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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Praktek kerja magang yang dilaksanakan di Konsultan Pajak Edy Gunawan yang 

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

Serpong, Tangerang dengan penempatan pada divisi pengelolaan data sebagai 

staff. Divisi pengelolaan data ini merupakan divisi yang menyediakan jasa terkait 

dengan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak untuk suatu perusahaan 

maupun orang pribadi dibawah bimbingan dan koordinasi dari Bapak Zakril 

Marza selaku partner dari Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan.  

 Dalam penyelesaian setiap tugas, pembimbing lapangan membimbing dan 

mengkoordinir semua tugas yang diberikan. Kerjasama yang baik antar rekan 

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

membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan selama kerja magang 

ini berlangsung.  

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Selama kerja magang tugas yang diberikan terkait dengan perpajakan untuk 

perusahaan sesuai dengan divisi yang ditempatkan yaitu penglolaan data. 

Perusahaan yang ditangani selama periode kerja magang di Kantor Konsultan 

Pajak Edy Gunawan dan rekan, total keseluruhan terdapat 20 klien yaitu PT CKA, 
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Petra, CGJ, IET, SJA, SJM, PS, GFP, BAC, TMS, BBM, KP, DAS,  NJP, HGJ, 

KD, SUMO, OLI, SPU dan Orang Pribadi.  

3.2.1. Tugas yang Dilakukan Selama Kerja Magang 

1. Rekap SSP  

Surat Setoran Pajak (SSP) didefinisikan sebagai surat yang oleh WP 

digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang 

terutang ke kas negara melalui kantor penerimaan pembayaran. 

Penginputan  SSP ini diperoleh dari hardcopy dari formulir SSP. Tujuan 

melakukan rekap SSP ini adalah untuk menyimpan dokumen dan 

mempermudah  jika sewaktu –waktu apabila data diperlukan. 

2. Rekap bukti potong PPh Final pasal 4 ayat 2  

Pajak Penghasilan Pasal final Pasal 4 ayat 2 untuk PPh, penghasilan 

berupa deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang 

negara, bunga simpanan anggota koperasi, penghasilan berupa hadiah 

undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa 

efek, penghasilan dari usaha jasa kontruksi, penghasilan dari usaha real 

estate, serta penghasilan tertentu lainnya merupakan Objek Pajak PPh 

Final pasal 4 ayat 2. Rekapan PPh final pasal 4 ayat 2 sebagai bukti bahwa 

PPh final pasal 4 ayat 2 telah dipotong pelanggan. Dalam membuat 

rekapan tersebut, dokumen yang dilihat adalah hardcopy lembar bukti 

potong PPh final pasal 4 ayat 2. Berikut kolom rekap bukti potong PPh 

final pasal 4 ayat 2 yaitu No, No bukti potong, Nilai Bruto, tarif, PPh, 

tanggal dan NPWP pemotong. Tujuan melakukan perekapan adalah untuk 
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menyimpan dokumen dan mempermudah untuk dilihat jika sewaktu – 

waktu apabila data diperlukan.  

3. Rekap laporan kas kecil  

Kas kecil (Petty cash) adalah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk 

keperluan sehari – hari dengan jumlah yang relatif kecil. Rekap laporan 

kas kecil dibagi menjadi lima bagian yaitu kuli turun, kebutuhan kantor, 

material proyek, bulanan, dan lain – lain. Dengan adanya perekapan 

laporan kas kecil, perusahaan bisa mengetahui biaya kuli turun, kebutuhan 

kantor, material proyek, bulanan dan lain - lain setiap bulannya. Tahapan 

dalam melakukan perekapan ini adalah: 

1. Kita harus mengecek dulu laporan kas kecil setiap bulan, 

apakah sudah dimasukkan kedalam kategori yang benar. 

Misalnya fotocopy A4 + parkir untuk tagihan ruko crystal 

masuk ke dalam kategori kebutuhan kantor.  

2. Jumlahkan total biaya masing – masing bagian (kuli turun, 

kebutuhan kantor, material proyek, bulanan dan lain –lain) 

setiap bulan dari Januari – Desember 2013.  

4. Rekap buku bank  

Buku bank digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran uang 

melalui bank. Buku bank pun mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai buku 

harian dan sebagai buku tambahan. Di dalam buku bank ini ada 5 bagian / 

kelompok yaitu Tagihan Supplier, opname mandor, overhead gaji, kas 

kecil dan lain – lain. Perekapan buku bank ini bertujuan supaya 

Pelaksanaan tax..., Atiek Diah Fatimah, FB UMN, 2014



40 
 

perusahaan mengetahui total dari Tagihan supplier, opname Mandor, 

overhead gaji, kas kecil dan lain – lain setiap bulannya.  

5. Input laporan keuangan  

Laporan keuangan adalah informasi keuangan yang disajikan dan 

disiapkan oleh manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak internal 

dan eksternal, yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari satu kesatuan usaha 

yang merupakan salah satu alat pertanggungjawaban dan komunikasi 

manajemen kepada pihak – pihak yang membutuhkannya. Tujuan 

dilakukan penginputan laporan keuangan ke dalam Microsoft Excel adalah 

untuk memudahkan mengetahui pendapatan, biaya dll suatu perusahaan 

selama satu periode tertentu.  

6. Filling. 

Filling adalah segala tindakan atau perbuatan atau kegiatan yang 

berhubungan dengan pengumpulan, klasifikasi, penyimpanan, 

penempatan, pemeliharaan dan distribusi atas surat –surat, catatan – 

catatan, perhitungan – perhitungan, grafik-grafik, data ataupun informasi 

yang lain dan tindakan tersebut dilakukan dengan setepat – tepatnya dalam 

rangka melakukan suatu proses manajemen serta catatan maupun surat 

tersebut dapat ditemukan kembali secara mudah. Tujuan dari filling adalah 

untuk merapikan dokumen yang masih acak menjadi dokumen yang 

tersusun rapi sesuai dengan tipe dokumennnya masing – masing dan sesuai 

dengan nama Perusahaan (Klien). Tahapannya dalam filling yaitu lihat 

nama perusahaanya terlebih dahulu, jenis pajak, dan massa pajaknya 
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(diatur dari bulan Januari – Desember), lalu digabungkan ke dalam file  

perusahaan tersebut.  

7. Input dan recheck PPh 25, 4 ayat (2), PPh 21 dan PPN 

PPh 25 dikenakan terhadap Wajib Pajak dalam satu periode tertentu 

dinamakan tahun pajak. PPh atau Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak 

yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honor/honorarium, upah, 

tunjangan dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 

orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa jabatan 

dan kegiatan. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 adalah penghasilan berupa 

bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang 

negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada 

anggota koperasi orang pribadi, penghasilan berupa hadiah undian, 

penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya dll. Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap 

pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredaran dari produsen ke 

konsumen. Tujuannya adalah untuk melengkapi dokumen yang ada di 

Microsoft excel dan mengecek jika ada salah penginputan tentang jumlah 

pembayara, tanggal bayar dan tanggal lapor. Tahap-tahapnya adalah kita 

harus melihat Nama perusahaan yang membayar Pajak, NPWP 

perusahaan, Periode/ massa pembayaran pajak, jumlah pembayaran, 

tanggal pembayaran, dan tanggal lapor yang ada di SSP, lalu bandingkan 

dengan yang adai data Microsoft Excel, jika belum dimasukkan ke dalam 

Excel maka kita harus masukkan data yang ada di SSP ke dalam Excel. 
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Tetapi, jika data tersebut sudah ada, maka kita hrus cek apakah yang data 

tersebut sudah sesuai dengan yang adai di SSP.  

8. Rekap laporan honor dokter klinik G 

Laporan honor ini dibuat  berdasarkan daftar honor dokter bulanan yang 

diterima olek Klinik YPS cabang Cibinong, Pomad, Bangbarung, Taman 

Kenari, dan Ciomas selama bulan Juli, Agustus, September, Oktober, 

November, dan Desember periode 2013 ke dalam bentuk Microsoft Excel 

untuk menghitung honor dokter perbulan dari setiap cabang karena harus 

di potong PPh sebesar  3%. Tujuan perekapan laporan honor dokter adalah 

untuk mengetahui berapa jumlah pajak yang harus dibayar oleh setiap 

dokter.  

9. Input Rekening koran Bank Masuk dan Bank Keluar ke dalam sistem 

General Ledger.  

Rekening koran adalah laporan yang diberikan bank setiap bulan kepada 

pemegang rekening giro yang berisikan informasi tentang transaksi yang 

dilakukan oleh bank terhadap rekening tersebut selama satu bulan dan 

saldo kas di bank. Untuk menginput suatu rekening koran bank masuk dan 

bank keluar, maka hal pertama yang harus diketahui adalah kode 

jurnalnya. Kode jurnal untuk Bank Masuk adalah BM dan kode jurnal 

untuk bank Keluar adalah BK. Selain kode jurnal, hal yang harus diketahu 

adalah nomor perkiraan untuk tiap – tiap akun yang diinput. 
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Tahap – tahap dalam menginput rekening koran bank masuk dan bank 

keluar : 

1) Buka program  GL 

2) Masukkan kode 00 untuk PT. CGJ 

Gambar 3.1 

 Kode perusahaan  

 

3) P
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h

 3) file data 

Gambar 3.2  

Pilih File Data 

 

 

 

 

 

 

 

4) Pilih isi data jurnal 
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Gambar 3.3  

isi data jurnal 

 

 

 

 

 

 

 

5) Isikan di jurnal, kode untuk Bank Masuk PT CGJ cabang Taman 

Anggrek (BMA), untuk cabang Mega Mall (BMM). Kode untuk 

Bank Keluar Cabang Taman Anggrek (BKA) dan untuk cabang 

Mega Malll adalah (BKM) 

Gambar 3.4  

kode untuk bank masuk dan bank keluar 

 

 

6) Isikan direferensi untuk bulan dan tahun terjadinya transaksi yaitu 

0813 
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Gambar 3.5  

Isi referensi 

 

7) Klik pada pilihan isi jurnal, klik F2 untuk mulai menginput. 

Gambar 3.6  

penginputan ke dalam GL 

 

 

8) Di kolom tanggal isikan tanggal terjadinya transaksi secara 

berurutan sesuai dengan data yang ada di Rekening koran. 
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Gambar 3.7  

isi tanggal terjadinya transaksi  

 

9) Di kolom no isikan nomor urut misalnya 001, 002 dan seterusnya. 

Gambar 3.8  

isi nomor urut 

 

 

10) Di kolom keterangan isikan nama/ keterangan yang ada di rekening 

koran. 
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Gambar 3.9  

isi nama/keterangan 

 

 

11) Di kolom perkiraan masukan kode yang sesuai dengan keterangan 

yang ada di rekening koran. Misalnya keterangan yang ada di 

rekening koran adalah pendapatan aka nomor perkiraan 

yangdiisikan di debit adalah 10101 untuk BCA MTA 158 (untuk 

cabang Taman Anggrek)  / 10102 untuk BCA MM 037 (untuk 

cabang mega mall), dan di sisi kreditnya adalah pendapatan dengan 

nomor perkiraan 4102. 
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Gambar 3.10  

isi kode sesuai dengan keterangan 

 

 

10. Merekap Rekening Koran  

Rekening koran adalah laporan yang diberikan bank setiap bulan kepada 

pemegang rekening giro yang berisikan informasi tentang transaksi yang 

dilakukan oleh bank terhadap rekening tersebut selama satu bulan dan 

saldo kas di bank. Tahap – tahapnya adalah tanggal, kode, debit, kredit dan 

keterangan yang ada di rekening Koran dipindahkan ke Microsoft Excel. 

Tujuannya adalah untuk menyimpan dokumen dan mempermudah jika 

sewaktu – waktu data tersebut diperlukan.  

11. Recheck PPN atas pajak keluaran dan pajak masukan. 

Daftar pajak Masukan yang terlampir di Formulir 1111 B2 dicocokkan 

dengan faktur pajak. Yang harus diperhatikan adalah Nama pembeli BKP/ 

penerima, manfaat BKP tidak berwujud / Penerima JKP, NPWP, kode dan 

Nomor seri, Tanggal DPP, dan PPN-nya. Tujuannya untuk memastikan 

apakah data – data faktur pajak yang ada di form 1111 B2 sudah lengkap/ 
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belum. Data yang dicocokkan tersebut dari hardcopy yang berasal faktur 

pajak keluaran dan faktur pajak masukan.  

12. Rekap SSP PPh 25 atas Orang pribadi. 

PPh Pasal 25 merupakan besarnya angsuran pajak yang terhitung 

didasarkan kepada data SPT tahun sebelumnya. Artinya, jumlah dari SPT 

tersebut mengasumsikan bahwa penghasilan tahun ini sama dengan 

penghasilan tahun sebelumnya.Tujuan melakukan rekapan untuk 

menyimpan dokumen dan mempermudah jika sewaktu – waktu apabila 

data diperlukan. Format Perekapan PPh Pasal 25 adalah Jumlah 

pembayaran, Masa pajak, dan tanggal pembayaran. 

13. Membuat form surat pengukuhan PKP. 

Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 

dan Wajib Pajak Badan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh 

NPWP yang ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai 

dijalankan yaitu saat usaha mulai dijalankan yaitu saat usaha nyata-nyata 

mulai dilakukan. Tujuan membuat form surat pengkuhan PKP adalah 

untuk memberitahukan bahwa pengusaha tersebut telah dikukuhkan 

sebagai pengusaha kena pajak.  

14. Mencari data yang diperlukan PT untuk Pindah KKP dan pendaftaran 

PKP. 

Tujuan mencari data yaang diperlukan PT untuk Pindah KKP dan 

pendaftaran PKP adalah untuk mengetahui apakah PT tersebut telah 

melengkapi data – data yang dibutuhkan atau belum. Jika belum lengkap, 
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maka KKP yang lama akan mengkonfirmasikan bahwa data yang 

diperlukan belum lengkap dan PT tersebut dapat melengkapai data- 

datanya. Data yang diperlukan untuk pendaftaran PKP suatu perusahaan 

adalah : 

1) Akte 

2) NPWP perusahaan 

3) SKT ( Surat keterangan terdaftar) 

4) SIUP (Surat Ijin Usaha Perdaganagan) 

5) TDP (Tanda Daftar Perusahaan) 

6) Foto plang perusahaan 

7) kegiatan usaha 

8) Gambar lokasi 

9) NPWP KTP direktur / pengurus.  

Data yang diperlukan untuk pemindahan KKP adalah :  

1) surat pindah dari KKP lama 

2) mengisi formulir perubahan data 

3) surat kuasa apabila dikuasakan 

4) surat keterangan domisili 

5) foto copy akte pendirian/ perubahan  

6) fotocopy KTP direksi/ pemegang saham.  
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15. Recheck data Karyawan ( No NPWP, KK, KTP pegawai) 

Tujuan dilakukannya pengecheckan kembali data – data karyawan adalah 

suntuk mengetahui apakah data – data karyawan yang sudah ada dalam 

bentuk Microsoft Excel sudah sesuai dengan data aslinya, yaitu No NPWP 

(fotocopy), KTP (fotocopy),  dan KK (kartu keluarga). Selain itu 

pengecekan ini juga bertujuan untuk mengetahui status karyawan yang 

bekerja di PT tersebut, apakah karyawan tersebut sudah menikah / belum 

dan memiliki tanggungan / tidak yang pada akhirnya akan mempengaruhi 

perhitungan Pajak PPh 21 karyawan tersebut. Data – data yang diperlukan 

adalah fotocopy  no NPWP, KTP, dan KK. 

16. Rekap bukti pemotongan PPh 21 atas Orang pribadi. 

PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, 

tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, 

dan kegiatan kepada orang pribadi. Tujuan dilakukan rekap ini adalah 

untuk mendokumentasi dan mempersiapkan data – data jika sewaktu – 

waktu terjadi pemeriksaan. Data yang dibutuhkan adalah SSP atas 

pembahayaran PPh 21 orang pribadi dan dirkeap ke dalam microsoft 

excel. Hal – hal yang di rekap adalah Bulan, Penghasilan bruto, DPP PPh 

21 50%, DPP PPh 21 Kumulatif, tarif, PPh 21, nomor bukti potong, dan 

tanggal pembayaran. Data yang diperlukan adalah SSP.  
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17. Menyiapkan data – data untuk pelaporan SPT massa PPh 21. 

Data – data yang perlukan untuk pelaporan SPT Massa PPh 21 adalah SPT 

Massa PPh 21 yang asli untuk dikirimkan ke Kantor Pelayanan Pajak. SPT 

massa ini dikirim melalui Kantor pos. Sebelum dikirim data – data yang 

harus di tulis terlebih dahulu Nama perusahaan, NPWP, Nama Wajib 

Pajak, Alamat Wajib Pajak, Status Pajak, jenis pajakyang akan dilaporkan, 

dan kita harus menuliskan bahwa SPT tersebut ditujukan kepada Bagian 

Pelayanan SPT, Kantor Pelayanan Pajak yang telah ditentukan, dan 

Alamat Kantor Pelayanan Pajak tersebut.  

Status pajak dapat kita peroleh dari perekapan PPh 21 yang 

diberikan oleh Kantor Konsultan Pajak, sedangkan untuk Kantor 

Pelayanan Pajak yang akan menerima SPT tersebut bisa dilihat dari NPWP 

perusahaan, misalnya NPWP Perusahaan adalah 02.xxx.xxx-x.169.xxx 

angka 169 adalah angka yang menentukan Kantor Pelayanan Pajak yang 

akan menerima SPT Massa PPh 21 atas perusahaan tersebut. 

18. Input Pembelian, Penjualan, dan pengeluaran kas. 

Penginputan ini didasarkan pada nota/ kuitansi transaksi yang terjadi pada 

PT HGJ ke dalam Microsoft excel, yaitu dengan membukukan transaksi 

pembelian ke dalam buku pembelian, transaksi penjualan ke dalam buku 

penjualan, dan transaksi pengeluaran kas ke dalam buku pengeluaran kas. 

Tujuannya adalah untuk mengetahui pembelian, penjualan dan 

pengeluaran kasa yang terjadi setiap bulannya. Rekap pembelian 

dibukukan dengan mencatat jumlah kuantitas barang yang dibeli, harga 
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satuan dan jumlah secara keseluruhan. Rekap bukti pembelian di catat per 

hari didasarkan pada nota pembelian dengan format Tanggal, Nama 

Barang, Quantity/ jumlah, Harga Satuan, Total jumlah dan recheck. Rekap 

bukti penjualan dicatat per hari didasarkan pada nota penjualan dengan 

format Tanggal, Nama Supplier, Nama barang, Kuatitas/jumlah, Harga 

satuan, dan Jumlah. Rekap pengeluaran kas dicatat per hari didasarkan 

pada nota Pengeluaran kas dengan format Tanggal, No. Transaksi, jenis 

Pengeluaran, Jumlah dan Total.  

19. Re-check Worksheet  

Worksheet / Kertas kerja adalah media pencatatan neraca saldo, jurnal 

penyesuaian, neraca saldo yang disesuaikan, laporan laba/rugi, dan neraca 

secara logis dengan tujuan untuk mempermudah penyusunan laporan 

keuangan perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengecek/ memeriksa 

kembali apakah transaksi/ nama akun yang ada di kertas kerja sudah 

dimasukkan dengan benar.  

20. Membayar SSP PPh Pasal 25.  

Pembayaran melalui loket/ teller bank/ pos: 

1) Mengisi formuir bukti setoran dengan data yang lengkap, benar, dan 

jlas dalam rangkap 5 (lima) 

2) Menyerahkan formulir bukti setoran kepada petugas bank dengan 

menyertakan uang setoran sebesar nilai yang tersebut dalam formulir 

yang bersangkutan.  
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3) Menerima kembali formulir butki setoran lembar ke-1 dan lembar ke-

3, yang telah diberi NTPN ( nomor transaksi penerimaan negara) serta 

dibubuhi tanda tangan/paraf, nama pejabat bank/pos, cap bank/pos, 

tanggal dan waktu/jam setor sebagai bukti setor. 

4) Menyampaikanbukti setoran kepada unit terkait. 

Setelah selesai maka kita harus memeriksa kembali jumlah pajak yang 

disetor, dan uraian pembayarannya untuk mencegah terjadiny 

kesalahan input oleh pihak bank.  

21. Cek Equal PPN Masukan Tahun 2013 

Pajak Masukan / PPN masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP 

membeli, memperoleh, atau membuat produknya. Tujuan dibuat Cek 

Equal PPN Masukan tahun 2013 adalah untuk megetahui apakah yang di 

PPN masukan yang ada di SPT sudah lengkap dan sesuai dengan Faktur 

Pajak yang sudah diterima oleh perusahana atau belum. Data yang 

diperlukan adalah list PPN masukan yang ada Di SPT Massa PPN tahunan 

dengan data Faktur Pajak yang di terima oleh perusahaan. 

22. Cek Equal PPN Keluaran Tahun 2013 

Pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib 

dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang 

kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak 

berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud / atau eskpor Jasa 

Kena Pajak. Tujuan dibuat Cek Equal PPN Keluaran tahun 2013 adalah 

untuk megetahui apakah yang di PPN Keluaran yang ada di SPT sudah 
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lengkap dan sesuai dengan Faktur Pajak yang dibuat oleh perusahana atau 

belum. Data yang diperlukan adalah list PPN keluaran yang ada Di SPT 

Massa PPN tahunan dengan data Faktur Pajak yang dibuat oleh 

perusahaan. 

23. Input SPT badan Bagian 8A, Laba rugi, Neraca, dan bagian 1771 II 

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 

untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek Pajak 

dan/ atau bukan Objek Pajak, dan / atau harta kewajiban sesuai dengan 

ketentuan peraturan  perundang-undangan perpajakan. Tujuannya adalah 

untuk melengkapi data yang ada di SPT yang akan dilaporkan. Tahap-

tahapnya adalah dari laporan posisi keuangan perusahaan dan laporan laba 

– rugi  31 desember 2013 (akhir periode) dipindahkan ke SPT bagian 8A 

(bagian elemen – elemen dari Neraca dan Alporan Laba/rugi) dan 

dipindahkan ke Bagian 1771 II (perincian harga pokok penjualan, biaya 

usaha lainnya dan biaya dari luar usaha secara komersil). Data – data yang 

diperlukan adalah SPT tahunan yang ada di Excel, Neraca, dan Laba rugi.    

24. Recheck nilai penyusutan atas aktiva. 

Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan 

sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Besarnya penyusuran untuk 

periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Aset yang dapat disusutkan adalah aset yang :  

a. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi 

b. Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas 
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c. Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau 

memasok barang dan jasa untuk disewakan, atau untuk tujuan 

administrasi. 

Jumlah yang dapat disusutkan (depriciable amount) adalah biaya 

perolehan suatu aset, atau jumlah lain yang disubsitusikan untuk biaya 

dalam laporan keuangan, dikurangi nilai sisanya. Tujuan dilakukan 

pengecekan ulang nilai penyusutan atas aktiva adalah untuk memastikan 

bahwa nilai penyusutan yang dihitung oleh perusahaansudah benar dan 

sesuai dengan ketentuan undang – undang pajak.  

25. Rekap pembelian dan penjualan 

Pembelian adalah suatu usaha yang dilakukan untuk pengadaan barang 

yang diperlukan oleh perusahaan. Penjualan adalah transaksi yang 

dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dengan bertukar barang / jasa 

yang diperjual belikan serta menggunakan alat transaksi yang sah. 

Tujuannya adalah untuk mengetahui berapa jumlah penjualan dan 

pembelian atas suatu tiket pesawat selama bulan janurai – maret 2013. 

Tahap-tahapnya adalah kelompokkan terlebih dahulu tiket pesawat Garuda 

Indonesia, Air Asia, dll, setelah itu baru digabungkan dari periode januari 

– maret 2013.  Data yang diperlukan adalah data penjualan dan pembelian 

dari General ledger yang ada di Excel.  
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26. Input No Akun yang sesuai dengan transaksi yang dicatat. 

Nomor Akun atau (Charts of accounts) digunakan untuk mengklasifikasi 

transaksi dalam proses akuntansi. Tujuannya adalah untuk 

mengelompokkan setiap transaksi yang terjadi selama satu periode. Data 

yang diperlukan adalah list No. Akun yang akan digunakan untuk 

mengklasifikasi transaksi suatu perusahaan.  

27. Rekap Trial balance 

Merekapitulasi General Ledger ke Trial Balance adalah menginput total 

setiap akun yang ada di General Ledger ke Trial Balance di Microsoft 

Excel. Rekapitulasi General Ledger ke Trial balance dibuat dari file 

General Ledger yang ada di Microsoft Excel. Rekapitulasi General ledger 

diinput kedalam Trial balance digunakan untuk mempermudah dalam  

pembuatan Trial balance untuk setiap akunnya. Tahap – tahapnya adalah 

membuka General ledger yang ada di Excel, lalu setiap No akun dan 

jumlahnya dipindahkan ke Trial balance yang ada di Excel.   

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

 3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Selama penugasan, tugas yang dilaksanakan terkait dengan 

perpajakan bagi perusahaan, sesuai dengan divisi yang ditempati 

yaitu pengelolaan data (tax service). Berikut rincian tugas per 

perusahaan selama melakukan kerja magang: 
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A. PT.A 

Rekap SSP bulan Januari – Desember 2013 menggunakan data 

yang ada dalam SSP ke Microsoft Excel.  

1. Rekap PPN 

Tahap – tahapnya adalah dengan cara memindahkan nilai DPP 

dan PPN total yang ada di SPT PPN (Pajak Masukan dan Pajak 

Keluaran), lalu pindahkan ke Rekap PPN PT. A.  

Tabel 3.1  

Hasil Rekapitulasi PPN 

 

2. Rekap SSP PPh 21 

Cara mengerjakannya Rekap PPh 21 adalah kita harus melihat 

No NPWP, Nama WP, dan Alamat WP yang ada di SSP, apakah 

sudah sesuai dengan Nama WP/ OP yang akan dibuatkan 

rekapan.  
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Setelah itu kita harus mengecek Kode Akun Pajak dan kode Jenis 

Setoran. Misalnya kode akun pajak untuk jenis pajak PPh pasal 

21 adalah 411121. Kode jenis setorannya adalah 100 untuk 

pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum 

dalam SPT Masa PPh Pasal 21. Kode akun pajak untuk jenis 

pajak PPh final adalah 411128. Kode jenis setorannya adalah 403 

untuk pembayaran PPh Final pasal 4 ayat (2) atas persewaan  

Tanah dan/ atau Bangunan.  

 

Pada kolom Uraian pembayaran juga harus dibayarkan, apakah 

sesuai namanya sesuai dengan jenis perekapan yang akan 

dilakukan. Misalnya untuk pembayaran PPh final 4 (2).  

 

 

Kolom Masa Pajak dan Tahun Pajak, harus diperhatikan juga 

untuk memastikan apakah bulan tersebut sudah sesuai dengan 

bulan yang akan kita lakukan perekapan yaitu bulan November 

tahun 2013.  
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Dikolom Jumlah pembayaran, adalah angka jumlah pajak yang 

dibayar/ disetor dalam rupiah penuh. Angka tersebut kita 

pindahkan ke dalam rekapan yang kita buat (di kolom bayar). 

 

Tanggal dan tempat pembayaran yang ada di SSP juga kita 

pindahkan ke dalam rekapan yaitu diletakkan di kolom Tanggal 

bayar dan Tanggal lapor.  

 

 

 

 

Tabel 3.2  

Hasil Rekapitulasi PPh 21 
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3. Rekap SSP PPh 4(2) 

Cara mengerjakannya Rekap PPh 4(2) adalah kita harus melihat 

No NPWP, Nama WP, dan Alamat WP yang ada di SSP, apakah 

sudah sesuai dengan Nama WP/ OP yang akan dibuatkan 

rekapan.  

4.  

5.  

S

setelah itu kita harus mengecek Kode Akun Pajak dan kode 

Jenis Setoran. Misalnya kode akun pajak untuk jenis pajak PPh 

pasal 21 adalah 411121. Kode jenis setorannya adalah 100 untuk 

pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum 

dalam SPT Masa PPh Pasal 21. Kode akun pajak untuk jenis 

pajak PPh final adalah 411128. Kode jenis setorannya adalah 

403 untuk pembayaran PPh Final pasal 4 ayat (2) atas 

persewaan  Tanah dan/ atau Bangunan.  

 

Pada kolom Uraian pembayaran juga harus dibayarkan, apakah 

sesuai namanya sesuai dengan jenis perekapan yang akan 

dilakukan. Misalnya untuk pembayaran PPh final 4 (2).  
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Kolom Masa Pajak dan Tahun Pajak, harus diperhatikan juga 

untuk memastikan apakah bulan tersebut sudah sesuai dengan 

bulan yang akan kita lakukan perekapan yaitu bulan November 

tahun 2013.  

 

D 

Dikolom Jumlah pembayaran, adalah angka jumlah pajak yang 

dibayar/ disetor dalam rupiah penuh. Angka tersebut kita 

pindahkan ke dalam rekapan yang kita buat (di kolom bayar). 

6.  

7.  

Tanggal dan tempat pembayaran yang ada di SSP juga kita 

pindahkan ke dalam rekapan yaitu diletakkan di kolom Tanggal 

bayar dan Tanggal lapor.  

8.  

9.  
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Tabel 3.3  

Hasil Rekapitulasi PPh pasal 4 ayat 2 

 

B. PT.B 

1. Rekap bukti potong  PPh final pasal 4 ayat 2 atas penghasilan 

dari usaha jasa kontruksi. Data – data yang direkap terdiri 

atas No Bukti Potong , Nilai bruto, Tarif, PPH, tanggal, No 

NPWP pemotong dan nama pemotong.  

Cara mengerjakannya adalah Nomor bukti potong, Jumlah 

bruto, PPh, Tanggal (dibagian bawah bukti potong), NPWP 

Pemotong dan Nama Pemotong (berada dibawah di bukti 

potong) yang ada di bukti potong PPh 4 (2) (ada di lampiran 

9) dipindahkan ke excel, ke kolom No Bukti potong, Nilai 

bruto, PPh, NPWP Pemotong dan Nama Pemotong. 

Sedangkan untuk tariff sebesar 2% cara emndapatkannya 

adalah dengan cara Nilai bruto dibagi dengan Nilai PPh.  
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Tabel 3.4 

Hasil Rekapitulasi bukti potong PPh pasal 4 (2) 

 

2. Rekap Laporan Kas Kecil (petty Cash)  periode Januari – 

Desember 2013. Tahap – tahapnya adalah memastikan bahwa 

setiap transaksi yang terjadi sudah ditempatkan ke dalam bagian 

/ akun yang sesuai (lihat dilampiran 10 untuk laporan kas kecil 

per bulan). Setelah itu masing- masing bagian ditotalkan 

jumlahnya perbulan dan kemudian ditempatkan kedalam rekap 

laporan kas kecil. Adapun bagian – bagian / nama akun dari 

buku bank tersebut adalah Kuli Turun, kebutuhan kantor, 

Material Proyek, Bulanan, Dan Lain – Lain.  
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Tabel 3.5  

Hasil Rekapitulasi Laporan kas kecil 

 

3. Rekap Buku Bank periode Januari – desember 2013. Tahap – 

tahapnya adalah memastikan bahwa setiap transaksi yang 

terjadi sudah ditempatkan ke dalam bagian – bagian / nama 

akun yang sesuai (lihat dilamporan 10 buku bank per bulan). 

Adapun bagian – bagiannya adalah tagihan supplier, opname 

mandor, overhead gaji, kas kecil dan lain – lain. 

Tabel 3.6  

Hasil Rekapitulasi Buku Bank 
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C. PT.C 

1. Input rekening koran ke dalam Sistem General ledger bulan 

Agustus, September, November dan Desember 2013. Tahap 

– tahapnya adalah: 

1) Buka program GL 

2) Masukkan kode 00 untuk PT. CGJ 

3) Pilih file data 

4) Pilih isi data jurnal 

5) Isikan di jurnal, kode untuk Bank Masuk PT CGJ 

cabang Taman Anggrek (BMA), untuk cabang Mega 

Mall (BMM). Kode untuk Bank Keluar Cabang 

Taman Anggrek (BKA) dan untuk cabang Mega 

Malll adalah (BKM). 

6) Isikan direferensi untuk bulan dan tahun terjadinya 

transaksi yaitu 0813 

7) Klik pada pilihan isi jurnal, klik F2 untuk mulai 

menginput. 

8) Di kolom tanggal isikan tanggal terjadnya transaksi 

secara berurutan sesuai dengan data yang ada di 

Rekening koran. 

9) Di kolom no isikan nomor urut misalnya 001, 002 dan 

seterusnya 
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10) Di kolom keterangan isikan nama/ keterangan yang 

ada di rekening koran. 

11) Di kolom perkiraan masukan kode yang sesuai 

dengan keterangan yang ada di rekening koran. 

Misalnya keterangan yang ada di rekening koran 

adalah pendapatan aka nomor perkiraan yangdiisikan 

di debit adalah 10101 untuk BCA MTA 158 (untuk 

cabang Taman Anggrek)  / 10102 untuk BCA MM 

037 (untuk cabang mega mall), dan di sisi kreditnya 

adalah pendapatan dengan nomor perkiraan 4102.   

Gambar 3.11  

Hasil penginputan ke dalam General Ledger 
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2. Input dan Recek PPh 4(2), 23 dan 21 Januari – Desember 

2013.  

Cara mengerjakannya Recek, dan input  PPh 21, 23, dan 4(2) 

adalah kita harus melihat No NPWP, Nama WP, dan Alamat 

WP yang ada di SSP, apakah sudah sesuai dengan Nama WP/ 

OP yang akan dibuatkan rekapan.  

3.  

4.  

5.  

Setelah itu kita harus mengecek Kode Akun Pajak dan kode 

Jenis Setoran. Misalnya kode akun pajak untuk jenis pajak 

PPh pasal 21 adalah 411121. Kode jenis setorannya adalah 

100 untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang 

tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21. Kode akun pajak 

untuk jenis pajak PPh final adalah 411128. Kode jenis 

setorannya adalah 403 untuk pembayaran PPh Final pasal 4 

ayat (2) atas persewaan  Tanah dan/ atau Bangunan.  

 

Pada kolom Uraian pembayaran juga harus dibayarkan, 

apakah sesuai namanya sesuai dengan jenis perekapan yang 

akan dilakukan. Misalnya untuk pembayaran PPh final 4 (2).  
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Kolom Masa Pajak dan Tahun Pajak, harus diperhatikan juga 

untuk memastikan apakah bulan tersebut sudah sesuai dengan 

bulan yang akan kita lakukan perekapan yaitu bulan 

November tahun 2013.  

6.  

7.  

8.  

Dikolom Jumlah pembayaran, adalah angka jumlah pajak 

yang dibayar/ disetor dalam rupiah penuh. Angka tersebut 

kita pindahkan ke dalam rekapan yang kita buat (di kolom 

bayar). 

9.  

10.  

Tanggal dan tempat pembayaran yang ada di SSP juga kita 

pindahkan ke dalam rekapan yaitu diletakkan di kolom 

Tanggal bayar dan Tanggal lapor.  

11.  
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Tabel 3.7  

Hasil Input PPh 21 

 

Tabel 3.8  

Hasil Penginputan PPh 4(2) 

 

        Tabel 3.9  

Hasil penginputan PPh 23 
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12. Input No. akun yang sesuai dengan transaksi yang dicatat 

bulan januari – april 2013 atas PT. C 

Tabel 3.10  

hasil input No. akun 

 

D. PT.D 

1. Recheck worksheet periode Januari – Desember 2013. 

Tabel 3.11  

hasil Recheck Worksheet 

 

2. Recheck PPN keluaran dengan Faktur pajak Impor atas 

periode Januari – Desember 2013. Tahap – tahapnya adalah 

dengan cara mengcopy list PPN Keluaran yang ada di SPT 

dengan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh perusahaan. Lalu 
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mencocokkan setiap PPN yang berada di PPN  keluaran 

dengan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh perusahaan. 

Sehingga selisih yang berada di Excel yang sudah dibuat 

untuk mengecek Equal PPN keluaran tidak ada selisih/ selisih 

0. 

Tabel 3.12  

Hasil recheck PPN keluaran 

 

3. Recheck PPN masukan dengan faktur pajak Ekspor atas 

periode Januari  2013. Tahap – tahapnya adalah dengan cara 

mengcopy list PPN Masukan yang ada di SPT dengan Faktur 

Pajak yang diterima oleh perusahaan. Lalu mencocokkan 

setiap PPN yang berada di PPN  Masukan dengan Faktur 

Pajak yang diterima oleh perusahaan. Sehingga selisih yang 

berada di Excel yang sudah dibuat untuk mengecek Equal 

PPN masukan tidak ada selisih/ selisih 0. Hasil dari cek Equal 

tidak bias diketahui karena yang sudah dikerjakan hanya 2 

bulan saja, sementara seharusnya yang dikerjakan adalah 12 
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bulan, hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan waktu 

dalam pengerjaan cek Equal.  

Tabel 3.13  

Hasil recheck PPN masukan 

 

 

E. PT.E 

1. Input Laporan keuangan periode september – november 2013. 

Tahap – tahapnya adalah memasukkan angka yang ada di 

kertas kerja ke dalam bentuk Microsoft Excel, setelah angka 

tersebut dimasukkan, harus diapstikan juga bahwa Saldo yang 

ada di Kertas kerja dengan saldo yang ada di Microsoft Excel 

sama.  
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Tabel 3.14 

 Hasil penginputan laporan keuangan 

 

2. Recek faktur pajak bulan juli, agustus dan oktober 2013 atas 

pajak masukan dan keluaran. Tahap – tahapnya yaitu 

mencocokkan nama penjual BKP/ BKP tidak berwujud/ 

pemberi JKP terlebih dahulu, kemudian NPWP, tanggal 

transaksi, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dan terakhir Pajak 

Pertambahan  Nilai (PPN). Hasil dari pengecekan faktur pajak 

adalah adanya ketidaksamaan angka yang ada di SPT dengan 

yang ada di faktur pajak, sehingga harus dibenarkan.  

F. PT.F 

1. Recheck Faktur Pajak bulan mei 2013 atas pajak Masukan 

dan Pajak keluaran. Tahap – tahapnya yaitu mencocokkan 

nama penjual BKP/ BKP tidak berwujud/ pemberi JKP 

terlebih dahulu, kemudian NPWP, tanggal transaksi, dasar 

pengenaan pajak (DPP), dan terkahir Pajak Pertambahan nilai 

(PPN).  
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2. Input rekening koran dari  4 bank bulan januari – september 

2013. Memindahkan Tanggal, Kode dan jumlah Masukan / 

keluaran yang ada di rekening Koran ke dalam Excel.  

      Tabel 3.15  

Hasil penginputan rekening koran 

 

3. Recheck No NPWP , KK, KTP pegawai. Tahap – tahapnya 

yaitu mencocokkan nama yang ada di KTP, No KTP, No 

NPWP, dan jumlah tanggungan dengan data yang ada di 

perusahaan. Hasil dari pengecekan ini adalah bahwa ada 

beberapa data pegawai yang tidak lengkap dan salah 

penulisan. Seperti no KTP yang salah tulis, sehingga harus 

dibenarkan.  
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Tabel 3.16 

 Hasil Pengecekan data pegawai 

 

G. KINIK G 

Rekap laporan honor dokter bulan juli – desember 2013. Tahap-

tahapnya adalah sortir terlebih dahulu nama dokter di setiap 

cabang. Setelah itu jumlahkan honor dan pajak dari setiap dokter 

di setiap cabang. 

       Tabel 3.17 

Hasil Perekapan honor dokter 
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H. PT H 

1. Recheck Faktur Pajak bulan mei 2013 atas pajak Masukan 

dan Pajak keluaran. Tahap – tahapnya yaitu mencocokkan 

nama penjual BKP/ BKP tidak berwujud/ pemberi JKP 

terlebih dahulu, kemudian NPWP, tanggal transaksi, dasar 

pengenaan pajak (DPP), dan terkahir Pajak Pertambahan nilai 

(PPN).  

2. Recheck daftar pajak masukan dan keluaran bulan Februari 

2014. Tahap – tahapnya yaitu mencocokkan nama penjual 

BKP/ BKP tidak berwujud/ pemberi JKP terlebih dahulu, 

kemudian NPWP, tanggal transaksi, dasar pengenaan pajak 

(DPP), dan terkahir Pajak Pertambahan nilai (PPN).  

I. PT.I 

1. Rekap SSP 

Cara mengerjakannya Rekap PPh 21 adalah kita harus 

melihat No NPWP, Nama WP, dan Alamat WP yang ada di 

SSP, apakah sudah sesuai dengan Nama WP/ OP yang akan 

dibuatkan rekapan.  

 

 

Setelah itu kita harus mengecek Kode Akun Pajak dan kode 

Jenis Setoran. Misalnya kode akun pajak untuk jenis pajak 

PPh pasal 21 adalah 411121. Kode jenis setorannya adalah 
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100 untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang 

tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21. Kode akun pajak 

untuk jenis pajak PPh final adalah 411128. Kode jenis 

setorannya adalah 403 untuk pembayaran PPh Final pasal 4 

ayat (2) atas persewaan  Tanah dan/ atau Bangunan.  

 

Pada kolom Uraian pembayaran juga harus dibayarkan, 

apakah sesuai namanya sesuai dengan jenis perekapan yang 

akan dilakukan. Misalnya untuk pembayaran PPh final 4 (2).  

 

 

Kolom Masa Pajak dan Tahun Pajak, harus diperhatikan juga 

untuk memastikan apakah bulan tersebut sudah sesuai dengan 

bulan yang akan kita lakukan perekapan yaitu bulan 

November tahun 2013.  

13.  

14.  

15.  

Dikolom Jumlah pembayaran, adalah angka jumlah pajak 

yang dibayar/ disetor dalam rupiah penuh. Angka tersebut 
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kita pindahkan ke dalam rekapan yang kita buat (di kolom 

bayar). 

16.  

17.  

Tanggal dan tempat pembayaran yang ada di SSP juga kita 

pindahkan ke dalam rekapan yaitu diletakkan di kolom 

Tanggal bayar dan Tanggal lapor.  

 

 

 

Tabel 3.18 

 Hasil Perekapan SSP 

 

2. Menyiapkan data- data untuk Pelaporan SPT Massa PPH 21 

bulan Januari – Februari 2014. Data – data yang perlukan 

untuk pelaporan SPT Massa PPh 21 adalah SPT Massa PPh 

21 yang asli untuk dikirimkan ke Kantor Pelayanan Pajak. 
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SPT massa ini dikirim melalui Kantor pos. Sebelum dikirim 

data – data yang harus di tulis terlebih dahulu Nama 

perusahaan, NPWP, Nama Wajib Pajak, Alamat Wajib Pajak, 

Status Pajak, jenis pajakyang akan dilaporkan, dan kita harus 

menuliskan bahwa SPT tersebut ditujukan kepada Bagian 

Pelayanan SPT, Kantor Pelayanan Pajak yang telah 

ditentukan, dan Alamat Kantor Pelayanan Pajak tersebut.  

Tabel 3.19   

Hasil data – data yang disiapkan 

 

3. Recheck nilai penyusutan Aktiva periode 2013.  

Hasil dari pengecekan nilai penyusutan aktiva adalah banyak 

perhitungan penyusutan yang tidak sama.  
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Tabel 3.20  

Hasil re-check nilai penyusutan 

 

J. PT.J 

1. Rekap SSP 

Cara mengerjakannya Rekap PPh adalah kita harus melihat 

No NPWP, Nama WP, dan Alamat WP yang ada di SSP, 

apakah sudah sesuai dengan Nama WP/ OP yang akan 

dibuatkan rekapan.  

 

 

Setelah itu kita harus mengecek Kode Akun Pajak dan kode 

Jenis Setoran. Misalnya kode akun pajak untuk jenis pajak 

PPh pasal 21 adalah 411121. Kode jenis setorannya adalah 

100 untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang 

tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21. Kode akun pajak 

untuk jenis pajak PPh final adalah 411128. Kode jenis 

setorannya adalah 403 untuk pembayaran PPh Final pasal 4 

ayat (2) atas persewaan  Tanah dan/ atau Bangunan.  
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Pada kolom Uraian pembayaran juga harus dibayarkan, 

apakah sesuai namanya sesuai dengan jenis perekapan yang 

akan dilakukan. Misalnya untuk pembayaran PPh final 4 (2).  

 

 

Kolom Masa Pajak dan Tahun Pajak, harus diperhatikan juga 

untuk memastikan apakah bulan tersebut sudah sesuai dengan 

bulan yang akan kita lakukan perekapan yaitu bulan 

November tahun 2013.  

18.  

19.  

20.  

Dikolom Jumlah pembayaran, adalah angka jumlah pajak 

yang dibayar/ disetor dalam rupiah penuh. Angka tersebut 

kita pindahkan ke dalam rekapan yang kita buat (di kolom 

bayar). 

21.  

22.  

Tanggal dan tempat pembayaran yang ada di SSP juga kita 

pindahkan ke dalam rekapan yaitu diletakkan di kolom 

Tanggal bayar dan Tanggal lapor.  
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Tabel 3.21  

Hasil Rekap SSP 

 

2. Menyiapkan data – data untuk pelaporan PPh 21 periode 

januari – februari 2014. Data – data yang perlukan untuk 

pelaporan SPT Massa PPh 21 adalah SPT Massa PPh 21 

yang asli untuk dikirimkan ke Kantor Pelayanan Pajak. SPT 

massa ini dikirim melalui Kantor pos. Sebelum dikirim data – 

data yang harus di tulis terlebih dahulu Nama perusahaan, 

NPWP, Nama Wajib Pajak, Alamat Wajib Pajak, Status 

Pajak, jenis pajakyang akan dilaporkan, dan kita harus 

menuliskan bahwa SPT tersebut ditujukan kepada Bagian 

Pelayanan SPT, Kantor Pelayanan Pajak yang telah 

ditentukan, dan Alamat Kantor Pelayanan Pajak tersebut. 
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Tabel 3.22  

Data – data yang disiapkan 

 

3. Recheck nilai penyusutan Aktiva periode 2013. 

Hasil pengecekan nilai penyusutan aktiva adalah banyak 

perhitungan penyusutan yang tidak sama nilainya.  

Tabel 3.23  

Hasil Recheck nilai penyusutan Aktiva 
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K. PT.K 

1. Rekap SSP 

Cara mengerjakannya Rekap PPh adalah kita harus melihat 

No NPWP, Nama WP, dan Alamat WP yang ada di SSP, 

apakah sudah sesuai dengan Nama WP/ OP yang akan 

dibuatkan rekapan.  

 

 

Setelah itu kita harus mengecek Kode Akun Pajak dan kode 

Jenis Setoran. Misalnya kode akun pajak untuk jenis pajak 

PPh pasal 21 adalah 411121. Kode jenis setorannya adalah 

100 untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang 

tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21. Kode akun pajak 

untuk jenis pajak PPh final adalah 411128. Kode jenis 

setorannya adalah 403 untuk pembayaran PPh Final pasal 4 

ayat (2) atas persewaan  Tanah dan/ atau Bangunan.  

 

Pada kolom Uraian pembayaran juga harus dibayarkan, 

apakah sesuai namanya sesuai dengan jenis perekapan yang 

akan dilakukan. Misalnya untuk pembayaran PPh final 4 (2).  
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Kolom Masa Pajak dan Tahun Pajak, harus diperhatikan juga 

untuk memastikan apakah bulan tersebut sudah sesuai dengan 

bulan yang akan kita lakukan perekapan yaitu bulan 

November tahun 2013.  

23.  

24.  

25.  

Dikolom Jumlah pembayaran, adalah angka jumlah pajak 

yang dibayar/ disetor dalam rupiah penuh. Angka tersebut 

kita pindahkan ke dalam rekapan yang kita buat (di kolom 

bayar). 

26.  

27.  

Tanggal dan tempat pembayaran yang ada di SSP juga kita 

pindahkan ke dalam rekapan yaitu diletakkan di kolom 

Tanggal bayar dan Tanggal lapor.  
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Tabel 3.24 

 Hasil Rekap SSP 

 

2. Menyiapkan data – data untuk pelaporan PPh 21 bulan 

Januari – Februari 2014. Data – data yang perlukan untuk 

pelaporan SPT Massa PPh 21 adalah SPT Massa PPh 21 

yang asli untuk dikirimkan ke Kantor Pelayanan Pajak. SPT 

massa ini dikirim melalui Kantor pos. Sebelum dikirim data – 

data yang harus di tulis terlebih dahulu Nama perusahaan, 

NPWP, Nama Wajib Pajak, Alamat Wajib Pajak, Status 

Pajak, jenis pajakyang akan dilaporkan, dan kita harus 

menuliskan bahwa SPT tersebut ditujukan kepada Bagian 

Pelayanan SPT, Kantor Pelayanan Pajak yang telah 

ditentukan, dan Alamat Kantor Pelayanan Pajak tersebut.  
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Tabel 3.25  

Data – data yang disiapkan 

 

3. Recheck nilai penyusutan Aktiva periode 2013 

Banyak pengecekan atas nilai penyusutan yang dilakukan 

yang tidak sama dengan hasil yang sudah di hitung oleh 

klien. 

Tabel 3.26  

Hasil Recheck nilai penyusutan aktiva 
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L. PT.L 

1. Rekap SSP 

Cara mengerjakannya Rekap PPh 21 adalah kita harus 

melihat No NPWP, Nama WP, dan Alamat WP yang ada di 

SSP, apakah sudah sesuai dengan Nama WP/ OP yang akan 

dibuatkan rekapan.  

 

 

 

Setelah itu kita harus mengecek Kode Akun Pajak dan kode 

Jenis Setoran. Misalnya kode akun pajak untuk jenis pajak 

PPh pasal 21 adalah 411121. Kode jenis setorannya adalah 

100 untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang 

tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21. Kode akun pajak 

untuk jenis pajak PPh final adalah 411128. Kode jenis 

setorannya adalah 403 untuk pembayaran PPh Final pasal 4 

ayat (2) atas persewaan  Tanah dan/ atau Bangunan.  

 

Pada kolom Uraian pembayaran juga harus dibayarkan, 

apakah sesuai namanya sesuai dengan jenis perekapan yang 

akan dilakukan. Misalnya untuk pembayaran PPh final 4 (2).  
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Kolom Masa Pajak dan Tahun Pajak, harus diperhatikan juga 

untuk memastikan apakah bulan tersebut sudah sesuai dengan 

bulan yang akan kita lakukan perekapan yaitu bulan 

November tahun 2013.  

28.  

29.  

30.  

Dikolom Jumlah pembayaran, adalah angka jumlah pajak 

yang dibayar/ disetor dalam rupiah penuh. Angka tersebut 

kita pindahkan ke dalam rekapan yang kita buat (di kolom 

bayar). 

31.  

32.  

Tanggal dan tempat pembayaran yang ada di SSP juga kita 

pindahkan ke dalam rekapan yaitu diletakkan di kolom 

Tanggal bayar dan Tanggal lapor.  
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Tabel 3.27  

Hasil Rekap SSP 

 

2. Menyiapkan data – data untuk pelaporan PPh 21 januari – 

februari 2014. Data – data yang perlukan untuk pelaporan 

SPT Massa PPh 21 adalah SPT Massa PPh 21 yang asli untuk 

dikirimkan ke Kantor Pelayanan Pajak. SPT massa ini 

dikirim melalui Kantor pos. Sebelum dikirim data – data 

yang harus di tulis terlebih dahulu Nama perusahaan, NPWP, 

Nama Wajib Pajak, Alamat Wajib Pajak, Status Pajak, jenis 

pajakyang akan dilaporkan, dan kita harus menuliskan bahwa 

SPT tersebut ditujukan kepada Bagian Pelayanan SPT, 

Kantor Pelayanan Pajak yang telah ditentukan, dan Alamat 

Kantor Pelayanan Pajak tersebut.  
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Tabel 3.28  

Hasil data – data yang disiapkan.

 

3. Recheck nilai penyusutan Aktiva periode 2013. 

Banyak pengecekan atas nilai penyusutan yang dilakukan 

yang tidak sama dengan hasil yang sudah di hitung oleh 

klien. 

Tabel 3.29  

Hasil Recheck Nilai penyusutan Aktiva 
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M. PT.M 

1. Rekap SSP 

Cara mengerjakannya Rekap PPh 21 adalah kita harus 

melihat No NPWP, Nama WP, dan Alamat WP yang ada di 

SSP, apakah sudah sesuai dengan Nama WP/ OP yang akan 

dibuatkan rekapan.  

 

 

Setelah itu kita harus mengecek Kode Akun Pajak dan kode 

Jenis Setoran. Misalnya kode akun pajak untuk jenis pajak 

PPh pasal 21 adalah 411121. Kode jenis setorannya adalah 

100 untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang 

tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21. Kode akun pajak 

untuk jenis pajak PPh final adalah 411128. Kode jenis 

setorannya adalah 403 untuk pembayaran PPh Final pasal 4 

ayat (2) atas persewaan  Tanah dan/ atau Bangunan.  

 

Pada kolom Uraian pembayaran juga harus dibayarkan, 

apakah sesuai namanya sesuai dengan jenis perekapan yang 

akan dilakukan. Misalnya untuk pembayaran PPh final 4 (2).  
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Kolom Masa Pajak dan Tahun Pajak, harus diperhatikan juga 

untuk memastikan apakah bulan tersebut sudah sesuai dengan 

bulan yang akan kita lakukan perekapan yaitu bulan 

November tahun 2013.  

33.  

34.  

35.  

Dikolom Jumlah pembayaran, adalah angka jumlah pajak 

yang dibayar/ disetor dalam rupiah penuh. Angka tersebut 

kita pindahkan ke dalam rekapan yang kita buat (di kolom 

bayar). 

36.  

37.  

Tanggal dan tempat pembayaran yang ada di SSP juga kita 

pindahkan ke dalam rekapan yaitu diletakkan di kolom 

Tanggal bayar dan Tanggal lapor.  
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Tabel 3.30  

Hasil Rekap SSP 

 

2. Menyiapkan data – data untuk pelaporan PPh 21 periode 

januari – februari 2014. Data – data yang perlukan untuk 

pelaporan SPT Massa PPh 21 adalah SPT Massa PPh 21 

yang asli untuk dikirimkan ke Kantor Pelayanan Pajak. SPT 

massa ini dikirim melalui Kantor pos. Sebelum dikirim data – 

data yang harus di tulis terlebih dahulu Nama perusahaan, 

NPWP, Nama Wajib Pajak, Alamat Wajib Pajak, Status 

Pajak, jenis pajakyang akan dilaporkan, dan kita harus 

menuliskan bahwa SPT tersebut ditujukan kepada Bagian 

Pelayanan SPT, Kantor Pelayanan Pajak yang telah 

ditentukan, dan Alamat Kantor Pelayanan Pajak tersebut.  
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Tabel 3.31  

Hasil data – data yang disiapkan 

 

3. Recheck nilai penyusutan Aktiva periode 2013. 

Hasil pengecekan nilai penyusutan aktiva yang dihitung 

banyak yang tidak sama dengan hasil yang dihitung oleh 

klien. 

Tabel 3.32  

Hasil Recheck nilai penyusutan aktiva 
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N. PT.N 

Mencari data untuk kelengkapan yang dibutuhkan PT DAS untuk 

Pindah KKP dan pendaftaran PKP.  

Data – data yang dibutuhkan untuk Pindah KKP : 

1) Surat Pindah dari KKP lama 

2) Mengisi formulir perubahan data 

3) Surat kuasa apabila dikuasakan 

4) Surat keterangan domisili baru daru kel 

5) Fotocopy akte pendirian / perubahan 

6) Fotovopy KTP direksi / pemegang saham 

Data – data yang diperlukan untuk Pengukuhan PKP: 

1) Akte jual beli 

2) NPWP perusahaan 

3) SKT (surat keterangan terdaftar) 

4) SIUP (surat ijin usaha perdagangan) 

5) TDP (tanda daftar perusahaan) 

6) Foto plang perusahaan 

7) Kegiatan usaha 

8) Gambar lokasi 

9) NPWP KTP direksi / pengurus.  
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O. PT.O 

Rekap KAS periode juli – desember 2013.  

Tabel 3.33  

Hasil rekap KAS 

 

P. PT.P 

1. Rechcek daftar pajak masukan dan keluaran bulan Juli, Agustus 

dan Oktober 2013. Tahap – tahapnya yaitu mencocokkan nama 

penjual BKP/ BKP tidak berwujud/ pemberi JKP terlebih 

dahulu, kemudian NPWP, tanggal transaksi, dasar pengenaan 

pajak (DPP), dan terkahir Pajak Pertambahan nilai (PPN).  Ada 

nomor faktur yang tidak tercatat di PPN masukan dan keluaran. 

2. Input Penjualan Bulan September, Februari, dan bulan April. 

Tahap-tahapnya adalah dengan memindahkan data – data 

pembelian yang berasal dari Nota ke dalam Microsoft excel. 

Yang harus diinput di dalam Microsoft Excel adalah tanggal, 
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nama barang, jumlah barang, harga satuan dan jumlah yang 

harus dibayar.  

Tabel 3.34  

Hasil Input Penjualan 

 

3. Input pembelian bulan September, Februari,  dan bulan April 

2013. Tahap – tahapnya adalah memindahkan data – data 

penjualan yang berasal dari nota ke dalam Microsoft excel 

dengan format tanggal, supplier, nama barang, jumlah barang, 

harga satuan dan jumlah.  

Tabel 3.35  

Hasil input pembelian September 
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4. Input pengeluaran kas bulan September, Februari, April, dan 

bulan Mei 2013. Tahap – tahapnya adalah memindahkan 

data – data penjualan yang berasal dari nota ke dalam 

Microsoft excel dengan format tanggal, nomor transaksi, 

jenis pengeluaran, jumlah dan total.  

Tabel 3.36  

Hasil input pengeluaran kas 

 

Q. CV. Q 

Mengisi SPT badan bagian 8A, laba rugi, neraca, dan bagian 

1771 II. Pengisian SPT bagian 8A, angkanya berasal dari laporan 

laba rugi dan neraca.   
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Tabel 3.37   

Hasil input SPT Bagian 8A elemen dari neraca 

 

Tabel 3.38  

Hasil input SPT bagian 8A elemen dari laporan laba rugi 

 

Tabel 3.39 

 Hasil input SPT bagian 1771 II 
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R. PT. R 

Rekap Pembelian dan penjualan bulan januari – maret 2013. 

Tabel 3.40  

Hasil Rekap pembelian 

 

Tabel 3.41  

Hasil Rekap penjualan 

 

S. PT.S 

Recek faktur pajak bulan November – Desember 2013 atas pajak 

masukan dan keluaran. Tahap – tahapnya yaitu mencocokkan 

nama penjual BKP/ BKP tidak berwujud/ pemberi JKP terlebih 

dahulu, kemudian NPWP, tanggal transaksi, Dasar Pengenaan 

Pajak (DPP), dan terakhir Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  
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T. PT.T 

1. Rekap Trial Balance 3 proyek periode 2013 

Tahap-tahapnya adalah menuliskan/ memasukkan angka – 

angka sesuai dengan no akun yang  berada di Trial balance.  

Tabel 3.42 

General Ledger 

 

Tabel 3.43 

 

hasil Rekap Trial Balance  
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2. Recek PPN penjualan dan pembelian Periode November – 

Desember 2013 

Tabel 3.44 

 hasil perecekan PPN penjualan  

 

Tabel 3.45 

 hasil perecekan PPN pembelian 
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U. Rekap Bukti Pemotongan PPh 25 atas orang pribadi periode 

januari – desember 2013. Tahap – tahapnya yaitu menginput 

Jumlah pembayaran, masa pajak, dan tanggal pembayaran sesuai 

dengan yang ada di SSP.  

Cara mengerjakannya Rekap PPh 21 adalah kita harus melihat 

No NPWP, Nama WP, dan Alamat WP yang ada di SSP, apakah 

sudah sesuai dengan Nama WP/ OP yang akan dibuatkan 

rekapan.  

 

 

Setelah itu kita harus mengecek Kode Akun Pajak dan kode Jenis 

Setoran. Misalnya kode akun pajak untuk jenis pajak PPh pasal 

21 adalah 411121. Kode jenis setorannya adalah 100 untuk 

pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum 

dalam SPT Masa PPh Pasal 21. Kode akun pajak untuk jenis 

pajak PPh final adalah 411128. Kode jenis setorannya adalah 403 

untuk pembayaran PPh Final pasal 4 ayat (2) atas persewaan  

Tanah dan/ atau Bangunan.  
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Pada kolom Uraian pembayaran juga harus dibayarkan, apakah 

sesuai namanya sesuai dengan jenis perekapan yang akan 

dilakukan. Misalnya untuk pembayaran PPh final 4 (2).  

 

 

Kolom Masa Pajak dan Tahun Pajak, harus diperhatikan juga 

untuk memastikan apakah bulan tersebut sudah sesuai dengan 

bulan yang akan kita lakukan perekapan yaitu bulan November 

tahun 2013.  

38.  

39.  

40.  

Dikolom Jumlah pembayaran, adalah angka jumlah pajak yang 

dibayar/ disetor dalam rupiah penuh. Angka tersebut kita 

pindahkan ke dalam rekapan yang kita buat (di kolom bayar). 

41.  

42.  

Tanggal dan tempat pembayaran yang ada di SSP juga kita 

pindahkan ke dalam rekapan yaitu diletakkan di kolom Tanggal 

bayar dan Tanggal lapor.  
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Tabel 3.46  

 

Hasil Rekap bukti Potong PPh 25 OP 

 

V. Rekap Bukti Pemotongan PPH 21 atas orang pribadi periode 

januari – desember 2013.  

Tahap – tahapnya yaitu menginput Nama Wajib Pajak, NPWP 

dan alamat. Lalu bulan pembayaran PPh 21, penghasilan bruto, 

DPP PPH 21 50%, Tarif, PPH 21, No bukti potong dan tanggal 

pembayaran.  

Cara mengerjakannya Rekap PPh 21 adalah kita harus melihat 

No NPWP, Nama WP, dan Alamat WP yang ada di SSP, apakah 
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sudah sesuai dengan Nama WP/ OP yang akan dibuatkan 

rekapan.  

 

 

Setelah itu kita harus mengecek Kode Akun Pajak dan kode Jenis 

Setoran. Misalnya kode akun pajak untuk jenis pajak PPh pasal 21 

adalah 411121. Kode jenis setorannya adalah 100 untuk 

pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam 

SPT Masa PPh Pasal 21. Kode akun pajak untuk jenis pajak PPh 

final adalah 411128. Kode jenis setorannya adalah 403 untuk 

pembayaran PPh Final pasal 4 ayat (2) atas persewaan  Tanah dan/ 

atau Bangunan.  

 

Pada kolom Uraian pembayaran juga harus dibayarkan, apakah 

sesuai namanya sesuai dengan jenis perekapan yang akan 

dilakukan. Misalnya untuk pembayaran PPh final 4 (2).  
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Kolom Masa Pajak dan Tahun Pajak, harus diperhatikan juga 

untuk memastikan apakah bulan tersebut sudah sesuai dengan 

bulan yang akan kita lakukan perekapan yaitu bulan November 

tahun 2013.  

43.  

44.  

45.  

Dikolom Jumlah pembayaran, adalah angka jumlah pajak yang 

dibayar/ disetor dalam rupiah penuh. Angka tersebut kita 

pindahkan ke dalam rekapan yang kita buat (di kolom bayar). 

46.  

47.  

Tanggal dan tempat pembayaran yang ada di SSP juga kita 

pindahkan ke dalam rekapan yaitu diletakkan di kolom Tanggal 

bayar dan Tanggal lapor.  
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Tabel 3.47 

 

 Hasil Rekap bukti potong PPh 21 
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3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

Kesulitan yang dihadapi selama proses kerja magang untuk: 

1. Rekap bukti potong PPh final pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari 

usaha jasa kontruksi ada nomor bukti potong dan No NPWP dari yang 

memotong tidak jelas. 

2. Banyak yang nama dokternya 1 tapi ditulis dengan berbagai nama, 

misalnya merylyn, ada yang menulis meryltn, merilin, merylin. 

3. Ada data – data yang tidak sesuai, seperti No NPWP, No KTP yang 

salah dan jumlah tanggungan yang ditulis tidak sesuai dengan 

peraturan pajak. 

4. Dalam pengecekan PPN atas faktur pajak keluaran dan masukan ada 

faktur pajak yang hilang/belum lengkap, dan ada beberapa faktur 

dimana nilai DPP dan PPNnya berbeda dengan yang ada di SPT. 

5. Data KPP yang ada tidak lengkap / belum diupdate. 

6. Pada saat  penginputan penjualan, perusahaan tersebut menuliskan 

barang yang dijual dengan bahasa mandarin sehingga menyulitkan 

dalam penginputan. 

7. Pada saat membayar akan membayar PPh 25, ada salah satu No NPWP 

yang tidak terdaftar sehingga tidak bisa melakukan pembayaran PPh 

25. 

8. Pada saat  pengecekan PPN keluaran dan masukan ada beberapa faktur 

penjualan dan pembelian yang belum diterima oleh perusahaan.  
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3.3.3 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

1. Solusi untuk nomor bukti potong PPh final pasal 4 ayat 2 yang tidak 

kelihatan, solusinya adalah harus melihat nomor bukti potong tersebut 

dengan teliti, jika angka tersebut masih tidak bisa dibaca, maka harus 

menanyakan kepada pengawas tentang hal tersebut. 

2. Nama dokter harus ditulis dengan nama panjang dan disertai dnegan 

no NPWP/ no Id. 

3. Melihat kembali data asli dari perusahaan yang berupa fotocopy No 

NPWPM, KTP, dan KK, jika datanya tidak lengkap maka harus 

memberitahukan kepada pengawas bahwa data tersebut tidak ada, dan 

selanjutnya pengawas akan meminta data yang tidak lengkap ke 

perusahaan yang bersangkutan. 

4.  Untuk perbedaan angka yang ada di faktur pajak denagn yang ada di 

SPT PPN, harus dilakukan pengoreksian dengan cara menulis angka 

DPP dan PPN yang benar di lembar SPT/ Pajak masukan dan pajak 

keluaran yang ada di lembar SPT. Jika ada faktur pajak yang tidak ada, 

maka kita harus mencatat / memberi tanda bulat di lembar SPT 

tersebut. Jika faktur pajaknya ada tapi tidak ada di lembar Pajak 

masukan / pajak keluaran maka cara pengoreksiannya adalah 

menempelkan  post-it di bagian faktur pajak yang belum ada dilembar 

pajak masukan dan keluaran 

5. Menanyakan nama dan alamat KPP yang belum terdata untuk 

kelancaran pengiriman SPT Massa PPh 21.  
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6. Menanyakan arti dari masing – masing tulisan kepada pengawas, 

karena banyaknya data penjualan maka pengawas memutuskan untuk 

tidak perlu menginput nama barang yang dijual.  

7. Menanyakan kepada petugas bank kenapa No NPWP tersebut tidak 

bisa teridentifikasi.  

8. Memberitahukan kepada perusahaan yang bersangkutan bahwa faktur 

penjualan dan pembelian yang belum lengkap.  
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