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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi 

Kerja magang dilaksanakan di PT Winnindo Bisnis sebagai technical 

assistant. Tugas dari technical assistant adalah membantu junior consultant 

untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diperoleh dari senior consultant. 

Dalam menyelesaikan tugas-tugas itu, junior consultant tetap membimbing 

dan mengawasi pekerjaan dari technical assistant. Pelaksanaan magang 

sebagai technical assistant di PT Winnindo Bisnis diarahkan dan disupervisi 

oleh Ibu Susan selaku assistant manajer cabang Serpong.  

3.2. Tugas yang Dilakukan 

 3.2.1 Mengisi Data atau Informasi dalam Audit Planning  

Dalam pelaksanaan audit semua data dan informasi yang terkait harus 

didokumentasikan dengan benar dan lengkap, tidak terkecuali pada 

tahapan audit planning. Pada tahapan audit planning ini semua 

dokumen dan infomasi terkait audit harus didokumentasikan secara 

lengkap dan benar. Isi dari audit planning antara lain engagement 

profile, understanding of client, dan internal control review. Tujuan 

dari pembuatan audit planning adalah memperoleh bukti kompeten 

yang mencakupi situasinya ada saat ini, menekan biaya audit, dan 

menghindari salah pengertian dengan klien. Dokumen yang digunakan 

dalam pembuatan audit planning adalah surat perikatan 
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audit/engagement letter dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. 

Prosedur dalam pembuatan audit planning adalah mengisi setiap bagian 

dari audit planning sesuai dengan informasi yang tersedia dan format 

yang diberikan.  

 

3.2.2 Membuat Working Paper  

Working Paper atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) terdiri atas 5 tipe 

kertas kerja yaitu program audit (audit program), working trial 

balance,  ringkasan  jurnal adjustment, top schedule dan supporting 

schedule. Terdapat 2 tipe kertas kerja yang dikerjakan yaitu top 

schedule dan supporting schedule.  

Tujuan pembuatan working paper adalah mendukung opini auditor 

mengenai kewajaran laporan keuangan dan sebagai bukti bahwa auditor  

telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar audit yang 

berlaku. Data yang digunakan dalam pembuatan working paper diambil 

dari worksheet tahun 2013 yang telah disediakan oleh senior. 

 

Gambar 3.1 Contoh Worksheet  

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan)  
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 Prosedur dalam pembuatan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), yaitu: 

1. Menyusun supporting schedule untuk akun aset, liabilitas, pendapatan 

dan beban dengan menginput saldo audited 31 Desember 2012, saldo 

unaudited 31 Desember 2013 dan saldo audited 31 Desember 2013 

yang diperoleh dari perhitungan saldo unaudited 31 Desember 2013 

setelah di-adjust dengan penyesuaian yang ada.  

2. Setiap akun memiliki sheet yang berbeda dan harus diisi sesuai 

dengan audited 31 Desember 2012, saldo unaudited 31 Desember 

2013 dan saldo audited 31 Desember 2013 yang benar.  

3. Menyusun top schedule untuk akun akun aset, liabilitas, pendapatan 

dan beban dengan menginput saldo audited 31 Desember 2012, saldo  

unaudited 31 Desember 2013,  dan saldo audited 31 Desember 2013 

yang diperoleh dari supporting schedule. 

4. Angka pada top schedule secara otomatis terisi dari angka-angka 

supporting schedule yang ter-link ke top schedule.  

 

3.2.3 Menjurnal Transaksi dan Mutasi Rekening Bank Perusahaan  

Jurnal mengacu pada pencatatan original dari setiap transaksi yang ada. 

Perusahaan dapat menggunakan berbagai jenis jurnal, tetapi setiap 

perusahaan mempunyai bentuk jurnal yang paling dasar yang disebut 

sebagai general journal atau jurnal umum.  

 Tujuan penjurnalan adalah untuk mengidentifikasi, menilai, dan 

mencatat dampak  ekonomi dari  transaksi terhadap perusahaan secara 
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kronologis, untuk mempermudah pemindahan ke dalam perkiraan. 

Pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum ini merupakan tahap kedua 

dari Siklus Akuntansi setelah kita menganalisa bukti transaksi. 

Proses pencatatan dalam buku jurnal perlu karena dengan jurnal kita 

dapat mengetahui  hal- hal sebagai berikut: 

a.  Apakah transaksi akan berakibat bertambahnya atau berkurangnya 

satu atau lebih perkiraan 

b. Jumlah yang harus dicatat kepada satu perkiraan atau lebih 

c. Apakah satu/atau lebih perkiraan di debet atau kredit 

d.  Akibat suatu transaksi jumlah jangka rupiah yang harus 

di debet dengan yang harus di  kredit harus sama 

e. Dapat dibuat tanda/reference bahwa suatu jumlah telah diposting ke 

perkiraan yang sesuai dengan di buku besar. Sesuai dengan nomor 

perkiraan 

 Dokumen yang digunakan dalam kegiatan ini adalah bukti-bukti 

terkait transaksi seperti struk-struk pembelian, daftar pengeluaran kas, 

dan faktur pajak  serta mutasi rekening bank perusahaan.  

Prosedur dalam pelaksaaan penjurnalan, yaitu: 

1. Apabila kegiatan terkait pembelian atau pengeluaran kas, maka 

pertama-tama harus mencocokkan terlebih dahulu bukti-bukti dari 

transaksi terkait dengan daftar pengeluaran kas yang telah 

disediakan.  
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2. Apabila kegiatan terkait penjualan, maka penjurnalan akan 

dilakukan berdasarkan faktur pajak transaksi terkait.  

3. Apabila kegiatan terkait dengan mutasi rekening bank, maka 

penjurnalan akan dilakukan berdasarkan pada angka mutasi pada 

rekening bank terkait. Pertama  yang dilakukan adalah 

memperbanyak daftar mutasi rekening bank terkait, men-stabilo 

atau menandai mutasi yang akan dijurnal, membuat jurnal dari 

mutasi rekening bank tersebut sesuai dengan keterangan yang ada 

atas pengeluaran bank terkait.  

4. Membuat jurnal pada lembaran voucher yang telah disediakan.  

5. Menyatukan voucher dan bukti-bukti terkait jurnal yang tertulis di 

voucher.  

 

Gambar 3.2 Bukti Transaksi berupa Commercial Invoice 

 (Sumber: Dokumentasi Perusahaan)  
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3.2.4   Melakukan Vouching terhadap Transaksi Penjualan dan 

Pembelian dan Pengeluaran Kas perusahaan serta Mutasi 

Rekening Bank   

Vouching merupakan pemeriksaan dokumen yang mendukung suatu 

transaksi atau jumlah yang dicatat perusahaan untuk memenuhi 

pertimbangan auditor bahwa transaksi tersebut benar dan telah 

diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Tujuan dilakukannya vouching 

adalah memeriksa semua transaksi yang dicatat dalam pembukuan 

didukung oleh bukti, memastikan tidak ada fraud/error  yang terjadi 

dalam pencatatan transaksi, memastikan setiap transaksi yang dicatat 

telah diotorisasi pejabat yang berwenang, memiliki presisi yang lebih 

besar dalam menilai kebenaran dan kewajaran laporan keuangan, 

memastikan keandalan akun-akun dalam pembukuan, dan memastikan 

tidak ada transaksi yang direkam yang tidak terkait dengan entitas yang 

diaudit. Dokumen yang digunakan dalam kegiatan ini adalah daftar 

pengeluaran kas perusahaan dan bukti-bukti terkait transaksi.  

 Dalam melakukan vouching transaksi langkah-langkah yang 

dilakukan adalah: 

a. Merapikan semua struk atau dokumen-dokumen terkait transaksi  

b. Mencocokkan jumlah yang terdapat pada struk-struk/ dokumen-

dokumen terkait transaksi dengan daftar pengeluaran kas yang 

telah tersedia 
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c. Mencocokkan jurnal dan angka pada voucher/lembaran jurnal 

yang telah tersedia kemudian disatukan dengan bukti-bukti 

pendukung tadi. 

 

Gambar 3.3 Bukti Transaksi berupa Nota  

 

  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

  3.2.5 Review PPN Keluaran dan Masukan  

Review adalah peninjauan atau pengecekan kembali atas suatu 

pekerjaan yang dilakukan. Review dilakukan untuk memastikan bahwa 

data-data yang dimasukkan telah benar/tidak terdapat kesalahan. Salah 

satu jasa review yang dilakukan oleh PT Winnindo Bisnis adalah review 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dan keluaran. Tujuan 
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dilakukannya review pajak adalah meminimalisir kesalahan-kesalahan 

yang akan merepotkan dikemudian hari. Kesalahan yang dapat 

dilakukan pembetulan sendiri oleh wajib pajak sebelum dilakukan 

pemeriksaan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) akan memperkecil 

sanksi yang diterima dibandingkan apabila kesalahan tersebut 

ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan. Dokumen yang digunakan 

dalam kegiatan ini adalah daftar pajak keluaran/masukan atas 

penyerahan dalam negri dengan faktur pajak dan faktur pajak terkait.  

 Prosedur review PPN masukan dan keluaran dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Meminta daftar pajak keluaran/masukan atas penyerahan dalam 

negri dengan faktur pajak dengan periode yang sama dengan faktur 

pajaknya.  

2. Men-checklist pada daftar pajak keluaran/masukan apabila NPWP, 

kode seri faktur pajak, tanggal transaksi, DPP, dan PPN yang ada di 

faktur pajak telah sesuai dengan daftar pajak masukan/keluarannya.  

 

3.2.6 Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP)  

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran 

pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan 

formulir atau telah dilakukan  dengan cara lain ke kas negara melalui 

tempat pembayaran yang ditunjuk  oleh Menteri Keuangan. Semua 

warga negara yang berdomisili di Indonesia wajib menjalankan 
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kewajibannya dalam membayar pajak kepada Negara. Warga negara 

yang menjalankan kewajibannya membayar pajak disebut sebagai 

Wajib Pajak. Setiap kali Wajib Pajak membayarkan pajaknya, Wajib 

Pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan. SSP ini digunakan sebagai 

saran untuk membayar pajak dan bukti serta laporan pembayaran pajak.  

Dokumen yang digunakan dalam pengisian SSP adalah dokumen berisi 

NPWP, nama WP, alamat WP, kode akun pajak, kode jenis setoran, 

serta jumlah pajak yang dibayarkan.  

Prosedur yang dilakukan dalam pengisian SSP adalah: 

1. Meminta informasi terkait wajib pajak dan jumlah pajak yang  

 dibayarkan.  

2. Mengisi kolom NPWP, nama WP, alamat WP, kode akun pajak,  

kode jenis setoran, uraian pembayaran, dan jumlah pajak yang 

dibayarkan.   

 

3.2.7   Merapikan Dokumen-Dokumen Terkait Transaksi dan 

Pengeluaran Kas  

Tujuan merapikan dokumen-dokumen yang digunakan dalam 

pemeriksaan ke dalam ordner untuk keperluan dokumentasi Kertas 

Kerja Pemeriksaan agar dokumen dapat dengan mudah dicari ketika 

dibutuhkan. Dokumen yang digunakan adalah faktur pajak, purchase 

order, delivery order, invoice, dan voucher bukti pengeluaran kas.  
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  Prosedur dalam merapikan dokumen adalah: 

1. Mencari odner yang berisi lembaran bukti pengeluaran kas yang 

telah dilampirkan dengan dokumen pendukungnya seperti struk 

transaksi.  

2. Menomori setiap lembaran pengeluaran kas dan mengurutkan 

semua lembaran bukti pengeluaran kas tersebut dimulai dari 

tanggal termuda.  

 

 3.2.8  Menginput Data ke MYOB  

Semua data yang ada di perusahaan harus disimpan dan terintegrasi 

antar bagian dalam perusahaan. Oleh karena itu diperlukan adanya 

suatu sistem yang menunjang kebutuhan tersebut. Salah satunya adalah 

MYOB. Mind Your Own Business (MYOB) merupakan salah satu 

software akuntansi umum yang cukup populer di Indonesia.  Software 

akuntansi ini dibuat oleh MYOB limited Australia dan sudah digunakan 

oleh banyak negara di dunia (Nofrizal, 2013). Tujuan dari kegiatan ini 

adalah membantu perusahaan klien agar pembuatan laporan keuangan 

dapat dilakukan secara secara otomatis, lengkap, dan akurat, 

menampilkan data secara cepat dan mudah, menjaga keamanan data 

perusahaan, dan laporan keuangan dapat dikomparasi. Dokumen yang 

digunakan dalam kegiatan ini adalah voucher pembelian dan penjualan 

periode terkait.  

Pelaksanaan accounting..., Dessy Angelia, FB UMN, 2014



41 
 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penginputan data ke MYOB 

adalah: 

1. Buka sistem MYOB kemudian buka data perusahaan yang akan 

diinput. 

Gambar 3.4 Tampilan Awal MYOB 

 

 

 

 

 

  (Sumber: Aplikasi MYOB) 

2. Pilih ”Record Journal Entry” untuk memasukan transaksi jurnal  

voucher.  

Gambar 3.5 Me-record Transaksi 

 

 

 

 

d

d

(

(Sumber: Aplikasi MYOB) 
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3. Kolom General Journal diisi dengan nomor voucher sesuai dengan 

nomor yang tertera dalam jurnal voucher, kemudian isi tanggal 

sesuai dengan tanggal yang tertera di voucher. Pada kolom memo 

diisi dengan keterangan yang tertera dalam jurnal voucher. 

 

Gambar 3.6 Pengisian Kop Jurnal  

    (Sumber: Aplikasi MYOB ) 

4. Input jurnal dengan mengisi nomor akun terlebih dahulu, kemudian 

menuliskan jumlah saldo sesuai dengan saldo yang ada di jurnal 

voucher. 

Gambar 3.7 Pengisian Nama Akun dan Saldo 

  (Sumber: Aplikasi MYOB) 
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5. Klik Record untuk menginput transaksi. 

Gambar 3.8 Tahap Akhir Peng-inputan Jurnal 

 

 

 

 

   

  

 

 

   (Sumber: Aplikasi MYOB) 

 

3.2 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang  

3.3.1 Proses Pelaksanaan  

Proses pelaksanaan kerja magang dilakukan selama 10 minggu, 

yang terdiri dari pelaksanaan tugas pokok dan tugas tambahan 

(rincian proses pelaksanaan kerja magang terdapat dalam Laporan 

Realisasi Kerja Magang) untuk 11 klien. Rincian tugas yang 

dilakukan untuk masing-masing perusahaan sebagai berikut: 

1. Tugas yang dilakukan untuk PT A  

Membuat audit planning (Lampiran 6) untuk periode 2013 

antara lain inherent risk indicator, risk assessment, dan 

internal control review.  
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Gambar 3.9 Audit Planning PT A 

 

2. Tugas yang dilakukan untuk PT B 

a. Membuat working paper (Lampiran 7) 

Pembuatan working paper untuk periode Desember 2013 

terkait akun-akun yang ada di statement of financial 

position seperti kewajiban lancar dan tidak lancar, serta 

ekuitas. Setiap akun harus dijabarkan pada sheet yang 

berbeda di excel yang kemudian hasil akhirnya akan 

disatukan kembali ke working balance sheet (WBS) aset, 

liability, dan ekuitas. 
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Gambar 3.10 Worksheet sebagai Acuan Informasi 

Pengisian Working Paper PT B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

Gambar 3.11 Working Paper untuk Taxed Payable PT B 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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b. Mengerjakan working paper (Lampiran 8)  

Pembuatan working paper profit or loss terkait dengan 

akun-akun dalam laba rugi perusahaan untuk periode 

Desember 2013.  

 

Gambar 3.12 Working Paper Profit or Loss PT B 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

3. Tugas yang dilakukan untuk PT C  

Mengerjakan working paper (Lampiran 9) untuk periode 

Desember 2013  terkait dengan akun-akun yang terdapat di 

statement of financial position seperti fixed asset, prepaid tax, 

dan equity. 
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Gambar 3.13 Worksheet sebagai Acuan Informasi 

Pengisian Working Paper PT C 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan)  

 

Gambar 3.14 Working Paper untuk Fixed Assets PT C 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

4. Tugas yang dilakukan untuk PT D  

Membuat working paper (Lampiran 10) untuk periode 

Desember 2013 terkait dengan akun-akun yang terdapat di 
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statement of financial position antara lain cash and cash 

equivalents, inventory, dan fixed asset.  

 

Gambar 3.15 Worksheet sebagai Acuan Informasi Pengisian 

Working Paper PT D 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

Gambar 3.16 Working Paper untuk Other Liabilities PT D 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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5. Tugas yang dilakukan untuk PT E  

Membuat working paper (Lampiran 11) untuk periode 

Desember 2013 yang antara lain berisi beberapa akun yang 

terdapat di statement of financial position seperti inventory, 

account payable, dan unearned revenue.  

 

Gambar 3.17 Worksheet sebagai Acuan Informasi Pengisian 

Working Paper PT E 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan)  

 

Gambar 3.18 Working Paper untuk Other Liabilities PT E 

   (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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6. Tugas yang dilakukan untuk PT F 

a. Menjurnal mutasi rekening bank (Lampiran 13) 

 Jumlah mutasi bank yang dikerjakan adalah 72 transasi 

terkait bank masuk dan 132 transaksi terkait bank keluar 

untuk periode Juni 2014.  

 Penjurnalan mutasi dalam mata uang USD berbeda 

dengan mata uang Rupiah. Mutasi bank yang dijurnal 

dalam mata uang USD maka pertama-tama harus mencari 

nilai kurs tengah dari situs Bank Indonesia (BI) terlebih 

dahulu. Kemudia angka pada mutasi bank dikalikan dengan 

kurs tengah BI dan ditulis dalam Bukti Penerimaan Bank.  

 

Gambar 3.19 Bukti Penerimaan Bank 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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Gambar 3.20 Mutasi Rekening Bank dalam USD  

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

b. Menjurnal pengeluaran kas (Lampiran 26)  

Penjurnalan ini dilakukan untuk periode Juni 2014 pada 

lembaran pengeluaran kas yang telah disediakan.  

 

Gambar 3.21 Bukti Pengeluaran Kas PT F 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

Dengan kurs tengah 

BI Rp 11.969. 
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c. Melakukan vouching terhadap transaksi penjualan dan 

pembelian perusahaan (Lampiran 12) 

Vouching dilakukan untuk transaksi pembelian dan 

penjualan perusahaan periode April 2014 dengan 

mencocokkan antara faktur pajak dengan commercial 

invoice transaksi. Kemudian dilanjutkan dengan 

menuliskan memorial invoice terkait transaksi dari 

perusahaan. Tidak ada angka yang salah dari hasil 

vouching ini.  

 

Gambar 3.22 Voucher Pembelian 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

d. Meng-input data ke MYOB (Lampiran 23) 

Memasukkan pengeluaran kas bulan Mei-Juni 2014 

menggunakan MYOB untuk beberapa bank terkait yaitu 
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panin, BCA, dan permata. Setelah meng-input semua data 

ke dalam MYOB, selanjutnya yang dilakukan adalah 

merapikan kertas voucher yang tadi digunakan untuk 

menginput data ke MYOB ke dalam odner agar semua 

tersusun dengan rapi. 

 

Gambar 3.23 Input Penjualan ke MYOB 

 (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

7. Tugas yang dilakukan untuk PT G 

 Membuat working paper (Lampiran 14) untuk periode 

Desember 2013 untuk Working Balance Sheet Assets (WBS-

A).  
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Gambar 3.24 Worksheet sebagai Acuan Informasi Pengisian 

Working Paper PT G 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan)  

Gambar 3.25 Working Balance Sheet Assets PT G 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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8. Tugas yang dilakukan untuk PT H 

 Mengisi SSP (Lampiran 16) 

 Mengisi SSP untuk perusahaan terkait dimulai dari mengisi 

nama perusahaan, alamat, periode pajak, dan jumlah pajak 

periode Januari-Maret 2014.  

Gambar 3.26 Surat Setoran Pajak (SSP) 

  (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

9. Tugas yang dilakukan untuk PT I 

a. Review PPN masukan dan keluaran  (Lampiran 15) 

Me-review faktur pajak keluaran dan masukan periode Juni 

2014. Pekerjaan me-review dilakukan dengan 
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mencocokkan daftar pajak keluaran/masukan atas 

penyerahan dalam negri dengan faktur pajak dengan faktur 

pajak masing-masing transaksi.  Jumlah faktur yang di-

review berjumlah 10 faktur pajak masukan dan 214 faktur 

pajak keluaran. Dalam me-review faktur pajak PT I periode 

Juni 2014 terdapat 1 kesalahan yang ditemukan yaitu 

penulisan nama wajib pajak PT Rabobank menjadi PT 

Arrtu Plantation dan kesalahan penulisan NPWP.  

Gambar 3.27 Faktur Pajak  

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

Gambar 3.28 Daftar Pajak Keluaran  

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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b. Review PPN masukan dan keluaran (Lampiran 24) 

Me-review rekap faktur pajak dengan faktur pajak yang 

bersangkutan. Setiap faktur pajak harus dilihat dengan 

rekapannya dan dimasukkan NPWP nya untuk setiap wajib 

pajak nya untuk periode Januari dan Februari 2014. Tidak 

terdapat kesalahan dalam proses review ini.  

 

Gambar 3.29 Potongan Rekap Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) Keluaran  

 (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

c. Review PPN masukan dan keluaran (Lampiran 25) 

Me-review faktur pajak keluaran periode Juli 2014. 

Kesalahan yang terdapat dalam aktivitas review ini adalah 

salah penulisan nama wajib pajak pada PT Bank 

Perkreditan Rakyat yang seharusnya PT Bank UOB 

Indonesia. 
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Gambar 3.30 Faktur Pajak 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

Gambar 3.31 Daftar Pajak Keluaran 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

10. Tugas yang dilakukan untuk PT J 

a. Menjurnal transaksi penjualan (Lampiran 17)  

Mengisi kertas “jurnal sales-non PT Mattel” atau “jurnal 

sales- PT Mattel” periode February 2014. Bila pembeli 
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merupakan perusahaan diluar PT Mattel, maka 

menggunakan ”jurnal sales-non PT Mattel” dan 

sebalikknya. Jurnal yang terkait adalah account receivable 

terhadap penjualan dan PPN. 

 

Gambar 3.32 Voucher Sales non-Mattel 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

b. Menjurnal Pengeluaran Kas  (Lampiran 18) 

Mencocokkan bukti pengeluaran kas dengan daftar 

pengeluaran kas serta membuat jurnal pengeluaran kas dari 

bukti-bukti tersebut. 

Gambar 3.33 Voucher Pengeluaran Kas PT J 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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Gambar 3.34 Daftar Pengeluaran Kas 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

c. Menjurnal transaksi pembelian (Lampiran 19) 

Menuliskan jurnal purchase pada lembaran yang telah 

tersedia yang didasarkan pada faktur pajak pembelian 

perusahaan terkait periode Januari 2014. Jurnal yang dibuat 

adalah jurnal persediaan barang dagang, PPN-masukan, 

dan utang dagang dimana angka-angka yang ada diambil 

dari faktur pajak terkait transaksi. Jumlah lembaran 

pembelian yang dibuat untuk bulan Januari adalah 50 buah.  

 

Gambar 3.35 Voucher Pembelian 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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d. Menjurnal mutasi rekening bank (Lampiran 20) 

Membuat jurnal dari mutasi rekening bank periode Maret 

2014 pada lembaran bukti pengeluaran bank. 

 

Gambar 3.36 Voucher Penerimaan Bank 

 (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

Gambar 3.37 Mutasi Rekening Bank PT J 

 (Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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e. Melakukan vouching terhadap mutasi rekening bank  

Mencocokkan antara bukti pengeluaran bank (BPB) yang 

sudah ada dengan saldo yang ada pada rekening bank 

dimana bukti pengeluaran bank yang sudah dibuat meliputi 

bulan Februari untuk bank BNI dan Panin, bulan Maret 

untuk bank BNI, bulan Januari untuk bank BNI. Terdapat 

beberapa temuan dalam proses penelusuran kecocokan 

antara bukti pengeluaran bank (BPB) yang telah dibuat 

dengan saldo dalam rekening bank terkait. Terdapat 3 bukti 

pengeluaran bank (BPB) yang dibuat tetapi tidak ada dalam 

mutasi rekening bank periode dan bank terkait. Selain itu 

banyak sekali mutasi rekening bank yang tidak lengkap 

bukti pengeluaran bank (BPB) nya. Berikut ini jumlah 

bukti pengeluaran bank (BPB) yang tidak lengkap: 

1. Bank BNI bulan Januari terdapat 27 mutasi yang tidak 

dibuat bukti pengeluaran bank (BPB) dari 31 Bank 

Keluar dan 8 Bank Masuk, serta ada 1 mutasi yang ada 

bukti pengeluaran bank (BPB) tetapi tidak ada di mutasi 

rekening bank.  

2. Bank BNI bulan Februari terdapat 8 mutasi yang tidak 

dibuat bukti pengeluaran bank (BPB) dari 24 Bank 

Keluar dan 3 Bank Masuk, serta ada 1 mutasi yang ada 
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bukti pengeluaran bank (BPB) tetapi tidak ada di mutasi 

rekening bank.  

3. Bank BNI bulan Maret terdapat 22 mutasi yang tidak 

dibuat bukti pengeluaran bank (BPB) dari 33 Bank 

Keluar dan 1 Bank Masuk, serta ada ada 1 mutasi yang 

ada bukti pengeluaran bank (BPB) tetapi tidak ada di 

mutasi rekening bank.  

4. Bank Panin bulan Februari terdapat 18 mutasi yang 

tidak dibuat bukti pengeluaran bank (BPB) dari 17 

Bank Keluar dan 6 Bank Masuk.   

Setelah semua bukti pengeluaran bank (BPB) dari mutasi 

telah dibuat dan di staples bersamaan dengan rekening 

korannya, selanjutnya yang dilakukan adalah memasukkan 

semua itu kedalam odner sesuai dengan periode dan bank 

nya.  

f. Merapikan dokumen-dokumen terkait transaksi dan 

pengeluaran kas (Lampiran 21) 

Merapikan dan mengurutkan data dari lembaran bukti 

pengeluaran kas yang telah dilampirkan dengan struk-struk 

pengeluarannya sebelumnya. Bukti pengeluaran kas yang 

dirapikan adalah bulan Februari. Bukti harus diurutkan dari 

tanggal termuda berada dibawah dan kemudian diberi 
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nomor urut pada setiap bukti pengeluaran kas dimulai dari 

tanggal termuda.  

 

11. Tugas yang dilakukan untuk PT K  

Membuat audit planning periode Desember 2013 (Lampiran 

22).   

Gambar 3.38 Audit Planning  PT K 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

1. Membuat working paper  

Beberapa data yang kurang dari perusahaan yang bersangkutan 

dalam pembuatan working paper untuk PT A, PT B, PT C, PT 

D, PT E, dan PT G. 

Pelaksanaan accounting..., Dessy Angelia, FB UMN, 2014



65 
 

 

2. Melakukan vouching terhadap transaksi jual beli, pengeluaran 

kas perusahaan dan mutasi rekening bank perusahaan. 

Terdapat beberapa mutasi atau perubahan saldo di rekening 

bank PT F yang tidak ada keterangan jelas mengenai alasan 

dari perubahan tersebut sehingga mempersulit dalam mengisi 

keterangan di memorial invoice tersebut.  

     

  3.3.3 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

1. Membuat working paper  

Mengirimkan e-mail kepada senior yang berada di kantor 

pusat untuk meminta data terkait.  

 

2. Melakukan vouching terhadap transaksi jual beli,  

pengeluaran kas perusahaan dan mutasi rekening bank 

perusahaan. 

Pada perubahan rekening bank yang tidak memiliki 

keterangan, pada bagian “keterangan” dikosongkan karena 

perlu diminta keterangan lebih lanjut dari pihak perusahaan 

terkait jenis transaksinya. 
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