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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Sejak tahun 2006, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan laju yang cukup 

signifikan dan stabil. Indonesia mampu melewati masa resesi global bahkan 

tumbuh lebih baik dibandingkan negara lain dikawasannya. Pertumbuhan Produk 

Domestik Bruto (PDB) Indonesia sempat jatuh ke 4,6% pada tahun 2009, tetapi 

mampu pulih dengan cepat ke atas 6% sejak 2010 (www.gallup.com). Pertumbuhan 

ekonomi Indonesia ditopang oleh dua kegiatan utama, yaitu konsumsi dan investasi. 

Tercatat sejak tahun 2010, tren investasi di Indonesia mulai berkembang dan 

tumbuh pesat hingga sekarang. Berdasarkan data realisasi investasi tahun 2010 

hingga Maret 2014, setiap triwulan terjadi kenaikan realisasi angka investasi yang 

signifikan, walaupun dari segi nilainya menuju tingkat yang lebih stabil dan tinggi 

(www.wartaekonomi.co.id).  

Realisasi investasi pada triwulan pertama 2014 menurut catatan Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencapai Rp106,6 triliun, mengalami 

pertumbuhan 14,6% dibandingkan dengan capaian realisasi investasi pada triwulan 

yang sama tahun 2013 (www.setkab.go.id). Pencapaian realisasi ini terjadi akibat 

tumbuh pesatnya realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)  

triwulan pertama tahun 2014 yang tumbuh hingga 25,9% dibandingkan pada 

periode yang sama tahun 2013. Sedangkan realisasi investasi Penanaman Modal 
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Asing (PMA) triwulan pertama 2014 tumbuh sebesar 9,8% dibandingkan triwulan 

pertama tahun 2013 (www.setkab.go.id).  

Indonesia juga telah berhasil meraih level investment grade oleh Fitch pada 

tahun 2011 dan Moody’s pada tahun 2012 (www.ipotnews.com).  Pemerintah pun 

sedang mengusahakan agar iklim investasi Indonesia kembali meraih level 

investment grade dari Standard and Poor’s yang sempat diturunkan pada tahun 

2013 (www.finance.detik.com). Iklim investasi di Indonesia yang membaik ini 

akan mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia menuju tingkat yang lebih 

tinggi. 

Pertumbuhan investasi di Indonesia yang begitu pesatnya menggambarkan 

tingginya minat investor dalam menanamkan modal di dunia bisnis. Seorang 

investor menanamkan modalnya dengan harapan mendapatkan imbal hasil (return) 

yang sesuai dengan modal yang ditanamkannya. Dalam mengambil keputusan 

investasi, seorang investor membutuhkan berbagai pertimbangan, analisis, dan 

informasi untuk mempertimbangkan ketepatan penempatan dana tersebut. 

Informasi yang paling dasar yang dibutuhkan oleh seorang investor adalah laporan 

keuangan perusahaan yang akan menjadi target investasi. Melalui laporan 

keuangan, seorang investor dapat menilai bagaimana kondisi dan kinerja 

perusahaan, terutama dari segi keuangan. Tidak hanya itu saja, laporan keuangan 

juga dapat memberikan informasi mengenai kinerja manajemen, pembagian 

dividen kepada pemegang saham, dan berbagai informasi lainnya. Dengan 

demikian, para investor dapat mengambil keputusan penempatan investasi yang 

mampu memberikan return terbesar yang mungkin didapat. 
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Berdasarkan Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 1 

(FASB, 1978), tujuan dari pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan 

informasi: (1) yang berguna bagi mereka yang memiliki pemahaman memadai 

tentang aktivitas bisnis dan ekonomi untuk membuat keputusan investasi serta 

kredit; (2) untuk membantu investor yang ada dan potensial, kreditor yang ada dan 

potensial, serta pemakai lainnya dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian 

arus kas masa depan; dan (3) tentang sumber daya ekonomi, klaim terhadap sumber 

daya tersebut, dan perubahan didalamnya. Menurut PSAK No. 1 (IAI, 2012), 

laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kasa entitas yang bermanfaat bagi sebagian 

besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. 

Laporan laba rugi menurut PSAK No. 1 (IAI, 2012) adalah laporan yang 

menyajikan seluruh pendapatan dan beban yang diakui entitas dalam suatu periode. 

Laporan laba rugi merupakan laporan yang mengukur keberhasilan operasi sebuah 

perusahaan untuk periode tertentu (Kieso, dkk., 2013). Subramanyam dan Wild 

(2014) menyatakan bahwa laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang 

mengukur kinerja keuangan perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Hasil akhir 

laporan laba rugi, laba bersih atau net income, mengindikasikan tingkat 

profitabilitas perusahaan. Komponen laporan keuangan lengkap menurut PSAK 

No. 1 (IAI, 2012) adalah sebagai berikut: 

1. Laporan Posisi Keuangan (neraca) pada akhir periode, 

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif selama periode. 

3. Laporan Perubahan Ekuitas selama periode, 
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4. Laporan Arus Kas selama periode, 

5. Catatan atas Laporan Keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi 

penting dan informasi penjelasan lain, dan 

6. Laporan Posisi Keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan 

ketika entitas menerapkan suatu kebijakan secara retrospektif atau membuat 

penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas 

mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. 

Dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan, terdapat siklus atau 

tahapan yang harus dilalui sebelum sampai pada hasil akhir berupa laporan 

keuangan. Kieso, dkk., menjabarkan siklus akuntansi ke dalam tahapan sebagai 

berikut: Kieso,dkk (2013) menjelaskan sembilan tahap dalam siklus akuntansi : 

a. Analisa transaksi ekonomi 

 Analisa perlu dilakukan untuk menentukan akun yang tepat agar 

persamaan dasar akuntansi yaitu Aset = Liabilitas+Ekuitas tetap terjaga, 

b. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal 

 Setiap transaksi ekonomi yang mempengaruhi bisnis perusahaan harus 

dicatat ke dalam jurnal. Ada beberapa hal penting yang perlu 

diperhatikan dalam menjurnal, yaitu tanggal transaksi, akun dan jumlah 

yang akan dijurnal dalam sisi debit dan kredit, dan penjelasan 

keterangan transaksi, 

c. Melakukan posting ke buku besar 

 Buku besar merupakan seluruh akun yang dikelola oleh perusahaan. 

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

akun, seperti buku besar kas, buku besar piutang, dan sebagainya, 

d. Menyiapkan unadjusted trial balance 

 Persiapan dari unadjusted trial balance bertujuan untuk membuktikan 

kesamaan matematis saldo akhir antara sisi debit dan kredit, 

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

 Ayat jurnal penyesuaian digunakan karena perusahaan menerapkan 

accrual basis accounting. Akuntansi berbasis akrual ini mengakui 

pendapatan pada saat barang dikirim atau saat jasa diberikan, serta 

mengakui beban sesuai dengan jumlah yang terpakai selama satu 

periode akuntansi dan dilakukan pada periode akhir akuntansi untuk 

mengakui beban dan pendapatan yang belum tercatat selama periode 

tersebut agar tidak terjadi overstated dan understated. Dengan adanya 

ayat jurnal penyesuaian, hasil laporan laba-rugi akan lebih akurat karena 

setiap pendapatan dan beban diakui pada saat peristiwa terjadi. Jurnal 

penyesuaian yang sudah dibuat akan diposting ke dalam adjusting 

entries. 

f. Membuat adjusted trial balance. 

 Adjusted trial balance dibuat untuk memastikan kesamaan jumlah sisi 

debit dan kredit dari hasil posting adjusting entries. 

g. Membuat laporan keuangan berdasarkan adjusted trial balance. 
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 Berdasarkan adjusted trial balance akan dibuat laporan keuangan. 

Laporan keuangan ini akan berguna bagi pihak internal maupun 

eksternal untuk mengambil keputusan. 

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

 Jurnal penutup bertujuan untuk menutup temporary account atau akun 

sementara yaitu menutup akun yang terjadi pada satu periode yang 

terdapat pada income statement dan akun dividend. 

i. Membuat post-closing trial balance 

 Digunakan untuk menyajikan dan membuktikan kesamaan saldo akhir 

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

digunakan sebagai saldo awal pada periode akun berikutnya. 

 Pengerjaan tahapan siklus akuntansi untuk menyusun laporan keuangan 

telah berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu. Pengerjaan siklus akuntansi 

kini sudah dibantu menggunakan sistem informasi. Menurut Romney (2012), 

sistem informasi akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang dapat 

menghasilkan informasi akuntansi yang pada dasarnya adalah sebuah proses mulai 

dari pengumpulan data sampai pembuatan laporan keuangan (Romney,2012). Di 

jaman teknologi informasi ini, untuk membuat laporan keuangan telah diciptakan 

sebuah software. Program komputer akuntansi terpadu (integrated software) adalah 

sebuah program yang dibuat untuk olah data akuntansi secara terpadu. Program ini 

biasanya terdiri dari modul berupa General Ledger, Kas/Bank, Pembelian, 

Penjualan, Persediaan, dan fasilitas untuk mencatat data pelanggan maupun 

pemasok. Modul tersebut bekerja secara terpadu dengan tingkat koordinasi yang 
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sangat tinggi sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh satu bagian akan berpengaruh 

terhadap modul yang lain (Arifin, 2001).  

MYOB Accounting merupakan salah satu aplikasi integrated software 

dalam mengelola pembukuan. MYOB Premier adalah sebuah software accounting 

yang diperuntukkan bagi usaha kecil menengah (UKM) yang dibuat secara terpadu 

(Mahmudi, 2007). Software tersebut memiliki fasilitas yang dapat digunakan untuk 

membantu para praktisi akuntansi dalam mengelola pembukuan. Software tersebut 

memiliki fasilitas yang dapat digunakan dalam berbagai jenis usaha. Kemudahan 

dalam mengubah kode dan nama rekeningnya memberikan keleluasaan kepada para 

pengguna untuk mengatur laporan keuangan sesuai dengan jenis usaha dan bentuk 

laporan yang diinginkan (Sugiri dan Munarsih, 2008). 

MYOB dikembangkan pertama kali oleh MYOB Limited Australia, hingga 

kini telah dikembangkan di beberapa negara lain seperti New Zealand, Asia, 

Amerika, Kanada, dan United Kingdom. Beberapa keunggulan MYOB dalam 

pemrosesan pekerjaan akuntansi menurut Mahmudi (2007) adalah sebagai berikut: 

1. User Friendly 

Tampilan menu dan aliran transaksi yang sederhana, mudah diingat, dan 

dimengerti oleh orang awam yang tidak mempunyai pengetahuan 

mendalam tentang komputer dan akuntansi 

2. Tingkat keamanan (security) yang valid untuk setiap user 

3. Kemampuan eksplorasi semua laporan ke program Excel tanpa melalui 

proses impor/ekspor file yang merepotkan. 
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4. Kemampuan trash back semua laporan ke sumber dokumen dan source 

transaksi. 

5. Dapat diaplikasikan untuk 105 jenis perusahaan yang telah 

direkomendasikan. 

6. Menampilkan laporan keuangan komparasi (perbandingan) serta 

menampilkan analisis laporan dalam bentuk grafik. 

7. Bisa dijalankan secara offline maupun online. 

8. Software tersebut telah teruji mengingat program tersebut juga 

dikembangkan di negara lain seperti Amerika, dimana Amerika adalah 

gudang software akuntansi yang hebat. 

Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi karakteristik kualitatif 

(qualitative characteristics) tertentu agar dapat memberikan informasi yang 

berguna bagi para pemakai. Menurut Kartikahadi, dkk. (2012), terdapat empat 

karakteristik kualitatif pokok, yaitu: 

a. Dapat dipahami (understandability) 

Suatu informasi baru bermanfaat bagi penerima bila dapat dipahami. 

Untuk dapat memahami dengan baik suatu laporan keuangan, pemakai 

diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas 

ekonomi dan bisnis serta asumsi dan konsep yang mendasari 

penyusunan laporan keuangan. 

b. Relevan (relevance) 

Agar informasi bermanfaat haruslah relevan bagi penerima atau 

pengguna dalam pengambil suatu keputusan. Informasi memiliki 
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kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi 

pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, 

masa kini, atau masa depan. Tolok ukur relevansi suatu informasi 

laporan keuangan adalah materialitas. Suatu informasi dianggap 

material atau signifikan, bila suatu kesalahan (error), salah saji 

(misstatement), atau kelalaian mencantumkan (omission) informasi 

tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna informasi 

tersebut, atau dengan kata lain dapat menyesatkan pengambil 

keputusan. 

c. Keandalan (reliability) 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan juga harus andal 

(reliable). Informasi dapat dikatakan berkualitas andal jika bebas dari 

pengertian menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan 

pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful 

presentation) tentang sesuatu yang seharusnya disajikan atau secara 

wajar diharapkan dapat disajikan. Agar suatu informasi dapat 

diandalkan perlu memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: 

1. Penyajian jujur (faithful representation) 

2. Substansi mengungguli bentuk (substance over form) 

3. Netralitas (neutrality) 

4. Pertimbangan sehat (prudence) 

5. Kelengkapan (completeness) 

d. Dapat Dibandingkan (Comparability) 
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Agar informasi keuangan dapat secara efektif berguna dalam 

pengambilan keputusan, haruslah dapat diperbandingkan antarperiode 

dan antar-entitas. Perbandingan laporan keuangan untuk dua atau 

lebih periode akan dapat memberikan gambaran tentang 

perkembangan atau tren keadaan keuangan maupun kinerja suatu 

entitas, sehingga lebih mampu memberikan gambaran tentang prospek 

entitas di masa depan. 

Laporan keuangan yang digunakan investor untuk menilai kinerja keuangan 

perusahaan pada umumnya merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh 

pihak ketiga independen, yaitu akuntan publik. Menurut UU No. 5 tahun 2011 

tentang akuntan publik, akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh 

izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam undang-undang. Jasa yang 

diberikan oleh akuntan publik berupa jasa asurans. Jasa asurans adalah jasa 

independen professional yang meningkatkan kualitas informasi untuk pengambil 

keputusan (Arens, et al, 2014). Jasa asurans yang diselenggarkan akuntan publik 

yaitu jasa audit atas informasi keuangan historis, review atas informasi keuangan 

historis, dan jasa asurans lainnya. Akuntan publik juga bertanggung jawab atas 

opini (pendapat) yang diberikan atas kewajaran laporan keuangan tersebut. Tidak 

hanya itu saja, tetapi juga akuntan publik dapat memberikan jasa lainnya yang 

berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

Auditing adalah pengumpulan dan pengevaluasian bukti atas informasi 

untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria 
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yang telah ditentukan (Arens, et al, 2014). Auditing harus dilakukan oleh pihak 

yang independen dan berkompeten. Tujuan dari auditing sendiri adalah penilaian 

kewajaran atas laporan keuangan dengan hasil berupa pendapat atas laporan 

keuangan tersebut. Pendapat atau opini audit menurut Arens, et al (2014) terdiri 

dari empat kategori: 

a. Standar Unqualified 

Merupakan opini audit atas laporan keuangan yang telah memenuhi 

empat ketentuan sebagai berikut: 

1. Seluruh laporan – balance sheet, income statement, statement of 

changes in stockholders’ equity, and statement in cash flows – telah 

termasuk di dalam laporan keuangan. 

2. Bukti yang cukup telah dikumpulkan, dan auditor telah 

melaksanakan perikatan dalam tata cara yang memungkinkan 

auditor untuk menyimpulkan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai 

dengan standar audit yang belaku. 

3. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip dan standar 

akuntansi yang berlaku umum. Termasuk di dalamnya adalah 

pengungkapan yang memadai telah dicantumkan di dalam laporan 

keuangan. 

4. Tidak ada hal-hal yang membutuhkan tambahan penjelasan atau 

modifikasi penjelasan dalam laporan audit. 

b. Unqualified with Emphasis-of-matter Explanatory Paragraph or 

Modified Wording 
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Merupakan opini atas proses audit yang telah dilaksanakan dengan 

hasil memuaskan dan laporan keuangan telah disajikan secara wajar, 

tetapi auditor membutuhkan penjelasan informasi tambahan. 

c. Qualified 

Opini ini diterbitkan atas laporan keuangan yang telah disajikan 

secara wajar tetapi ruang lingkup audit dibatasi secara material atau 

standar akuntansi yang diterapkan tidak sesuai dengan yang berlaku 

umum. 

d. Adverse or Disclaimer 

Opini adverse timbul atas laporan keuangan yang tidak disajikan 

secara wajar. Sedangkan Disclaimer muncul ketika auditor tidak 

dapat memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, atau 

karena ketidakindependenan auditor. 

Akuntan publik menganalisa laporan keuangan perusahaan untuk menilai 

kewajaran laporan keuangan tersebut. Selain itu, standar pelaporan keuangan yang 

digunakan oleh perusahaan diperiksa oleh auditor dan dibandingkan dengan standar 

yang berlaku umum. Serangkaian proses dibutuhkan oleh auditor dalam 

menganalisis kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan. Menurut Arens, et al 

(2014), audit laporan keuangan terdiri atas 4 tahapan sebagai berikut: 

a. Merencanakan dan menyusun pendekatan audit berdasarkan prosedur 

analisa risiko. 

b. Menyelenggarakan uji kendali dan substantive test of transactions 

c. Menyelenggarakan prosedur analitis dan test of detail balances 
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d. Menyelesaikan proses audit dan menerbitkan laporan audit. 

Salah satu tahapan utama dalam proses audit adalah proses pengumpulan 

bukti. Bukti audit adalah seluruh informasi yang digunakan auditor untuk 

menentukan apakah informasi yang sedang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan 

kriteria yang telah ditetapkan (Arens, et al, 2014). Menurut Arens, et al (2014), 

bukti audit terdiri dari beberapa jenis: 

1. Pemeriksaan fisik (physical examination) 

Inspeksi atau penghitungan yang dilakukan oleh auditor atas aset 

berwujud (tangible asset). 

2. Konfirmasi (confirmation) 

Penerimaan tanggapan tertulis langsung dari pihak ketiga yang 

memverifikasi keakuratan informasi yang diajukan oleh auditor. 

3. Inspeksi (Inspection) 

Pemeriksaan atas dokumen dan pencatatan setiap transaksi yang 

dilakukan oleh klien untuk memperkuat informasi yang terdapat 

atau seharusnya terdapat dalam laporan keuangan, 

4. Prosedur analitis (Analytical procedure) 

Evaluasi informasi keuangan menggunakan perbandingan dan 

hubungan untuk menilai kewajaran hubungan antara data finansial 

dengan data nonfinansial sesuai dengan tingkat yang dapat diterima. 

5. Penyelidikan klien (Inquries of the Client) 

Memperoleh informasi tertulis maupun lisan dari klien sebagai 

tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh auditor. 
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6. Penghitungan ulang (recalculation) 

Pemeriksaan kembali keakuratan sejumlah sampel perhitungan 

matematis yang dilakukan oleh klien. 

7. Pelaksanaan ulang (Reperformance) 

Pengujian independen prosedur akuntansi dan kontrol yang 

diterapkan dalam sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal 

perusahaan. 

8. Pengamatan (Observation) 

Pemantauan proses atau prosedur yang dilakukan oleh pihak lain. 

Bukti audit yang paling lazim dilakukan oleh auditor dalam proses audit 

adalah bukti dokumentasi berupa voucher. Voucher merupakan bukti audit yang 

biasa digunakan oleh organisasi untuk membuat catatan formal dan mengontrol 

akuisisi, terutama untuk memungkinkan setiap transaksi akuisisi tercatat secara 

berurutan (Arens, et al, 2014). Voucher merupakan hasil dari proses vouching yaitu 

proses penggunaan bukti dokumentasi untuk mendukung jumlah atau transaksi 

yang tercatat.   

Pengumpulan bukti audit yang dilakukan oleh auditor kemudian disimpan 

oleh auditor ke dalam susunan catatan berupa kertas kerja pemeriksaan (working 

paper). Kertas kerja pemeriksaan adalah semua pemeriksaan, yang berasal dari 

pihak klien (misal: neraca saldo, rekonsiliasi bank, analisis umur piutang/accounts 

receivable aging schedule, rincian persediaan, rincian kewajiban, dll.) dari analisis 

yang dibuat auditor (Agoes, 2012). Tujuan dari kertas kerja adalah: 
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a. Mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Opini 

yang diberikan harus sesuai dengan kesimpulan pemeriksaan yang 

dicantumkan dalam kertas kerja perusahaan. 

b. Sebagai bukti bahwa auditor telah memeriksa sesuai dengan Standar 

Profesional Akuntan Publik (SPAP). Dalam kertas kerja pemeriksaan 

harus terlihat bahwa apa yang diatur oleh SPAP telah diikui dengan baik 

oleh auditor. 

c. Sebagai referensi apabila terdapat pertanyaan dari pihak berwenang 

seperti pihak pajak, bank, dan klien. 

d. Sebagai salah satu dasar penilaian asisten sehingga dapat dibuat evaluasi 

mengenai kemampuan asisten sampai dengan partner sesudah selesai 

suatu penugasan, 

e. Sebagai pedoman untuk audit tahun berikutnya, misalnya untuk 

melakukan pengecekan saldo awal, untuk dipelajari oleh auditor baru 

yang ditugaskan untuk memeriksa klien tersebut, dan untuk mengetahui 

masalah yang terjadi di tahun lalu dan berguna untuk menyusu audit 

planning tahun berikutnya. 

Kertas kerja pemeriksaan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: 

1. Current file 

Berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan, 

seperti neraca saldo, beritas acara cash opname, rekonsiliasi bank, 

rincian piutang, rinciang persediaan, rincian hutang, dan rincian biaya. 
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2. Permanent file 

Berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk beberapa tahun 

seperti akta pendirian, buku pedoman akuntansi, kontrak-kontrak, dan 

notulen rapat. 

3. Correspondence file 

Berisi korespondensi dengan klien, berupa surat menyurat, dan faximile. 

Salah satu komponen penting dalam kertas kerja pemeriksaan adalah 

working trial balance. Working trial balance sangat penting karena dasar 

penyiapan laporan keuangan adalah general ledger yang jumlahnya tercantum 

didalamnya merupakan titik utama audit. Working trial balance adalah susunan 

akun-akun yang terdapat dalam general ledger beserta jumlah akhirnya yang dibuat 

oleh auditor setelah tanggal neraca. Working balance sheet terdiri atas lead 

schedule yang berisi detail dari akun general ledger. Setiap detail akun dalam lead 

schedule berasal dari supporting schedule yang mendukung proses audit yang 

diselenggarakan dan kesimpulan yang diperoleh (Arens, et al, 2014). 

Arens, et al (2014) menyatakan bahwa SEC rules mensyaratkan auditor 

untuk membuat dokumentasi berupa working paper atau dokumen lain yang 

membentuk dasar audit laporan keuangan tahunan perusahaan atau peninjauan 

kembali laporan keuangan kuartalan, memo, korespondensi, komunikasi, dan 

dokumen, serta catatan lain termasuk catatan elektronik terkait audit.  

Dalam pertimbangan dan analisis penempatan investasi, investor tidak 

hanya menilai kinerja perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan saja. 

Salah satu faktor penting lainnya adalah kepatuhan perusahaan dalam menaati pajak 
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yang ditetapkan oleh pemerintah. Pajak didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada 

kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak 

mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum (Waluyo, 2013). 

Menurut Waluyo (2013), pajak memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. Fungsi penerimaan (Budgeter) 

Pajak berfungsi sebagai smber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 

b. Fungsi mengatur (regular) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

sosial dan ekonomi. 

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang harus membayar pajak 

atas penghasilan yang diterimanya. Tidak hanya itu saja, perusahaan juga 

berkewajiban untuk memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang 

diterima oleh pihak lain. Salah satu pihak yang pemotongan pajaknya dilakukan 

oleh perusahaan adalah karyawan. Perusahaan memotong pajak penghasilan 

karyawan untuk kemudian disetorkan kepada negara. Contoh Pajak Penghasilan 

(PPh) menurut Waluyo (2011) adalah sebagai berikut: 

1. PPh pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas 

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

lain yang diterima oleh pegawai atau orang pribadi. 

2.  PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut atas transaksi pembelian yang 

dananya bersumber dari APBN/APBD dan transaksi yang dilakukan 
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oleh lembaga atau badan tertentu, baik badan pemerintah maupun 

swasta, berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha 

di bidang lain. 

3.  PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan 

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk 

Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau 

penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong dalam PPh pasal 

21. 

4. PPh pasal 24 adalah pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri 

atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang 

boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh 

penghasilan wajib pajak dalam negeri. 

5.  PPh pasal 25 adalah angsuranpajak penghasilan yang harus dibayar 

sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. 

6. PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penerimaan 

yang diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri. 

7.  PPh pasal 4 ayat 2 (final) adalah pajak penghasilan tertentu yang 

pengenaannya diatur dalam peraturan pemerintah. Contohnya berupa 

penghasilan yang berupa bunga deposito, tabungan, diskonto, hadiah 

undian, dan lainnya. 

Perusahaan juga memiliki kewajiban pajak lainnya yaitu Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Waluyo 

(2013) mendefinisikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak yang 
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dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi yang 

pengenaannya sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta 

konsumsi masyarakat. Perusahaan wajib melakukan pemotongan PPN atas BKP 

atau JKP yang dijual atau diselesaikan bagi kliennya. 

Setiap wajib pajak harus memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak 

sesuai dengan sistem pemungutan self assessment yaitu menghitung, membayar, 

dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayarkan. Pembayaran dan pelaporan 

pajak harus dilakukan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh 

perundang-undangan. Setiap wajib pajak diharuskan untuk menyusun Surat 

Pemberitahuan (SPT) sebelum membuat Surat Setoran Pajak (SSP). Surat 

Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk 

melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan 

objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan perundang-undangan 

perpajakan (www.pajak.go.id). SPT dibagi menjadi dua macam yaitu: 

a. SPT Masa  : Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. 

b. SPT Tahunan : Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau 

Bagian Tahun Pajak. 

Setelah menyusun SPT, wajib pajak kemudian menyusun SSP. SSP adalah 

surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau 

penyetoran pajak terutang ke Kas Negara atau tempat pembayaran lain yang 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Waluyo, 2013). Setiap wajib pajak yang akan 

melaporkan SPT harus melampiri SSP sebagai bukti pelunasan kekurangan 

pembayaran pajak yang terutang.  
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1.2 Maksud dan Tujuan Magang 

Kerja magang yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam 

saat melaksanakan proses audit yang dilakukan oleh auditor dan membantu dalam 

pengaplikasian ilmu akuntansi yang selama ini di dapat dalam perkuliahan. 

Termasuk di dalamnya adalah pengaplikasian ilmu perpajakan. Selain itu, kerja 

magang juga membantu dalam mendapatkan pengalaman kerja dan kemampuan 

secara profesional untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam dunia kerja 

sehingga pengalaman diharapkan dapat memberikan persiapan yang optimal untuk 

menjadi seorang auditor atau di bidang pekerjaan yang terkait. 

 

1.3  Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang 

Kerja magang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 5 

September 2014 di PT. Winnindo Bisnis atau Winnindo Business Consult (WBC) 

di bagian Accounting Service. Waktu kerja selama magang, yaitu Senin hingga 

Jumat mulai pukul 08.30 – 17.30. Waktu kerja selama puasa berbeda dengan 

biasanya, yaitu Senin hingga Jumat mulai pukul 08.00 – 16.30. 
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1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

1.3.2.1 Tahap Pengajuan 

 Prosedur pengajuan kerja magang adalah: 

1. Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir 

pengajuan kerja magang (Form KM-01) sebagai acuan 

pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan 

kepada perusahaan yang dimaksud yang ditandatangani oleh 

Ketua Program Studi. Formulir KM-01 dan formulir KM-02 

dapat diperoleh dari program studi; 

2. Surat Pengantar dianggap sah apabila dilegalisir oleh Ketua 

Program Studi; 

3. Ketua Program Studi menunjuk seorang dosen, baik dosen 

tetap maupun dosen tidak tetap, sebagai pembimbing Kerja 

Magang; 

4. Mengajukan usulan tempat kerja magang kepada Ketua 

Program Studi; 

5. Menghubungi calon perusahaan tempat Kerja Magang 

dengan dibekali surat pengantar kerja magang; 

6. Jika permohonan untuk memperoleh kesempatan magang 

ditolak, maka mengulang prosedur dari point 1, 2, 3, dan 4, dan 

izin baru akan diterbitkan untuk mengganti izin lama. Jika 

permohonan diterima, kemudian melaporkan hasilnya kepada 

koordinator magang; 
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7. Kerja Magang dimulai apabila telah menerima surat balasan 

bahwa yang bersangkutan diterima Kerja Magang pada 

perusahaan yang dimaksud yang ditujukan kepada Koordinator 

Magang; 

8. Memperoleh: Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran 

Kerja Magang, Formulir Realisasi Kerja Magang dan Formulir 

Laporan Penilaian Kerja Magang. 

1.3.2.2 Tahap Pelaksanaan 

Prosedur pelaksanaan kerja magang adalah: 

1. Menghadiri perkuliahan Kerja Magang yang dimaksudkan 

sebagai pembekalan. Perkuliahan pembekalan dilakukan 

sebanyak 3 kali tatap muka. Jika ada yang tidak mengikuti 

perkuliahan tanpa alasan, akan dikenakan pinalti dan tidak 

diperbolehkan mengikuti prakterk kerja magang pada peridoe 

berjalan; 

2. Pada pembekalan Kerja Magang, diberikan materi kuliah 

yang bersifat petunjuk teknis kerja magang dan penulisan 

laporan kerja magang, termasuk didalamnya perilaku mahasiswa 

di perusahaan. Adapun rincian materi kuliah adalah sebagai 

berikut: 

Pertemuan 1: Sistem dan prosedur Kerja Magang, perilaku 

dan cara berkomunikasi dalam perusahaan. 
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Pertemuan 2: Struktur organisasi perusahaan, pengumpulan 

data, dan analisis kelemahan dan keunggulan. 

Pertemuan 3: Cara penulisan laporan, ujian kerja magang 

dan penilaian, cara presentasi serta tanya jawab. 

3. Melakukan pembekalan teknis dengan dosen pembimbing. 

Kerja magang dilaksanakan diperusahaan di bawah bimbingan 

karyawan tetap di perusahaan tersebut; 

4. Diharuskan mengikuti peraturan yang berlaku diperusahaan 

tempat pelaksanaan kerja magang; 

5. Bekerja minimal disatu bagian tertentu di perusahaan sesuai 

dengan bidang studi; 

6. Pembimbing magang memantau dan menilai kualitas dan 

usaha kerja magang mahasiswa bimbingannya; 

7. Koordinator kerja magang beserta dosen pembimbing kerja 

magang memantau pelaksanaan kerja magang mahasiswa dan 

berusaha menjalin hubungan baik dengan perusahaan. 

1.3.2.3    Tahap Akhir 

Prosedur akhir kerja magang adalah: 

1. Setelah Kerja Magang di perusahaan selesai, menuangkan 

temuan serta aktivitas yang dijalankan selama kerja 

magang dalam laporan kerja magang dengam bimbingan 

dosen Pembimbing Kerja Magang. 

Pelaksanaan accounting..., Cintiya Elsabela, FB UMN, 2014



24 

 

2. Laporan Kerja Magang disusun sesuai dengan standar 

format dan struktur Laporan Kerja Magang Universitas 

Multimedia Nusantara; 

3. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum 

laporan diajukan untuk permohonan ujian kerja magang; 

4. Pembimbing lapangan mengisi formulir kehadiran kerja 

magang; 

5. Pembimbing lapangan memberikan surat keterangan 

perusahaan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan 

telah menyelesaikan tugasnya; 

6. Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh 

pembimbing lapangan di perusahaan untuk disampaikan 

kepada koordinator magang; 

7. Setelah persyaratan ujian magang lengkap, koordinator 

kerja magang menjadwal ujian kerja magang; 

8. Menghadiri ujian kerja magang dan 

mempertanggungjawabkan laporannya. 
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