

didapat dari neraca bulan Januari tahun berjalan dibandingkan 

dengan saldo akumulasi penyusutan per bulan Desember 

periode sebelumnya yang telah diaudit. Selisihkan kedua nilai 

tersebut berdasarkan masing-masing fixed assets. 

c. Isi tabel perhitungan ulang yang formatnya telah diperoleh dari 

KAP Joachim Sulistyo dan Rekan. Tabel perhitungan ini berisi 

no, description, acquisition date, akhir manfaat, acquisition 

cost, unit, total, rate, penyusutan per bulan, penyusutan tahun 

berjalan, penyusutan versi ledger. 

d. Data penyusutan (description, acquisition date, akhir manfaat, 

acquisition cost, dan unit) diperoleh dari daftar fixed assets 

perusahaan. Rate penyusutan mengunakan straight-line method 

diperoleh dari perhitungan: 

	
100%
	

 

Penyusutan menggunakan straight-line method per bulan 

diperoleh dari: 
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e. Setelah diperoleh penyusutan tahun berjalan selisihkan dengan 

penyusutan versi ledger yang dihitung oleh perusahaan. 

 

3.2.8 Membuat Surat Konfirmasi Piutang dan Bank 

Surat konfirmasi piutang adalah surat yang ditujukan kepada pihak 

ketiga (debitur) dan bertujuan untuk memperoleh verifikasi atas 

keakuratan saldo piutang yang dicatat oleh perusahaan klien. 

Sedangkan surat konfirmasi bank adalah surat yang ditujukan 

kepada pihak ketiga (bank) dan bertujuan untuk memperoleh 

verifikasi atas keakuratan saldo bank yang dicatat oleh perusahaan 

klien. Auditor menggunakan surat balasan konfirmasi tersebut 

untuk memperoleh keyakinan bahwa transaksi sungguh terjadi dan 

dicatat dengan tepat. 

Surat konfirmasi ini tidak ditujukan kepada semua pihak 

ketiga atas transaksi yang dicatat oleh perusahaan, tetapi hanya 

dipilih atas transaksi dengan nilai nominal terbesar. Berikut 

penjelasan untuk mempersiapkan surat konfirmasi untuk masing-

masing kepentingan: 
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3.2.8.1 Surat konfirmasi piutang 

a. Filter daftar pihak ketiga yang akan dituju dengan melihat 

daftar piutang (accounts receivable) perusahan pada tahun 

berjalan. Ambil 80% transaksi dari seluruh transaksi dengan 

nilai nominal terbesar atas akun piutang tersebut. 

b. Siapkan format surat konfirmasi piutang yang tersedia dari 

KAP Joachim Sulistyo dan Rekan. Junior auditor hanya perlu 

mengganti beberapa item. 

c. Ganti tanggal pembuatan surat, nama dan alamat perusahaan 

yang dituju, tanggal per buku, jumlah nominal piutang yang 

tercatat dan diambil dari daftar accounts receivable tahun 

berjalan, tanggal batas waktu balasan, nama perusahaan klien 

dan nama direkturnya. 

d. Print surat konfirmasi menggunakan kertas dengan kepala 

surat perusahaan klien. Serahkan ke bagian accounting supaya 

disampaikan ke direktur perusahaan untuk ditandatangani. 

Setelah itu, masukkan surat tersebut ke dalam amplop dengan 

nama dan alamat perusahaan yang dituju. 

e. Serahkan kembali ke bagian accounting perusahaan supaya 

segera dikirimkan ke perusahaan yang dituju. 

f. Jika surat telah dikirim, mintalah bukti pengirimannya sebagai 

bukti. 
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3.2.8.2 Surat konfirmasi bank 

a. Filter daftar pihak ketiga yang akan dituju dengan melihat 

kertas kerja bank yang dibuat oleh auditor. Ambil transaksi 

dari seluruh transaksi dengan nilai nominal yang material atas 

akun bank tersebut. 

b. Siapkan format surat konfirmasi utang yang tersedia dari KAP 

Joachim Sulistyo dan Rekan. Format surat ini dapat dilihat di 

lampiran 6. Junior auditor hanya perlu mengganti beberapa 

item. 

c. Ganti nama dan alamat perusahaan yang dituju, nama 

perusahaan klien dan nama direktur keuangan, isi account 

number dengan nomor rekening perusahaan klien, jika lebih 

dari satu nomor rekening yang dibuka di suatu bank jadikan 

satu surat konfirmasi dengan cara mendaftar semua account 

number yang ingin diperiksa, isi interest rate dengan satuan 

mata uang yang digunakan atas account number tersebut 

d. Print surat konfirmasi menggunakan kertas dengan kepala 

surat perusahaan klien. Serahkan ke bagian accounting supaya 

disampaikan ke direktur keuangan perusahaan untuk 

ditandatangani. Setelah itu, masukkan surat tersebut ke dalam 

amplop dengan nama dan alamat perusahaan yang dituju. 

e. Serahkan kembali ke bagian accounting perusahaan supaya 

segera dikirimkan ke perusahaan yang dituju. 
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f. Jika surat telah dikirim, mintalah bukti pengirimannya sebagai 

bukti. 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses pelaksanaan 

3.3.1.1 PT Dualplast Indonesia  

Jasa yang diberikan kepada PT Dualplast Indonesia adalah 

accounting service berupa vouching untuk periode 2012 bulan 

Januari-Desember. Vouching yang dikerjakan untuk PT Dualplast 

Indonesia adalah membuat jurnal voucher bukti pengeluaran bank, 

bukti masukan bank, jurnal purchase dan jurnal memorial. Jurnal 

voucher untuk masing-masing transaksi PT Dualplast Indonesia  

telah disediakan, junior auditor hanya perlu melengkapi voucher 

dengan data yang diperoleh dari rekening koran, faktur pajak, dan 

daftar pajak masukan. 

 Jurnal voucher bukti pengeluaran bank adalah jurnal 

voucher yang dikhususkan untuk mencatat setiap transaksi yang 

menyebabkan penurunan saldo akun bank. Data yang diperlukan 

untuk membuat jurnal voucher ini adalah rekening koran. Penulis 

mengambil contoh transaksi pengeluaran untuk meterai, berikut 

proses pembuatannya: 
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a. Fotocopy rekening koran telah disiapkan sebanyak jumlah 

transaksi yang terjadi. Transaksi pengeluaran untuk meterai 

telah diberi highlight sebagai berikut 

b. Isi tanggal transaksi sesuai dengan tanggal di rekening koran, 

beri nomor jurnal voucher. Kode ‘BK’ merupakan singkatan 

‘Bukti Keluaran’ diikuti nomor urutan garis miring angka yang 

menunjukkan bulan terjadinya transaksi. 

c. Lihat kolom ‘keterangan’ di rekening koran, tertulis ‘biaya 

meterai lunas’. Oleh karena itu, isi keterangan di jurnal voucher 

dengan ‘pengeluaran untuk meterai’, buat perkiraan dan isi 

kolom debet dan kredit sesuai dengan transaksi yang terdapat di 

rekening koran. Isi jumlah dengan total transaksi. 

d. Satukan jurnal voucher dengan rekening koran, lalu 

dokumentasikan di dalam ordner. 

Gambar 3.3 menunjukkan contoh rekening koran beserta gambar 

3.4 hasil pengerjaan vouching atas transaksi pengeluaran bank PT 

Dualplast Indonesia 
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Gambar 3.3 Rekening Koran (1) 

 

Jurnal voucher bukti penerimaan bank adalah jurnal 

voucher yang khusus untuk mencatat transaksi yang 

mengakibatkan penambahan saldo bank. Data yang diperlukan 

untuk mencatat transaksi ini adalah rekening koran. Penulis 

menggunakan contoh transaksi penerimaan bunga, berikut proses 

penyiapan jurnal voucher untuk transaksi ini: 
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Gambar 3.4 Vouching Pengeluaran Bank 

 

a. Fotocopy rekening koran telah disiapkan sebanyak jumlah 

transaksi yang terjadi. Transaksi penerimaan bunga telah 

ditandai dengan highlight ditunjukkan oleh gambar 3.5 

b. Isi tanggal transaksi sesuai dengan tanggal di rekening koran. 

Beri nomor jurnal voucher. Kode ‘BM’ merupakan singkatan 

‘Bukti Masukan’ diikuti nomor urutan garis miring angka yang 

menunjukkan bulan terjadinya transaksi 

c. Lihat kolom kedua di rekening koran, tertulis ‘bunga’. Oleh 

karena itu, isi keterangan di jurnal voucher dengan 

‘pendapatan bunga’, buat perkiraan dan isi kolom debet dan 

kredit sesuai dengan transaksi yang terdapat di rekening koran. 

Isi jumlah dengan total transaksi. 

DUALPLAST 
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Gambar 3.5 Rekening Koran (2) 

 

d. Satukan jurnal voucher dengan rekening koran, lalu 

dokumentasikan di dalam ordner. 

Gambar 3.6 merupakan contoh hasil pengerjaan vouching atas 

transaksi penerimaan bank 

Jurnal purchase adalah jurnal voucher yang khusus 

digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Data 

yang digunakan dalam transaksi ini adalah faktur pajak dan daftar 

PPN masukan. Berikut merupakan proses pencatatan dalam jurnal 

purchase: 
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a. Isi tanggal transaksi dan nomor transaksi. Kode ‘P’ di depan 

nomor transaksi merupakan lambang ‘Purchase’ diikuti nomor 

urut transaksi garis miring angka yang menunjukkan bulan 

terjadinya transaksi. 

Gambar 3.6 Vouching Penerimaan Bank 

 

b. Cek faktur pajak, tuliskan keterangan sesuai dengan keterangan 

yang tertera di faktur pajak, isi perkiraan dengan ‘persediaan- 

PP sheet’ dan kolom debet diisi dengan angka yang diperoleh 

dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan PPN Masukan 

berdasarkan angka yang ada di dalam faktur pajak, beri tick 

mark di daftar PPN masukan atas transaksi dengan nomor seri 

yang sama (transaksi nomor enam), isi kolom kredit (utang 

dagang) dengan total persediaan ditambah PPN masukan. 

DUALPLAST 
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c. Dokumentasikan di dalam ordner. 

Gambar 3.7 dan gambar 3.8 merupakan contoh daftar pajak 

masukan dan hasil pengerjaan vouching jurnal purchase 

Gambar 3.7 Daftar Pajak Masukan (1) 

 

Jurnal memorial digunakan untuk mencatat transaksi berupa 

adjustment untuk melakukan koreksi. PT Dualplast Indonesia  

memiliki saldo negatif di daftar PPN masukan. Transaksi ini 

merupakan retur pembelian, untuk melakukan koreksi atas jumlah 

yang diretur maka dibuatlah jurnal voucher memorial. Data yang 

dibutuhkan untuk membuat jurnal voucher ini adalah faktur pajak 

PT DUALPLAST INDONESIA 
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dan daftar PPN masukan. Berikut merupakan langkah untuk 

menyiapkan jurnal memorial: 

Gambar 3.8 Vouching Jurnal Purchase 

 

a. Isi tanggal transaksi dan nomor transaksi. Kode ‘JM’ di depan 

nomor transaksi merupakan lambang ‘Jurnal Memorial’ diikuti 

nomor urut transaksi garis miring angka yang menunjukkan 

bulan terjadinya transaksi. 

b. Cek faktur pajak, tuliskan keterangan retur pembelian atas 

barang yang tertera di faktur pajak. Sebagai koreksi maka 

dibuat jurnal dengan perkiraan di bagian debet (utang dagang) 

yaitu total persediaan dan PPN masukan sedangkan perkiraan 

kolom kredit diisi dengan ‘persediaan- PP sheet’ dengan angka 

yang diperoleh dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan PPN 

Masukan. Data ini dapat dilihat baik di dalam faktur pajak atau 

PT DUALPLAST INDONESIA
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di daftar PPN masukan. Beri tick mark di daftar PPN masukan 

atas transaksi dengan nomor seri yang sama (transaksi nomor 

empat belas). 

c. Dokumentasikan di dalam ordner. 

Gambar 3.9 dan gambar 3.10 merupakan contoh daftar pajak 

masukan dan hasil vouching jurnal memorial. 

Gambar 3.9 Daftar Pajak Masukan (2) 
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Gambar 3.10 Vouching Jurnal Memorial 

 

 

3.3.1.2 PT Shamma Indonesia 

Jasa yang diberikan untuk PT Shamma Indonesia adalah 

accounting service berupa vouching untuk bulan Januari-Maret dan 

bulan Desember periode 2012. Vouching yang dikerjakan untuk PT 

Shamma Indonesia adalah jurnal voucher bukti pengeluaran bank, 

bukti masukan bank, dan jurnal sales. Vouching atas perusahaan ini 

dilakukan secara manual dan menggunakan sistem MYOB. Jurnal 

voucher manual untuk masing-masing transaksi PT Shamma 

Indonesia telah disediakan, junior auditor hanya perlu melengkapi 

voucher dengan data yang diperoleh dari rekening koran, faktur 

pajak, dan daftar pajak masukan. 

PT DUALPLAST INDONESIA
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 Jurnal voucher bukti pengeluaran bank merupakan jurnal 

khusus untuk mencatat setiap transaksi yang menyebabkan 

penurunan saldo akun bank, semua pembayaran kas melalui bank 

termasuk pembelian secara kas. Data yang diperlukan untuk 

mencatat jurnal ini adalah rekening koran. 

Pencatatan menggunakan sistem MYOB ini hanya 

mengikuti jurnal voucher manual yang telah dibuat sebelumnya. 

Jurnal voucher bukti pengeluaran bank yang dicatat adalah 

transaksi pembayaran pajak bunga dan pembayaran utang ke PT 

Dualplast Indonesia. Prosedur pencatatan bukti pengeluaran bank 

menggunakan MYOB adalah sebagai berikut: 

a. Buka sistem MYOB di komputer atas nama PT Shamma 

Indonesia. Klik ‘record journal entry’ di menu ‘accounts’. 

b. Isi ‘general journal #’ dengan nomor voucher jurnal, date, dan 

memo sesuai dengan tanggal dan keterangan di jurnal voucher 

manual. 

c. Acc # dan name diisi dengan cara klik kolom di bawah acc # 

lalu klik tanda panah di kolom tersebut, lalu pilih perkiraan 

sesuai dengan perkiraan di jurnal voucher manual. Misal, bukti 

pengeluaran pajak bunga, perkiraannya menjadi pajak jasa giro 

pada bank. Sedangkan untuk transaksi pembayaran utang ke PT 

Dualplast Indonesia perkiraannya menjadi utang dagang pada 

bank. Isi debet dan credit dengan nilai nominal sesuai dengan 
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voucher jurnal manual. Secara otomatis akan muncul total 

debet dan total credit. 

d. Klik record untuk menyimpan jurnal. 

Berikut contoh hasil input journal entry menggunakan MYOB atas 

transaksi pengeluaran bank: 

Gambar 3.11 Vouching Pengeluaran Pajak Bunga 
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Gambar 3.12 Vouching Pengeluaran untuk Supplier 

 

Jurnal bukti masukan bank adalah jurnal yang khusus untuk 

mencatat transaksi yang mengakibatkan penambahan saldo bank. 

Transaksi ini terjadi karena adanya penerimaan kas di akun bank 

termasuk penjualan secara kas. Data yang diperlukan untuk 

membuat jurnal voucher ini adalah rekening koran. 

Pencatatan menggunakan sistem MYOB ini hanya 

mengikuti jurnal voucher manual yang telah dibuat sebelumnya. 

Jurnal bukti masukan bank untuk PT Shamma Indonesia dibuat atas 

transaksi setoran tunai untuk pembayaran piutang dagang. Prosedur 

pencatatan bukti masukan bank atas transaksi setoran tunai untuk 

pembayaran piutang menggunakan sistem MYOB ini dijelaskan 

sebagai berikut: 
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a. Isi ‘general journal #’ dengan nomor voucher jurnal, date, dan 

memo sesuai dengan tanggal dan keterangan di jurnal voucher 

manual. 

b. Acc # dan name diisi dengan cara klik kolom di bawah acc # 

lalu klik tanda panah di kolom tersebut, lalu pilih perkiraan 

sesuai dengan perkiraan di jurnal voucher manual yaitu bank 

pada piutang dagang. Isi debet dan credit dengan nilai nominal 

sesuai dengan voucher jurnal manual. Secara otomatis akan 

muncul total debet dan total credit. 

c. Klik record untuk menyimpan jurnal. 

Gambar 3.13 menunjukkan hasil pencatatan jurnal masukan bank 

dalam sistem MYOB. 

Gambar 3.13 Vouching Jurnal Penerimaan Bank 
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Jurnal sales adalah jurnal yang khusus untuk mencatat 

penjualan secara kredit. Bukti transaksi yang diperlukan untuk 

mencatat jurnal ini adalah faktur pajak. Jurnal voucher sudah 

disediakan. Prosedur pencatatannya adalah sebagai berikut: 

a. Lihat faktur pajak (lihat lampiran 7), isi tanggal jurnal voucher 

dan keterangannya sesuai dengan tanggal dan keterangan di 

faktur pajak. Perkiraan diisi piutang dagang pada penjualan dan 

PPN keluaran. Kolom debet piutang dagang diperoleh dari total 

penjualan dan PPN keluaran. Kolom kredit penjualan diisi 

sesuai dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) di faktur pajak, 

sedangkan kolom kredit untuk PPN keluaran diperoleh dari 

PPN di faktur pajak. 

b. Isi jumlah dengan total debet atau total kredit. Lalu 

dokumentasikan jurnal voucher ke dalam ordner. 

Gambar 3.14 menunjukkan hasil vouching jurnal sales. 
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Gambar 3.14 Vouching Jurnal Sales 

 

Setelah selesai membuat jurnal voucher manual, transaksi 

jurnal sales diinput ke dalam sistem MYOB. Data yang diinput 

mengikuti jurnal voucher manual. Berikut langkah untuk 

menginput jurnal sales menggunakan MYOB: 

a. Buka sistem MYOB di komputer atas nama PT Shamma 

Indonesia. Klik ‘record journal entry’ di menu ‘accounts’. 

b. Isi ‘general journal #’ dengan nomor voucher jurnal, date, dan 

memo sesuai dengan tanggal dan keterangan di jurnal voucher 

sales manual. 

c. Acc # dan name diisi dengan cara klik kolom di bawah acc # 

lalu klik tanda panah di kolom tersebut, lalu pilih perkiraan 

sesuai dengan perkiraan di jurnal voucher manual, yaitu 

PT SHAMMA INDONESIA
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piutang dagang pada penjualan dan PPN keluaran. Isi debet dan 

credit dengan nilai nominal sesuai dengan jurnal voucher 

manual. Secara otomatis akan muncul total debit dan total 

credit. 

d. Klik record untuk menyimpan jurnal. 

Gambar 3.15 menunjukkan hasil vouching jurnal sales 

menggunakan MYOB. 

Gambar 3.15 Vouching Jurnal Sales Menggunakan MYOB 

 

3.3.1.3 PT Sejahtera Air 

Jasa yang dikerjakan untuk PT Sejahtera Air adalah auditing 

service. Tugas yang dikerjakan adalah membuat surat konfirmasi 

bank, cash opname, dan vouching. Auditing service untuk 

perusahaan ini dikerjakan untuk periode 2012. 
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Surat konfirmasi hanya ditujukan kepada bank head office 

tempat perusahaan klien membuka rekening, rekening di bank 

cabang tidak dibuat surat konfirmasi. Format surat konfirmasi bank 

sudah disediakan oleh KAP Joachim Sulistyo dan Rekan (lihat 

lampiran 6). Junior auditor hanya perlu mengganti beberapa item. 

Berikut proses pengisian surat konfirmasi bank: 

a. Ganti nama dan alamat bank yang dituju 

b. Ganti nama perusahaan klien dan nama finance director & GA 

c. Isi account number dengan nomor rekening yang dibuka oleh 

perusahaan klien di bank tersebut. 

d. Isi interest rate dengan satuan mata uang yang digunakan untuk 

masing-masing rekening. 

e. Surat ini sekaligus dibuat sebagai format surat balasan 

konfirmasi dari bank yang dituju sehingga di bagian bawah 

dituliskan nama bank tersebut. Jumlah nominal juga dibiarkan 

kosong supaya diisi oleh bank yang bersangkutan. 

f. Berikan kepada finance director & GA untuk ditandatangani. 

g. Masukkan ke dalam amplop dengan nama dan alamat masing-

masing bank yang dituju, berikan ke pihak accounting 

h. Minta tanda bukti pengiriman surat konfirmasi bank. 
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Tugas berikutnya adalah melakukan cash opname. Cash  

opname ini dilakukan untuk memperoleh bukti dan kepastian 

bahwa jumlah uang kas per buku adalah sama dengan jumlah uang 

dalam kas yang dipegang oleh cashier. Formulir berita acara 

pemeriksaan uang kas sudah disediakan dari KAP Joachim Sulistyo 

dan Rekan (lihat gambar 3.16). Namun, sebelum berita acara 

tersebut diisi, auditor perlu melakukan pengecekan fisik sebagai 

berikut: 

a. Auditor memberi informasi kepada manajer accounting PT 

Sejahtera Air bahwa junior auditor akan melakukan cash 

opname pada hari itu juga. 

b. Junior auditor datang ke pemegang petty cash (cashier) yang 

mengeluarkan cash on hand milik PT Sejahtera Air. 

c. Uang kertas dan uang logam yang tersedia dihitung oleh 

pemegang petty cash di hadapan junior auditor. 

d. Junior auditor mengawasi proses perhitungan kas dan mencatat 

jumlah kas tersebut dalam file yang berbeda berdasarkan satuan 

mata uang. 

e. Junior auditor menyiapkan berita acara pemeriksaan uang kas 

berdasarkan data yang telah diperoleh. 

Berikut proses menyiapkan berita acara pemeriksaan uang kas: 

i. Format berita acara pemeriksaan uang kas telah 

disediakan oleh KAP Joachim Sulistyo. Junior auditor 
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hanya menginput data yang telah diperoleh dari cash 

opname; 

ii. ‘Sisa menurut buku kas tanggal: 31 Desember 2012’ diisi 

dengan saldo cash on hand yang diambil dari general 

ledger per 31 Desember 2012. Perhitungan mutasi diberi 

keterangan tanggal mutasi yaitu tanggal 1 Januari 2012 

hingga tanggal pelaksanaan cash opname. data mutasi ini 

diperoleh dari akumulasi debet dan kredit cash on hand 

di general ledger per tanggal pelaksanaan cash opname. 

‘Sisa buku kas pada tanggal xxx’ merupakan hasil 

perhitungan sisa menurut buku per tanggal 31 Desember 

2012 ditambah mutasi jumlah debet dikurang mutasi 

jumlah kredit. Angka ini merupakan sisa buku kas pada 

tanggal pelaksanaan cash opname. Sejak tanggal 1 

Januari 2013 hingga tanggal pelaksanaan cash opname 

tidak terdapat pemasukan maupun pengeluaran uang 

yang belum dibukukan, sehingga bagian tersebut 

dibiarkan kosong. 

iii. Bagian ‘uang dalam kas’ diisi sesuai dengan data yang 

diperoleh saat pelaksanaan cash opname. ‘Uang dalam 

kas’ dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yaitu ‘uang 

kertas’ dan ‘uang logam’. Masing-masing nominal uang 

diberi keterangan jumlah yang telah dihitung sesuai 
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dengan perhitungan fisik. PT Sejatera Air tidak memiliki 

surat berharga, sehingga bagian tersebut tidak perlu diisi. 

Lalu ‘jumlahkan uang dalam kas’ secara keseluruhan. 

iv. Bandingkan ‘jumlah uang kas menurut buku’ dengan 

‘jumlah uang dalam kas’. PT Sejahtera Air tidak 

memiliki selisih uang kas. 

v. Setelah seluruh berita acara pemeriksaan uang kas selesai 

disiapkan, print berita acara tersebut dan ditandatangani 

oleh cashier beserta cap stempel perusahaan, setelah itu 

ditandatangani oleh manajer bagian keuangan 

perusahaan di bagian ‘mengetahui dan menyetujui’. 
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Gambar 3.16 Format berita acara pemeriksaan uang kas 

 

Vouching yang dilakukan untuk PT Sejahtera Air adalah vouching 

untuk auditing service. Vouching ini dibuat sebagai proses 

pengujian transaksi. Dari seluruh transaksi yang ada di general 

ledger diambil sample. Transaksi yang di-vouching adalah 

Nama Perusahaan :
Dilakukan pada tanggal :
Pemegang Kas :

A. SISA UANG KAS MENURUT BUKU 

1. Sisa menurut Buku Kas Tanggal : 31 Desember 20xx Rp
2. Mutasi dari Tanggal

Jumlah debet
Jumlah kredit ( )

Rp
3. Sisa Buku Kas pada tanggal 
4. Pemasukan uang yang belum dibukukan

-
-

5. Pengeluaran uang yang belum dibukukan
- ( )
- Rp

Rp

Jumlah uang kas menurut buku Rp

B. UANG DALAM KAS
1. Uang tunai

a. Uang Kertas
lembar @ Rp
lembar @ Rp
lembar @ Rp
lembar @ Rp
lembar @ Rp
lembar @ Rp
lembar @ Rp

Rp
b. Uang Logam 

koin @ Rp
koin @ Rp

Rp
Rp

2. Surat berharga dan lain-lain Rp
Jumlah uang dalam kas Rp

C. SELISIH UANG KAS Kelebihan
Kekurangan

Dibuat dan diperiksa Mengetahui dan menyetujui

Notes :

s/d
Rp
Rp

BERITA ACARA PEMERIKSAAN UANG KAS

100,000 
50,000   
20,000   
10,000   

1,000     

5,000     
2,000     
1,000     

Kasir

500        

Joachim Sulistyo & Rekan

Rp

Januari 2013

Rp

Rp
Rp
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transaksi atas fixed assets, aircraft engine maintenance, other 

charges, fuel/avtur, counter fee, other general and administration 

expenses, dan construction in progress. 

Proses sampling telah dilakukan oleh pembimbing 

lapangan. Junior auditor menyiapkan worksheet untuk vouching 

tersebut. Proses vouching atas masing-masing transaksi dilakukan 

dengan prosedur yang sama, yaitu: 

a. Tambahkan tabel pemeriksaan untuk daftar transaksi yang ingin 

di-vouching. 

b. Pengujian yang dilakukan adalah kontrol atas dokumentasi 

bukti transaksi, otorisasi, dan cek nominal account (lihat 

lampiran 8). 

c. Ambil bukti transaksi yang telah didokumentasikan oleh 

perusahaan. 

d. Lakukan pengecekan untuk masing-masing transaksi 

berdasarkan kriteria yang tersedia di worksheet. 

e. Untuk pengujian kontrol dokumentasi, jika dokumen tersedia, 

maka kolom untuk jenis dokumen yang tersedia tersebut diberi 

thick mark. Jika tidak tersedia, maka kolom tersebut dibiarkan 

kosong atau diberi tanda strip (-). 

f. Untuk pengujian kontrol otorisasi, jika dokumen ditandatangani 

oleh masing-masing bagian, maka kolom yang sesuai diberi 

thick mark. 
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g. Untuk pengujian kontrol checking account, tulis jumlah yang 

tertera di bukti transaksi, lalu selisihkan dengan jumlah dari 

kolom ‘amount’ yang diperoleh dari general ledger. Jika 

terdapat selisih, ungkapkan berapa banyak selisihnya. 

 

3.3.1.4 PT KerjaKeras 

PT KerjaKeras menggunakan accounting service dari KAP 

Joachim Sulistyo dan Rekan. Accounting service yang disediakan 

untuk perusahaan yang bergerak di bidang distribusi perikanan ini 

adalah vouching atas bukti pengeluaran bank. Data yang digunakan 

untuk membuat vouching ini adalah general ledger dan bukti 

pembelian. Proses vouching untuk PT KerjaKeras dilakukan 

sebagai berikut: 

a. Format voucher bukti pengeluaran bank untuk PT KerjaKeras 

telah disediakan oleh KAP Joachim Sulistyo dan Rekan. 

b. Isi keterangan ‘dibayar kepada’ sesuai dengan memo di general 

ledger. Isi nomor sesuai dengan urutan tanggal transaksi garis 

miring kode angka yang menunjukkan bulan terjadinya 

transaksi garis miring tahun. Isi tanggal sesuai dengan tanggal 

transaksi di general ledger. Isi bank sesuai dengan nama bank 

yang tertera di bukti pembelian. 
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c. Isi perkiraan dengan pembelian pada bank. Isi pula kolom debet 

dan kredit dengan nilai yang tertera di general ledger atau bukti 

pembelian. Isi jumlah dan bagian ‘terbilang’ sesuai dengan total 

debet atau kredit. 

d. Paraf di kotak ‘dibuat’. 

Gambar 3.17 menunjukkan contoh hasil vouching pengeluaran 

bank. 

Gambar 3.17 Vouching pengeluaran bank 

 

  

PT KerjaKeras
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3.3.1.5 PT Nusantara Aksi Mandiri Flying School 

PT Nusantara Aksi Mandiri Flying School menggunakan jasa audit 

untuk tahun 2012 dari KAP Joachim Sulistyo dan Rekan. Tugas 

yang dikerjakan selama mengaudit PT Nusantara Aksi Mandiri 

Flying School adalah pengumpulan data, surat konfirmasi piutang, 

membuat KKP, review saldo akumulasi penyusutan fixed assets. 

Pengumpulan data dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

pemeriksaan atas laporan keuangan PT Nusantara Aksi Mandiri 

Flying School. Pembimbing lapangan telah mendaftar data yang 

diperlukan dan diajukan ke bagian accounting sebagai surat 

permintaan data. Data yang diminta ke PT Nusantara Aksi Mandiri 

Flying School berupa current file, yaitu struktur organisasi per 31 

Desember 2012, perubahan anggaran dasar, fotocopy rekening 

koran per 31 Desember 2012, perincian, perhitungan, dan 

penjelasan nature atas beberapa akun, kebijakan kapitalisasi aset 

tetap, penjelasan perlakuan PPh 22 atas bahan bakar yang 

digunakan dalam pesawat terbang latih serta akun yang mencatat 

pengeluaran untuk bahan bakar ini. Junior auditor bertugas untuk 

mengumpulkan setiap data yang diminta oleh senior auditor 

sekaligus pembimbing lapangan. Data yang sudah terkumpul 

disampaikan ke senior auditor dan didokumentasikan dalam satu 

ordner sebagai dokumen audit. 
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Surat konfirmasi piutang dibuat untuk memperoleh 

kepastian dari debitur sebagai pihak ketiga yang independen bahwa 

transaksi penjualan kredit tersebut sungguh terjadi dan dicatat 

dengan benar. Format surat konfirmasi piutang telah disediakan 

oleh KAP Joachim Sulistyo dan Rekan (lihat lampiran 6). Junior 

auditor hanya perlu mengubah beberapa bagian. Sebagai contoh 

pembuatan surat konfirmasi piutang ke PT ABCD yang akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Isi tanggal pembuatan surat konfirmasi. 

b. Tuliskan nama PT ABCD dan alamatnya 

c. Ubah tanggal laporan keuangan beserta nominal piutang ke PT 

ABCD per 31 Desember 2012 sebagai berikut: 

‘According to our records as at December 31. 2012, the balance of our 

accounts receivable from you is Rp300,777,000.00.’ 

d. Ubah dateline surat jawaban konfirmasi piutang tersebut. 

e. Isi atas nama PT Nusantara Aksi Mandiri Flying School dan 

nama direktur perusahaan tersebut. 

f. Ubah nama perusahaan dan tanggal laporan keuangan serta 

nama perusahaan yang dituju di bagian ‘confirmation’. 

g. Print surat konfirmasi piutang, berikan kepada direktur PT 

Nusantara Aksi Mandiri Flying School untuk ditandatangani. 
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h. Setelah ditandatangani oleh direktur, lipat surat dan masukkan 

ke dalam amplop dengan alamat yang sesuai dengan alamat di 

masing-masing surat. 

i. Serahkan ke bagian accounting untuk dikirimkan ke alamat 

tujuan dan mint tanda bukti pengiriman surat. 

 

Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) merupakan kertas kerja 

yang dibuat untuk menguji setiap akun yang terdapat di laporan 

keuangan perusahaan. Proses ini bertujuan untuk menguji apakah 

laporan keuangan telah dicatat dengan benar dan wajar sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam membuat KKP, 

junior auditor hanya menyiapkan working paper balance sheet 

(WBS) dan working paper profit and loss (WPL). Format WBS 

dan WPL telah disediakan oleh KAP Joachim Sulstyo dan Rekan, 

junior auditor hanya perlu mengikutinya dengan mengganti 

beberapa item (lihat lampiran 9). WBS yang disiapkan oleh penulis 

adalah cash, bank, trade receivable, nontrade receivable, unlocated 

receivable, inventory, advance and prepaid, prepaid tax, building, 

aircraft, simulator, vehicles, school equipment, furniture and 

fixture, security deposit, deffered tax asset, trade payable, 

unearned revenue, nontrade payable, other payable, affiliate debt, 

pass service expense, paid in capital, dan retained earnings. 

Sedangkan WPL yang disiapkan oleh penulis adalah pendapatan, 
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biaya, dan other revenue and expenses. Berikut proses dalam 

menyiapkan WBS dan WPL: 

a. Siapkan format supporting schedule WBS dan WPL yang telah 

diberikan dari KAP Joachim Sulistyo dan Rekan untuk 

masing-masing akun audit area. Beri judul untuk lead 

schedule WBS yaitu nama perusahaan, jenis laporan (‘balance 

sheet’), tanggal laporan keuangan. Sedangkan untuk WPL 

format judul sama, hanya jenis laporan diubah menjadi 

‘income statement’. Ubah tanggal pada tabel menjadi balance 

per book December 31, 2012, balance per audit December 31, 

2012, dan balance per audit December 31, 2011. Ubah judul 

pada supporting schedule dengan mengisi nama client, audit 

period, dan audit area. Isi kolom prepared by dengan nama 

pembuat WBS dan WPL, lalu isi tanggal pembuatan, 

sedangkan kolom reviewed by dengan nama pembimbing 

lapangan. Tulis huruf atau angka yang menjadi kode cross 

index untuk dibuat hyperlink ke lead schedule WBS dan WPL 

b. Isi account code dan description dengan data yang diperoleh 

dari file daftar COA, neraca (untuk WBS), dan income 

statements (untuk WPL) tahun berjalan. Untuk kolom 

description buatlah pengklasifikasian, misal untuk supporting 

schedule bank klasifiksaikan akun yang dicatat dengan mata 

uang Rupiah dan USD, sedangkan untuk supporting schedule 
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pendapatan diklasifikasikan dalam related party dan unrelated 

party setelah itu untuk masing-masing klasifikasi dibagi lagi 

dalam klasifikasi Rupiah dan USD. Isi WP Reff dengan kode 

cross index yang terhubung menggunakan hyperlink ke notes. 

c. Kolom balance per book per December 31, 2012 diisi dengan 

data yang diperoleh dari neraca (untuk WBS) dan income 

statements (untuk WPL) tahun 2012. Kolom balance per audit 

per December 31, 2012 diisi dengan perhitungan: 

balance per audit per December 31, 2012 = 

balance per book per December 31, 2012 + AJE/RJE (Dr.) - 

AJE/RJE (Cr.) 

d. Kolom balance per audit per December 31, 2011 diperoleh 

dari data worksheet  yang dibuat oleh auditor berdasarkan 

pemeriksaan periode 2011. 

e. Isi notes dengan penjelasan penting mengenai definisi masing-

masing akun dan perlakuan serta perhitungan khusus yang 

digunakan perusahaan atas masing-masing akun. 

f. Isi workdone untuk menjelaskan proses yang digunakan untuk 

mengumpulkan bukti atas akun tersebut. 

g. Isi findings jika ditemukan temuan audit terkait akun tersebut, 

jika tidak terdapat temuan audit tulis keterangan ‘N/A’ atau 

‘not available’. 
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h. Isi conclusion dengan kesimpulan apakah perusahaan klien 

telah mencatat akun tersebut dengan benar. Kesimpulan ini 

diperoleh berdasarkan notes, workdone, dan findings yang 

telah dibuat. Jika terdapat koreksi dari auditor atas akun 

tersebut, buatlah adjustment dan reclassification entry di 

bagian conclusion ini. 

i. Masukkan jumlah masing-masing akun dari supporting 

schedule ke dalam lead schedule WBS dan WPL. Beri kode di 

WP reff sesuai dengan kode yang dicantumkan di supporting 

schedule masing-masing akun, lalu buat hyperlink antara setiap 

akun di WBS dan WPL dengan supporting schedule yang 

dibuat. Balance per book December 31, 2012, adjustment 

debit/credit, balance per audit December 31, 2012, dan 

balance per audit December 31, 2011 diperoleh dari masing-

masing supporting schedule (lihat lampiran 9). WBS 

diklasifikasikan dalam asset, liabilities, dan equity lalu 

jumlahkan. Hitung profit (loss) before tax dan net income 

(loss). 

 

Review saldo akumulasi penyusutan fixed assets yang dibuat 

untuk PT Nusantara Aksi Mandiri Flying School menggunakan 

straight line method. Berikut proses pelaksanaannya: 
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a. Cek apakah saldo awal atas fixed assets dan akumulasi 

penyusutan per 1 Januari 2012 adalah sama dengan saldo fixed 

assets dan akumulasi penyusutan auditan per 31 Desember 

2011 (lihat lampiran 10). Buat tabel empat kolom untuk fixed 

assets, SO Audit, selisih, dan perincian. Nilai SO Audit 

diambil dari neraca konsolidasi PT Sejahtera Air yang telah 

diaudit per 31 Desember 2011 pada kolom PT Nusantara Aksi 

Mandiri Flying School. Sedangkan nilai perincian diambil dari 

neraca PT Nusantara Aksi Mandiri Flying School per 31 

Desember 2012. Selisih antara ‘SO Audit’ dan ‘Perincian’ 

dimasukkan ke kolom ‘Selisih’. Tabel ini dibuat untuk nilai 

perolehan dan akumulasi penyusutan. 

 

b. Setelah memperoleh kepastian bahwa SO audit dan perincian 

memiliki nilai yang sama, buat tabel perhitungan saldo 

akumulasi penyusutan (lihat lampiran 10). Beri judul yang 

berisi nama perusahaan, fixed assets, metode penyusutan yang 

digunakan, dan tahun perhitungan penyusutan. 

c. Description, acquisition date, akhir manfaat, dan acquisition 

cost, dan unit diperoleh dari daftar fixed assets yang diperoleh 

dari perusahaan. Total dihitung dari acquisition cost dikali 

unit. Tahun akhir manfaat jika diselisihkan dengan tahun 

acquisition date akan diperoleh masa manfaat, sehingga rate 
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dapat diperoleh dari perhitungan 100% dibagi dengan masa 

manfaat masing-masing fixed assets. 

d. Penyusutan per bulan diperoleh dari perkalian antara total 

dengan rate dan dibagi 12. 

e. Masukkan nilai penyusuan per bulan ke dalam masing-masing 

kolom bulan dalam tahun 2012 sesuai dengan tanggal 

perolehan. Jika fixed assets diperoleh tahun 2012, lihat bulan 

perolehannya. Jika bulan perolehannya dimulai dari 

pertengahan tahun seperti PIPER WARRIOR III PA28-161, 

N53597 (2002), PK FAS maka penyusutan yang diakui 

dimulai sejak bulan perolehan fixed assets. 

f. Penyusutan 2012 diperoleh dari penjumlahan penyusutan dari 

bulan Januari hingga bulan Desember untuk masing-masing 

fixed assets. Isi penyusutan versi ledger dengan data yang 

diperoleh dari general ledger atau dari perincian perhitungan 

penyusutan PT Nusantara Aksi Mandiri Flying School. 

g. Selisihkan kedua nilai tersebut, jika terdapat selisih isikan ke 

kolom ‘Selisih’. 

 

3.3.1.6 PT XYZ 

KAP Joachim Sulistyo dan Rekan menyediakan auditing service 

untuk PT XYZ. Penulis mendapat tugas untuk melakukan 

pengecekan footing, cross-footing, dan proof reading. Review ini 
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dilakukan atas laporan keuangan yang telah selesai diaudit, 

sebelum diterbitkan ke publik. Proses pengecekan dilakukan secara 

bersamaan. Proof reading dilakukan dengan cara: 

a. Baca seluruh isi laporan keuangan, cek judul, nama perusahaan, 

tanggal laporan keuangan, setiap kata, apakah sudah benar 

penulisannya.  

b. Pastikan tidak terdapat kesalahan terjemahan bahasa dari 

bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, mengecek konsistensi 

penggunaan font dan pengaturannya, penggunaan istilah 

akuntansi, klasifikasi akun, ketepatan penggunaan tanda baca 

titik (.), koma (,), strip (-), dan tanda kurung (  ), ketepatan 

referensi dari laporan keuangan dan catatan atas laporan 

keuangan. 

c. Jika ada kesalahan beri tanda. 

Footing dilakukan dengan cara: 

a. Cek neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, 

laporan arus kas, dan rincian perhitungan untuk masing-masing 

laporan tersebut yang dijelaskan dalam catatan atas laporan 

keuangan. 

b. Hitung ulang semuanya dengan cara menjumlahkannya dari 

atas ke bawah (vertikal). 

c. Jika terdapat salah hitung beri tanda dan tulis jumlah yang 

benar 
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Cross-footing dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Melanjutkan pengecekan footing atas bagian yang sama dalam 

laporan keuangan 

b. Hitung ulang penjumlahan dari kiri ke kanan (horizontal). 

c. Jika terdapat salah hitung beri tanda dan tulis jumlah yang 

benar. 

 

3.3.2 Kendala yang ditemukan 

Pelaksanaan praktik kerja magang dilakukan atas PT Dualplast 

Indonesia, PT Shamma Indonesia, PT Sejahtera Air, PT 

KerjaKeras, PT Nusantara Aksi Mandiri Flying School, dan PT 

XYZ. Selama melaksanakan setiap tugas untuk masing-masing 

perusahaan penulis menemukan kendala atas PT Shamma 

Indonesia, PT Sejahtera Air, dan PT Nusantara Aksi Mandiri 

Flying School, berikut penjelasannya: 

3.3.2.1 PT Shamma Indonesia 

Vouching untuk jurnal sales yang dilakukan untuk PT Shamma 

Indonesia ditelusuri dari faktur pajak. Faktur pajak telah 

didokumentasikan per transaksi. Penulis mengambil masing-

masing faktur pajak yang sudah dibendel dan melihat jumlah 

transaksi yang terjadi. Namun, penulis menemukan beberapa 

transaksi penjualan yang masih dalam satu bendel dengan 
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tanggal yang sama dan memiliki lebih dari satu faktur pajak 

dengan rincian nominal dan nama barang yang sama. Pencatatan 

jurnal dilakukan dengan cara mengakumulasikan nominal di 

seluruh faktur pajak dalam satu transaksi tersebut. Namun, 

terdapat kesalahan pencatatan karena tidak sesuai dengan nilai 

transaksi yang tertera di invoice. Selain itu PT Shamma 

Indonesia menggunakan metode perpetual dalam mencatat 

transaksi penjualan. Namun, saat dilakukan vouching untuk 

transaksi penjualan, tidak ada vouching untuk penambahan 

Harga Pokok Penjualan dan penurunan persediaan. 

 

3.3.2.1 PT Sejahtera Air 

Kendala yang ditemui selama mengaudit PT Sejahtera Air 

adalah surat konfirmasi bank yang belum dibalas. Oleh karena 

itu, bukti atas akun bank belum dapat diperoleh.  

 

3.3.2.2 PT Nusantara Aksi Mandiri Flying School 

3.3.2.2.1 Transaksi piutang ke internal perusahaan 

Dalam membuat surat konfirmasi piutang, auditor 

menggunakan daftar piutang yang diperoleh dari 

perusahaan. Namun, di dalamnya terdapat transaksi 

piutang internal, yaitu PT Nusantara Aksi Mandiri Flying 
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School memiliki piutang terhadap PT NAM FS yang tidak 

lain adalah nama singkatan perusahaan ini. 

 

3.3.2.2.2 Surat konfirmasi piutang belum dikirim 

Surat konfirmasi piutang yang telah dibuat oleh auditor 

belum dikirimkan ke masing-masing debitur yang dituju 

dengan alasan tidak ada driver yang tersedia untuk 

mengantarkan surat tersebut. 

 

3.3.2.2.3 Klasifikasi akun neraca yang rancu 

3.3.2.2.3.1 Akun pass service expense 

Saat membuat Kertas Kerja Pemeriksaan bagian 

WBS untuk PT Nusantara Aksi Mandiri Flying 

School, penulis menemukan bahwa di dalam neraca 

terdapat akun ‘pass service expense’. Berdasarkan 

namanya, seharusnya akun ini dimasukkan ke dalam 

laporan laba rugi di bagian beban, tetapi oleh 

perusahaan diklasifikasikan sebagai kewajiban 

jangka panjang di neraca. 
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3.3.2.2.3.2 Akun trade receivables 

Di dalam trade receivables terdapat dua akun 

mengenai receivable yang berkaitan dengan 

pembayaran sekolah pilot yaitu ‘school fees 

receivables’ dan ‘student pilot receivables’. Belum 

diketahui apakah kedua akun ini memiliki nature 

yang sama, yaitu berasal dari pembayaran uang 

sekolah calon pilot. 

 

3.3.2.2.3.3 Akun unearned revenue 

Senior auditor menemukan bahwa di dalam general 

ledger ‘unearned revenue’ belum diketahui nature 

pengakuan pendapatannya dan hubungannya ke akun 

‘flying school fees-IDR’. Perusahaan klien 

menyediakan jasa pendidikan dan belum diketahui 

bagaimana perusahaan ini menetapkan kebijakan 

dalam mengakui pendapatan yang diterima di muka 

tersebut. 

 

3.3.2.2.4 Laporan Keuangan belum selesai disajikan 

PT Nusantara Aksi Mandiri Flying School belum selesai 

menyiapkan dan menyajikan laporan keuangannya. Oleh 
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karena itu, selalu terdapat laporan keuangan yang baru, 

sehingga auditor harus selalu mengubah angka di Kertas 

Kerja Pemeriksaan (KKP). Hal ini menyebabkan proses 

audit tidak berjalan dengan efektif dan efisien. 

 

3.3.3 Solusi atas kendala yang ditemukan 

3.3.3.1 PT Shamma Indonesia 

Saat melakukan vouching atas transaksi penjualan dokumen 

utama yang digunakan adalah invoice. Invoice mencatat nominal 

sesuai dengan transaksi yang terjadi, sedangkan faktur pajak, 

walaupun juga mencatat nominal sesuai dengan transaksi yang 

terjadi, tetapi ada kemungkinan terjadi kelebihan cetak (lihat 

lampiran 7). Faktur pajak digunakan untuk mencocokkan nilai 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN). Selain itu, seharusnya saat transaksi penjualan dicatat di 

dalam voucher, kenaikan Harga Pokok Penjualan dan penurunan 

persediaan juga langsung dicatat di dalam voucher jurnal umum. 

 

3.3.3.2 PT Sejahtera Air 

Solusi untuk mengatasi surat konfirmasi bank yang belum 

dibalas, auditor melakukan tracing ke rekening koran atas 

masing-masing bank yang dituju dengan cara melakukan cek 

atas saldo per 31 Desember 2012. 

Pelaksanaan akuntansi..., A. Yuviani Amanda Halim, FB UMN, 2014



85 
 

 

3.3.3.1 PT Nusantara Aksi Mandiri Flying School 

3.3.3.1.1 Transaksi piutang ke internal perusahaan 

Transaksi piutang ke internal perusahaan disampaikan 

kepada pihak manajemen lalu diperoleh informasi bahwa 

daftar accounts receivable tersebut salah catat dan pihak 

manajemen menyatakan bahwa akan segera memperbaiki 

informasi tersebut. Oleh karena itu, auditor menunggu 

perusahaan menyelesaikan dan menyajikan Laporan 

Keuangan. 

 

3.3.3.1.2 Surat konfirmasi piutang belum dikirim 

Surat konfirmasi piutang yang belum dikirimkan kepada 

debitur diganti prosedurnya dengan cara melakukan 

pengecekan subsequent payment dan tracing saldo piutang 

melalui invoice atas transaksi tersebut. Melalui invoice 

auditor dapat melakukan tracing apakah akun accounts 

receivables telah dicatat dengan sewajarnya. 

 

3.3.3.1.3 Klasifikasi akun neraca yang rancu 

3.3.3.1.3.1 Akun pass service expense  
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Kerancuan atas akun pass service expense yang 

diklasifikasikan sebagai bagian utang jangka panjang 

di neraca diatasi dengan cara menanyakan nature atas 

akun tersebut kepada manajemen. Manajemen 

menjelaskan bahwa akun tersebut adalah akun untuk 

postpaid expense tunjangan pensiun. Sehingga akun 

ini tetap diklasifikasikan ke dalam utang jangka 

panjang. 

3.3.3.1.3.2 Akun trade receivables  

Informasi mengenai nature akun ‘student pilot 

receivable’ dan ‘school fees receivable’ dapat 

diperoleh dari manajemen. Manajemen memberi 

keterangan bahwa dari total uang yang dibayarkan 

oleh mahasiswa pendapatan diakui sebagai berikut: 

1. student pilot receivable merupakan akun yang 

mencatat piutang atas sejumlah dana yang 

dipinjamkan ke suatu bank swasta dengan grace 

period untuk membayar separuh uang sekolah 

pendidikan pilot. Pinjaman ini disponsori oleh PT 

Sejahtera Air (induk perusahaan) dan pembayaran 

bunganya dilunasi lebih dulu oleh PT Nusantara 

Aksi Mandiri Flying School. Setelah mahasiswa 

lulus dan mendapat kontrak kerja, mahasiswa 
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dapat mengangsur pembayaran utang tersebut ke 

perusahaan. Oleh karena itu, akun ini mencatat 

pembayaran piutang bunga pinjaman tersebut 

setelah mahasiswa lulus, dengan cara 

pemotongan gaji.  

2. School fees receivable merupakan akun piutang 

atas pembayaran uang sekolah pilot oleh 

mahasiswa. 

Melalui informasi tersebut diketahui bahwa kedua 

akun tersebut telah dicatat dengan benar karena 

digunakan untuk tujuan yang berbeda. 

 

3.3.3.1.3.3 Akun unearned revenue 

Penulis menanyakan nature pengakuan flying school 

fees-IDR dari unearned revenue kepada pihak 

manajemen perusahaan. Pihak manajemen 

memberikan informasi sebagai berikut: 

Nature pendapatan untuk flying school fees-IDR dan 

unearned revenue: 

1) Pendidikan pilot 

a. Tahap I : SPL (Student Pilot License) 

pendapatan diakui 7% dari total biaya sekolah 
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b. Tahap II: PPL (Private Pilot Licence) 

pendapatan diakui 35% dari total biaya 

sekolah 

c. Tahap III: CPL (Commercial Pilot Licence) 

pendapatan diakui 58% dari total biaya 

sekolah 

2) Instrument Rating Licence: Langsung di akui 

pendapatan 

3) Foreign Licence: Langsung di akui sebagai 

pendapatan. 

 Melalui informasi tersebut berarti pencatatan atas 

akun tersebut telah dilakukan dengan benar dan  

pengakuan pendapatan menggunakan percentage 

method. Namun, auditor belum memperoleh 

keyakinan atas kewajaran perlakuan tersebut. Oleh 

karena itu, auditor mengacu kepada PSAK 23 (IAI, 

2012) yang menyatakan bahwa jika hasil transaksi 

yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi 

secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan 

transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada 

tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir 

periode pelaporan. Hasil transaksi dapat diestimasi 
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secara andal jika seluruh kondisi berikut ini 

dipenuhi: 

1. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal; 

2. Kemungkinan besar manfaat ekonomi 

sehubungan dengan transaksi tersebut akan 

mengalir ke entitas; 

3. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada 

akhir periode pelaporan dapat diukur secara 

andal; 

4. Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya 

untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat 

diukur secara andal. 

Penentuan apakah pengakuan pendapatan tetap 

dilakukan berdasarkan percentage of completion atau 

tidak belum dapat diketahui karena tim audit ditarik 

ke KAP dan tidak kembali melanjutkan pemeriksaan 

tersebut hingga akhir praktik kerja magang. 

 

 

 

3.3.3.1.4 Laporan keuangan belum selesai disajikan 

Pelaksanaan akuntansi..., A. Yuviani Amanda Halim, FB UMN, 2014



90 
 

Laporan keuangan PT Nusantara Aksi Mandiri Flying 

School belum selesai disiapkan dan disajikan oleh 

manajemen perusahaan saat audit telah dilaksanakan. Oleh 

karena itu, tim audit ditarik dari kantor pusat dan kembali 

ke KAP. Pelaksanaan prosedur audit tetap dilaksanakan di 

KAP sambil menunggu laporan keuangan selesai disiapkan 

dan disajikan. Namun, hingga akhir praktik kerja magang 

belum diterima kabar bahwa laporan keuangan telah 

selesai disajikan. 
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