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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Organisasi 

KAP Susianto didirikan pada tanggal 8 Agustus 2011 beralamat di Ruko 

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

Tangerang. KAP Susianto ini adalah salah satu KAP yang sedang 

berkembang dengan pesat. Selama kerja magang berlangsung, kedudukan 

yang ditempati yaitu pada divisi junior auditor yang memiliki tugas untuk 

membantu supervisor audit dalam melakukan proses audit. Pekerjaan yang 

dilakukan oleh junior auditor adalah mengumpulkan data atau bukti yang 

dibutuhkan dalam proses audit, merekap data dan melakukan perhitungan 

fisik. Kerja magang ini dibimbing langsung oleh Bapak Susianto selaku 

pemimpin dan pemilik KAP Susianto dan pembimbing lapangan selama 

kerja magang ini adalah Ibu Susan.  

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Tugas yang dilakukan selama pelaksanaan kerja magang ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Input rekapan faktur pembelian dan penjualan  

Dalam menginput data pembelian dan penjualan data yang 

diperlukan adalah faktur pajak pembelian dan penjualan dengan tujuan 

untuk merekap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% yang 
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dikenakan kepada barang yang telah di perjual-belikan. Langkah-

langkah dalam menginput PPN keluaran adalah sebagai berikut: 

1) Setelah membuka program accurate4, pilih open existing company, 

local, kemudian cari lokasi file yang ingin diinput. 

 

2) Setelah file ditemukan, yaitu PT. ABC, pilih open file kemudian pilih 

OK. 
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3) Masukan Username dan Password kemudian pilih OK. 

 

4) Untuk memulai input transaksi, pada bagian atas, pilih Activities, 

kemudian General Ledger, Journal Voucher. 

 

5) Isi nomor voucher, tanggal voucher dan deskripsi. 

6) Pada kolom Account No., klik icon yang ada di sebelah kanan untuk 

mencari account yang akan diinput. Yang pertama adalah akun 

Account Receivable dengan nomor akun 1104.1001, kemudian 

masukan nominal pada kolom debet dan pada kolom subsidiary, klik 
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icon search di sebelah kanan kolom kemudian pilih nama pelanggan 

yang mempunyai piutang. 

7) Apabila pelanggan tidak terdapat dalam list pelanggan (pelanggan 

baru) maka perlu dibuat terlebih dahulu akun customer baru tersebut 

dengan cara pilih List yang terletak di bagian atas, kemudian pilih 

customer, new, isi nomor customer dan nama customer, kemudian 

ok. Maka nama customer tersebut telah terdaftar dalam list customer 

PT. ABC. 

8) Setelah akun Account Receivable telah diinput, kemudian input akun 

penjualan bruto dan Pajak Pertambahan Nilai dengan cara yang 

sama. 

9) Setelah Ketiga akun tersebut telah diinput, cek pada bagian kanan 

bawah terdapat saldo debet dan kredit yang apabila jumlahnya 

balance, maka angka dalam jurnal telah diinput dengan benar. 

Pilih Save and New untuk melanjutkan, atau Save and Close 

untuk mengakhiri proses input. 

 

2. Menyusun Working Paper Balance Sheet (WBS) dan Working Profil 

and Loss (WPL) 

Working Paper adalah kertas kerja yang dibuat selama proses 

pemeriksaan yang meliputi semua bukti yang dikumpulkan auditor untuk 

memperlihatkan pekerjaan yang dilaksanakan, metode dan prosedur 

yang dijalankan serta kesimpulan yang diambil. Tujuan dibuatnya 
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working paper adalah sebagai pendukung utama atas laporan 

pemeriksaan akuntansi, sebagai alat untuk mengkoordinasikan dan 

mengorganisasi semua tahap pemeriksaan, sebagai bukti bahwa 

pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku, dan 

sebagai pedoman dalam pemeriksaan yang akan datang. Working paper 

yang dilengkapi antara lain: 

a. Working trial balance, yaitu suatu daftar yang berisi saldo-saldo 

akun buku besar pada akhir periode yang diaudit dan pada akhir 

tahun sebelumnya, kolom untuk adjustment dan penggolongan 

kembali yang diusulkan auditor, serta saldo-saldo setelah koreksi 

auditor yang akan tampak dalam laporan keuangan auditan. 

b. Working profit and loss, yaitu suatu daftar yang berisi saldo-saldo 

akun yang terdapat dalam laporan laba rugi pada akhir periode yang 

diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya, kolom adjustment dan 

penggolongan kembali diusulkan auditor, serta saldo-saldo setelah 

koreksi auditor yang akan tampak dalam laporan keuangan auditan. 

c. Lead schedule, yaitu bagian kertas kerja yang digunakan untuk 

meringkas informasi yang dicatat dalam lead schedule untuk akun-

akun yang berhubungan dan menggabungkan akun-akun sejenis, 

yang jumlah saldonya akan dicantumkan di dalam laporan keuangan 

dalam satu akun. 
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d. Supporting schedule, yaitu bagian kertas kerja yang memuat rincian 

jumlah akun-akun dan informasi yang akan dirangkum dalam lead 

schedule. 

Proses penyusunan Working Paper Balance Sheet : 

a. Menginput akun-akun yang terdapat didalam Trial Balance dari 

klien. 

b. Menginput angka per book yang terdapat didalam Trial Balance dari 

klien. 

c. Menginput Saldo per audit tahun sebelumnya. 

d. Setelah menemukan adjustment-adjusment dalam melakukan proses 

audit maka dilakukan perhitungan balance per audit yaitu dengan 

cara angka saldo per book ditambah dengan adjustment debit dan 

kemudian mengurangi adjustment kredit. 

Proses penyusunan working profit and loss : 

a. Menginput akun-akun yang terdapat dalam Profit and Loss 

Statement dari klien. 

b. Menginput angka per book yang terdapat didalam Profit and Loss 

dari klien. 

c. Menginput Saldo per audit tahun sebelumnya. 

d. Setelah menemukan adjustment-adjusment dalam melakukan proses 

audit maka dilakukan perhitungan balance per audit yaitu dengan 

cara angka saldo per book ditambah dengan adjustment debit dan 

kemudian mengurangi adjustment kredit. 
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3. Membuat Surat Konfirmasi 

a. Surat Konfirmasi Hutang 

Surat Konfirmasi Hutang dibuat dengan tujuan untuk memastikan 

jumlah hutang telah sesuai dengan kebenarannya. Proses membuat 

konfirmasi hutang yaitu: 

1. Meminta rincian hutang kepada pihak klien.  

2. Melakukan sampling hutang yang ingin dilakukan konfirmasi. 

Yang termasuk di dalam sampling adalah hutang yang nominal 

nya besar atau material dan total sampling apabila dijumlah harus 

mencapai 80% dari total Hutang. 

3. Membuat surat konfirmasi yang harus di tanda tangani oleh 

pihak klien yang bertanggung jawab atas akun hutang tersebut. 

4. Di dalam surat konfirmasi hutang terdapat nomor surat, tanggal 

surat, nama dan alamat customer, dan nominalnya. 

5. Mengirimkan surat konfirmasi tersebut ke pihak yang 

bersangkutan. 

b. Surat Konfirmasi Piutang 

Konfirmasi Piutang ini dilakukan bertujuan untuk memastikan 

jumlah piutang yang tercatat di ledger klien sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya. 

1. Meminta rincian piutang kepada pihak klien.  

2. Melakukan sampling piutang yang ingin dilakukan konfirmasi. 

Yang termasuk di dalam sampling adalah piutang yang 
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nominalnya besar atau material dan total sampling apabila 

dijumlah harus mencapai 80% dari total piutang. 

3. Membuat surat konfirmasi yang harus di tanda tangani oleh 

pihak klien yang bertanggung jawab atas akun piutang tersebut. 

4. Di dalam surat konfirmasi piutang terdapat nomor surat, tanggal 

surat, nama dan alamat customer, dan nominalnya. 

5. Mengirimkan surat konfirmasi tersebut ke pihak yang 

bersangkutan. 

c. Surat Konfirmasi Bank 

Konfirmasi Bank adalah konfirmasi yang bertujuan untuk meminta 

konfirmasi kepada pihak bank tempat klien menyimpan uangnya. 

Surat konfirmasi bank dibuat dalam 2 rangkap, yang 1 untuk kantor 

akuntan dan sisanya untuk arsip bank. Proses konfirmasi bank: 

1. Mencatat nama bank dimana klien menempatkan dananya. 

2. Membuat surat konfirmasi bank yang berisi jumlah dana yang 

kita simpan dibank tersebut dan di tandatangani oleh pihak klien. 

3. Mengirimkan surat konfirmasi bank. 

d. Surat Konfirmasi Modal 

Konfirmasi Modal adalah konfirmasi yang bertujuan untuk meminta 

konfirmasi kepada pemegang saham mengenai lembar saham dan 

nominal saham yang dimiliki oleh setiap pemegang saham sesuai 

dengan yang tercatat di akta notaris yang dimiliki oleh perusahaan. 

Proses pembuatan surat konfirmasi modal: 
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1. Menyiapkan balance sheet dan akta notaris yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

2. Melihat laporan posisi keuangan klien untuk melihat pemilik 

modal perusahaan klien. 

3. Melihat akta notaris yang dimiliki oleh perusahaan untuk melihat 

jumlah lembar saham yang dimiliki oleh setiap pemegang saham. 

4. Membuat surat konfirmasi modal yang berisi tanggal surat, 

nomor surat, nama dan alamat customer, jumlah lembar saham 

dan nominalnya 

5. Mengirim surat konfirmasi modal.  

 

4. Melakukan Cash Count (Perhitungan Kas Fisik) 

Cash Count adalah perhitungan kas fisik perusahaan. Cash Count ini 

dilakukan untuk membuktikan saldo kas fisik yang terdapat di 

pembukuan perusahaan telah sesuai dengan hasil perhitungan kas fisik. 

Proses yang harus dilakukan dalam melakukan cash count adalah: 

a. Memberikan pemberitahuan kepada pihak klien bahwa akan 

diadakan perhitungan cash count. 

b. Melakukan perhitungan kas yang sudah disediakan pihak klien yang 

terdiri dari uang logam dan uang kertas. 

c. Mengisi data-data mengenai perhitungan kas yang terdapat di kertas 

cash count, seperti nama perusahaan, tanggal perhitungan kas, 

Pelaksanaan kerja..., Eileen Sulistia Winata, FB UMN, 2014



30 
 

jumlah kas yang tersedia, bon sementara, dan tandatangan dari pihak 

klien yang bertanggung jawab atas kas perusahaan. 

  

5. Melakukan Observasi 

Observasi adalah pemeriksaan terhadap aset yang dimiliki oleh 

perusahaan. Tujuan dari observasi adalah untuk memastikan aset yang 

dicatat oleh perusahaan telah sesuai dengan hasil observasi terhadap aset 

tersebut. Proses melakukan observasi: 

a. Memberitahu kepada pihak klien bahwa kita akan melakukan 

observasi aset yang dimiliki oleh perusahaan. 

b. Mencatat sebagai jenis barang yang ada. 

c. Merekap hasil observasi aset yang telah dilakukan. 

d. Mencocokkan dengan data yang dimiliki oleh perusahaan apakah 

sudah sesuai atau belum. 

 

6. Melakukan vouching 

Vouching adalah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa kebenaran 

suatu bukti yang mendukung transaksi. Kegiatan ini meliputi memilih 

transaksi yang ada pada transaksi bisnis klien serta memperoleh dan 

menyelidiki dokumen yang mendasari transaksi tersebut untuk 

menentukan kebenaran transaksi yang dicatat. Dokumen yang 

dibutuhkan saat melakukan vouching adalah voucher dan dokumen 

pendukungnya. Proses dalam melakukan vouching adalah: 
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a. Memilih sampling yang akan di vouching. Sampling didapat dari 

profit and loss dengan ketentuan memiliki nilai nominal yang 

material dan jika dijumlahkan totalnya 80% dari total biaya atau total 

pendapatan. 

b. Merekap kode voucher yang dibutuhkan dan meminta voucher 

tersebut ke pihak klien. 

c. Melakukan pemeriksaan terhadap voucher. 

Ada beberapa macam pemeriksaan yang harus diidentifikasi: 

1. Verification 

Verification adalah tahap vouching untuk memeriksa pencatatan 

transaksi sudah sesuai dengan yang seharusnya. 

2. Supporting document  

Supporting document adalah proses pengecekan kelengkapan 

dokumen atas transaksi klien, seperti invoice, kontrak kerja atau 

data pelengkap lainnya. 

3. Authortization 

Authorization merupakan proses pengecekan apakah transaksi 

tersebut sudah diotorisasi oleh pihak yang bertanggung jawab 

atau belum. 

4. Classification  

Classification merupakan proses pengecekan apakah jurnal atas 

transaksi yang dibuat sudah sesuai atau belum.  
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7. Input pengeluaran kas kecil 

Kas kecil adalah uang yang digunakan untuk membayar pengeluaran-

pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika 

dibayar dengan cek. Dokumen yang dibutuhkan saat melakukan input 

pengeluaran kas kecil adalah bon atau voucher. Beberapa transaksi yang 

dapat dikatakan pengeluaran kas kecil adalah biaya bensin kendaraan, 

pembelian alat tulis kantor, biaya parkir, biaya token listrik, biaya 

telepon kantor, biaya PAM, dan biaya pemeliharaan. Pengeluaran kas 

kecil diinput dalam bentuk excel. Informasi yang akan diinput adalah: 

a. Tanggal Transaksi 

b. Keterangan Transaksi 

c. Nomor Account  

d. Nominal Transaksi 

 

8. Membuat Surat Setoran Pajak (SSP), Pajak Penghasilan (PPh) 

Pasal 21. 

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran 

pajak yang dibuat oleh wajib pajak saat akan membayar pajak. PPh Pasal 

21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa 

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

dan nama apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam 

negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan 
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oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Waluyo, 2013). Dokumen 

yang digunakan untuk membuat SSP PPh Pasal 21 bulan sebelumnya.  

Tahap-tahap membuat SSP PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut: 

a. Mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nama Wajib Pajak 

(WP), dan Alamat Wajib Pajak (WP). 

b. Mengisi kode akun pajak, kode jenis setoran dan uraian pembayaran. 

c. Mengisi masa pajak pembayaran dan tahun pajaknya. 

d. Mengisi jumlah pembayaran pajak dan jumlah terbilang. 

e. Mengisi kolam “Wajib Pajak / Penyetor” dengan nama daerah 

tempat pembayaran pajak, tanggal bayar, dan nama jelas pembayar.  

 

9. Menginput Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Menginput Pajak Pertambahan Nilai keluaran klien menggunakan 

software akuntansi accurate4. Program accurate4 merupakan salah satu 

software akuntansi yang sangat berguna dalam membantu perusahaan 

memproses transaksi dalam siklus akuntansi perusahaan. Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas 

penyerahan Barang Kena Pajak dan penyerahan Jasa Kena Pajak 

(Waluyo, 2012). Menginput Pajak Pertambahan Nilai keluaran klien 

bertujuan untuk dokumentasi perusahaan mengenai data yang berkaitan 

dengan transaksi PPN keluaran. Dokumen yang digunakan dalam 

menginput PPN ini adalah faktur pajak keluaran dengan melihat nama 

klien, tanggal transaksi, jumlah transaksi dan besarnya PPN yang 
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tercantum dalam faktur pajak. Proses penginputan PPN keluaran dan 

masukan sebagai berikut: 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Selama kerja magang kurang lebih 3 bulan, mahasiswa diberikan 

pekerjaan yang terkait dengan akuntansi, pajak dan audit. Berikut ini 

merupakan rincian tugas yang dilakukan selama kerja magang 

berlangsung: 

1. PT. ABC 

Tugas yang dilakukan untuk PT. ABC adalah menginput 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran klien menggunakan 

program accurate4. Hal-hal yang perlu dicatat dalam merekap 

faktur pajak pembelian dan penjualan adalah  

a. Tanggal faktur 

b. No faktur 

c. Nama pemasok atau nama pembeli 

d. DPP (Dasar Pengenaan Pajak),  yang didapat dari harga jual 

atau harga beli yang telah ditetapkan 

e. PPN, yang didapat dari 10% dari DPP 

f. Hutang Usaha, yang didapat dari DPP ditambah dengan PPN. 
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Contoh hasil inputan: 

PPN Keluaran 

 

PPN Masukan 

 

(Lampiran 6) 
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2. PT. DEF (Lampiran 7 dan 8) 

a. Membuat Working Balance Sheet (WBS) dan Working 

Profit and Loss (WPL) yang angkanya diambil dari Trial 

Balance dan Profit and Loss Statement yang didapat dari 

klien. WBS dan WPL dibuat untuk periode Januari – 

Desember 2013. Dalam membuat WBS membutuhkan 

waktu kurang lebih 2 hari dan membuat WPL membutuhkan 

waktu kurang lebih 1 hari, hal ini dikarenakan account-

account yang terdapat di WBS lebih banyak dibandingkan 

WPL.  

b. Membuat Surat  

Surat Konfirmasi yang dibuat untuk PT DEF adalah: 

1) Konfirmasi Piutang (Lampiran 9) 

Data yang diinput dalam membuat Surat Konfirmasi 

Piutang adalah 

a) Nomor Surat 

b) Tempat dan tanggal hari ini 

c) Nama dan Alamat customer 

d) Jumlah Nominal Piutang 

Konfirmasi Piutang yang dibuat untuk PT DEF 

sebanyak 2 surat konfirmasi antara lain PT. Agung dan 

PT Bersama. 
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2) Konfirmasi Hutang (Lampiran 10) 

Data yang diinput dalam membuat Surat Konfirmasi 

Hutang adalah 

a) Nomor Surat 

b) Tempat dan Tanggal hari ini 

c) Nama dan Alamat customer 

d) Jumlah Nominal Hutang 

Surat Konfirmasi Hutang yang dibuat untuk PT DEF 

sebanyak 3 surat, antara lain PT Surya, PT Jaya dan PT 

Cemerlang. 

3) Konfirmasi Modal (Lampiran 11) 

Data yang diinput dalam membuat Surat Konfirmasi 

Modal adalah  

a) Nomor Surat 

b) Tempat dan tanggal hari ini 

c) Nama dan Alamat Pemilik Modal 

d) Nominal dan lembar saham yang dimiliki oleh 

Pemilik modal 

Surat Konfirmasi Modal yang dibuat untuk PT DEF 

sebanyak 4 surat.  
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4) Konfirmasi Bank (Lampiran 12) 

Data yang diinput dalam membuat surat konfirmasi bank 

adalah: 

a) Nomor Surat 

b) Tempat dan Tanggal hari ini 

c) Nama dan Alamat Bank 

Surat Konfirmasi Bank yang dibuat untuk PT DEF 

sebanyak 1 surat yaitu untuk Bank Permata.  

 

c. Melakukan Vouching (Lampiran 13) 

Vouching dilakukan atas transaksi Profit and Loss untuk 

periode Januari – Desember 2013. Yang harus di vouching 

adalah memeriksa voucher dengan ketepatan jumlah 

transaksi, otorisasi pihak yang bertanggung jawab, data-data 

pendukung, dan ketepatan dalam pencatatan. Contoh hasil 

vouching untuk PT DEF: 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan kerja..., Eileen Sulistia Winata, FB UMN, 2014



39 
 

 

Tabel 3.1 

Sampel Vouching 

 PT DEF 

Date No. 

Voucher 

Description Amount V A S C 

26/07/13 040813P

00027 

Pembayaran tahap pertama 

pekerjaan tata batas kebun 

DEF 

100.000.000 v v v v 

14/11/13 03113PV

00003 

Bayar tahap kedua 

pekerjaan tata batas kebun 

DEF 

106.051.000 

 

v v v v 

06/12/13 03113PV

00005 

Pembayaran PPN tahap 

pertama pengukuran tata 

batas def pk/def/0713/490 

10.000.000 v x v v 

25/02/13 040813P

00003 

Pembayaran Tahap ke II 

50% Social Impact 

Assessment 

228.306.122 

 

v v v v 

02/08/13 040813P

00029 

Biaya Perjamuan 2.072.001 v v v v 

13/6/13 040813P

00020 

Pembayaran Pengadaan 

Citra Serta Izin Lokasi 

11.000.000 v v v v 

J U M L A H 457.429.123  

 

d. Melakukan Cash Count Rupiah (Lampiran 14) 

Proses dalam melakukan cash count cukup membutuhkan 

waktu yang lama karena kas fisik perusahaan cukup banyak 

dan harus dilakukan di luar kota. Hasil dari perhitungan kas 

yang dilakukan menunjukkan bahwa hasil perhitungan kas 

yang dilakukan sesuai dengan saldo kas per book klien.  
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Tabel 3.2 

Sampel Cash Count 

PT DEF 

KAP SUSIANTO

1. Uang Kertas Rp 100.000,00 ……………………..  lembar Rp ……………………..

Rp 50.000,00 ……………………..  lembar Rp ……………………..

Rp 20.000,00 ……………………..  lembar Rp ……………………..

Rp 10.000,00 ……………………..  lembar Rp ……………………..

Rp 5.000,00 ……………………..  lembar Rp ……………………..

Rp 2.000,00 ……………………..  lembar Rp ……………………..

Rp 1.000,00 ……………………..  lembar Rp ……………………..

Rp 500,00 ……………………..  lembar Rp ……………………..

2. Uang Logam Rp 1.000,00     ……………………..  buah Rp ……………………..

Rp 500,00        ……………………..  buah Rp ……………………..

Rp 200,00        ……………………..  buah Rp ……………………..

Rp 100,00        ……………………..  buah Rp ……………………..

Rp 50,00          ……………………..  buah Rp ……………………..

Rp 25,00          ……………………..  buah Rp ……………………..
---------------------------------

J u m l a h Rp
---------------------------------

3. Cek, Bon Sementara
a. …………………………. (lih. Lamp.) Rp ……………………..

b. …………………………. (lih. Lamp.) Rp ……………………..

c. …………………………. (lih. Lamp.) Rp ……………………..

d. …………………………. (lih. Lamp.) Rp ……………………..

e. …………………………. (lih. Lamp.) Rp ……………………..
-------------------------------------

Rp ……………………..
---------------------------------

Total Uang Tunai yang ada di Kas Rp ……………………..

Sisa Uang Tunai Menurut Buku (s.d. Bukti KT………. & KK………) Rp ……………………..
---------------------------------

Selisih Lebih (Kurang) Rp ……………………..
---------------------------------

Bukti-bukti yang Belum Dibukukan :

1. ………………………………………………. Rp ……………………..

2. ………………………………………………. Rp ……………………..

3. ………………………………………………. Rp ……………………..
-------------------------------------

Rp ……………………..
----------------------------------

Selisih Lebih (Kurang) Rp ……………………..
==================

Dana Lain (dihitung pada waktu yang sama).

HASIL PENGHITUNGAN KAS

  P E R U S A H A A N :   JENIS KAS/DANA TANGGAL PENGHITUNGAN KAS :

Dengan ini saya menyatakan bahwa dana diatas kepunyaan ................................................ telah dihitung di depan
saya oleh Sdr ...................................., wakil dari KAP SUSIANTO pada tanggal ...................... dari jam .............
sampai jam ............. dan telah dikembalikan kepada saya dalam keadaan seperti diberikan semula. Tidak ada dana lain
yang dipercayakan ............................................... pada saya yang belum saya beritahukan (lihat bawah)

Staf Kantor Akuntan, Pemegang Kas,

N A M A J U M L A H

Jenis Mata Uang Uang Pecahan Banyak Lembar/Logam J u m l a h
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3. PT GHI 

a) Membuat Surat Konfirmasi Hutang dan Piutang yang 

bertujuan untuk mencocokan saldo hutang dan Piutang 

dengan yang sebenarnya. 

b) Membuat Surat Konfirmasi Bank yang bertujuan untuk 

meminta konfirmasi kepada Bank tempat klien menyimpan 

uangnya. 

c) Melakukan cash count di Kalimantan yang bertujuan untuk 

memastikan bahwa hasil perhitungan kas yang dilakukan 

telah sama dengan saldo kas per book klien. 

 

4. PT JKL 

Membuat report final untuk tahun 2013. Langkah-langkah 

dalam membuat report final, antara lain: 

a) Menyiapkan WBS dan WPL. 

b) Membuat Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi 

Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan 

Arus Kas.  

c) Membuat catatan atas laporan keuangan yang terdiri dari 

bagian umum, ikhtisar kebijakan akuntansi, dan notes.  
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5. PT MNO 

Tugas yang dilakukan untuk PT MNO adalah membuat rekapan 

hartanya yang terdiri dari 

a) Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 

Didalam SPT kita harus menginput gaji bruto, biaya 

asuransi, biaya jabatan dan PTKP sebesar Rp 24.300.000,00. 

Data nya didapat dari bukti potong dari Wajib Pajak yang 

bersangkutan. 

Tabel 3.3 

SPT  

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK (SPT)

WIJAYA

TAHUN 2013

2013 2012

SPT SPT

TK TK
Penghasilan

Gaji - Gross 97.005.233                83.558.853                
Biaya Asuransi 1.757.035                  
Biaya jabatan 4.850.262                  5.660.948                  

Gaji - Netto 90.397.936                77.897.905                
Lainnya -                            -                            

Jumlah Penghasilan - Netto 90.397.936                77.897.905                

Penghasilan Tidak Kena Pajak 24.300.000                15.840.000                

Penghasilan Kena Pajak 66.097.936                62.057.905                

PKP - Pembulatan 66.097.000                62.057.000                

Pajak Penghasilan Terhutang 4.914.550                  4.308.550                  

PPh yang dipotong 4.914.550                  4.308.550                  

PPh pasal 29 -                            -                            
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b) Membuat Arus Kas dengan menginput gaji dan kebutuhan 

hidup klien selama tahun 2013.   

Tabel 3.4 

Arus Kas  

ARUS KAS

WIJAYA

TAHUN 2011 - 2013

AWAL 2012 2013 S/d 2013

Saldo Awal 8.000.000    8.000.000    55.558.853   8.000.000    

Penerimaan
Gaji -              83.558.853   97.005.233   180.564.086 
Lain - Lain -              -              -              -              

Jumlah Penerimaan -              83.558.853   97.005.233   180.564.086 

Pengeluaran 
Kebutuhan hidup -              36.000.000   36.000.000   72.000.000   
Pembelian tanah & bangunan -              -              -              -              
Pembelian kendaraan -              -              -              -              
Pembelian Perhiasan -              -              -              -              
Lain - lain -              -              -              -              

Jumlah Pengeluaran -              36.000.000   36.000.000   72.000.000   

Saldo Akhir 8.000.000    55.558.853   116.564.086 116.564.086 

 

c) Membuat rekapan harta selama tahun 2013 

REKAPAN HARTA

WIJAYA

PER 31 DESEMBER 2013

Tanggal Harga

1 Kas dan setara kas s/d 2013 116.564.086  

Jumlah 116.564.086  

No KeteranganJenis Harta
Perolehan
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d) Membuat SPT Tahunan yang angkanya didapat dari rekapan 

harta. (Lampiran 15) 

 

6. Orang Pribadi 

Tugas yang dilakukan untuk Orang Pribadi adalah membuat e-

spt nya untuk dilaporkan. Langkah-langkah untuk membuat 

menggunaka e-spt adalah: 

a) Membuka program e-spt nya. 

b) Klik Connect To DB dan kemudian memilih database yang 

kosong supaya dapat kita gunakan. 

c) Masukkan Nomor NPWP dari Orang Pribadi tersebut, lalu 

klik OK. 

d) Masukkan indentitas Wajib Pajak seperti No NPWP, Nama 

Wajib Pajak, Alamat, Kota, Kode Pos, Jabatan dan  KLU. 

Setelah itu klik simpan, dan muncul pemberitahuan “Ðata 

telah disimpan” 
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e)  Klik Program dan pilih “Buat SPT Baru”. Pilih tahun 

pajaknya 2013 dan klik OK, setelah itu ada pemberitahuan 

“Data selesai dibuat” 

 

 

f) Selanjutnya klik SSP PPH dan mengisi Lampiran 1 yang 

berisi Penghasilan Neto dalam Negeri, Penghasilan yang 

tidak termasuk Objek Pajak dan, Daftar Pemotong / 

Pemungut PPH dari Pihak lain; dan Lampiran 2 yang berisi 

Penghasilan yang dikenakan PPh Final, daftar harta pada 

akhir tahun, daftar kewajiban pada akhir tahun, dan daftar 

susunan anggota keluarga.  
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g) Berikutnya melengkapi SPT 1770S antara lain Penghasilan 

neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan 

Penghasilan Tidak Kena Pajak.  

h) Untuk mencetak SPT dapat ke menu SPT Tools dan memilih 

Menu Cetakan. 

 

i) Setelah dicetak, maka dapat dilaporkan ke Kantor Pelayanan 

Pajak.  

(Lampiran 16) 
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7. PT PQR 

Tugas yang dilakukan untuk PT PQR adalah menginput kas 

kecil PT PQR untuk pengeluaran dan pendapatan dari Januari – 

Desember 2013. Contoh hasil input kas kecil untuk PT PQR: 

Tabel 3.5 

Kas Kecil 

PT PQR 

PT PQR

BUKU KAS

TANGGAL KETERANGAN  DEBET  KREDIT SALDO

01-Jan-13 Saldo awal 1.138.562     
03-Jan-13 Tol -                  12.000         1.126.562     
03-Jan-13 Listrik -                  1.000.000     126.562        
10-Jan-13 Terima dari PT Suzuki Inndomobil Motor 42.515.000   -                  42.641.562   
10-Jan-13 Pajak Penghasilan pasal 21 -                  189.500        42.452.062   
10-Jan-13 Pajak Penghasilan pasal 25 -                  18.500         42.433.562   
10-Jan-13 Terima dari PT Suzuki Inndomobil Motor 42.515.000   -                  84.948.562   
11-Jan-13 Uang Makan -                  90.000         84.858.562   
14-Jan-13 Bensin -                  30.000         84.828.562   
14-Jan-13 Uang Makan -                  90.000         84.738.562   
15-Jan-13 Bensin -                  120.000        84.618.562   
15-Jan-13 Tol -                  51.000         84.567.562   
15-Jan-13 Telepon -                  289.970        84.277.592   
15-Jan-13 Transportasi -                  840.000        83.437.592   
17-Jan-13 Surya Inti Anugerah Pratama -                  203.500        83.234.092   
18-Jan-13 Uang Makan -                  120.000        83.114.092   
18-Jan-13 Uang Makan -                  80.000         83.034.092   
25-Jan-13 Solar -                  120.000        82.914.092   
25-Jan-13 Parkir -                  9.000           82.905.092   
28-Jan-13 First Media - Internet -                  283.000        82.622.092   
29-Jan-13 Pajak Pertambahan Nilai - Desember 2012 -                  3.725.000     78.897.092   
30-Jan-13 JNE ke PT.ABC -                  11.500         78.885.592   
30-Jan-13 JNE ke PT. Asahimas -                  11.500         78.874.092   
31-Jan-13 Gaji dan Tunjangan -                  1.350.000     77.524.092   
31-Jan-13 Gaji dan Tunjangan -                  1.350.000     76.174.092   

 

8. PT. STU 

Tugas yang dilakukan untuk PT. STU adalah menginput kas 

kecil PT STU dari Januari – Juli 2013. Contoh hasil input kas 

kecil untuk PT STU: 
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Tabel 3.6 

Kas Kecil 

PT STU 

BUKU KAS - 101

PT. STU

TANGGAL KETERANGAN NO.ACC DEBET KREDIT SALDO

 
01-Jan-12 Saldo awal  295.418.205     
01-Jan-13 Keamanan dan Kebersihan 512,000 -                   30.000             295.388.205     
01-Jan-13 Keamanan dan Kebersihan 512,000 -                   500.000            294.888.205     
01-Jan-13 Keamanan dan Kebersihan 512,000 -                   10.000             294.878.205     
01-Jan-13 Keamanan dan Kebersihan 512,000 -                   25.000             294.853.205     
01-Jan-13 Keamanan dan Kebersihan 512,000 -                   150.000            294.703.205     
01-Jan-13 Pala Kunci 306,000 -                   100.000            294.603.205     
02-Jan-13 Solar 506,000 -                   100.000            294.503.205     
02-Jan-13 Parkir 506,000 -                   20.000             294.483.205     
02-Jan-13 Keamanan dan Kebersihan 512,000 -                   60.000             294.423.205     
08-Jan-13 Solar 506,000 -                   100.000            294.323.205     
08-Jan-13 Parkir 506,000 -                   4.000               294.319.205     
08-Jan-13 Kabel Rol 10 m 306,000 -                   40.000             294.279.205     
08-Jan-13 Surat Jalan K3/2 304,000 -                   160.000            294.119.205     
08-Jan-13 Lakban 2" coklat 304,000 -                   140.000            293.979.205     
09-Jan-13 Baterai A2 306,000 -                   16.000             293.963.205     
10-Jan-13 Kopling Pompa 1,25 PVC 306,000 -                   17.000             293.946.205     
10-Jan-13 Keni 1"R 306,000 -                   3.500               293.942.705     
10-Jan-13 Sok 1" R 306,000 -                   3.500               293.939.205     
10-Jan-13 Lem 306,000 -                   6.000               293.933.205     
10-Jan-13 Seal Tape 306,000 -                   3.000               293.930.205     

 

9. PT. XYZ 

a. Membuat Working Balance Sheet (WBS) dan Working 

Profit and Loss (WPL) yang angkanya diambil dari Trial 

Balance dan Profit and Loss Statement yang didapat dari 

klien. WBS dan WPL dibuat untuk periode Januari – 

Desember 2013. Dalam membuat WBS membutuhkan 

waktu kurang lebih 2 hari dan membuat WPL membutuhkan 

waktu kurang lebih 1 hari, hal ini dikarenakan account-

account yang terdapat di WBS lebih banyak dibandingkan 

WPL.  

(Lampiran 19 dan 20) 
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b. Membuat Surat Konfirmasi  

Surat Konfirmasi yang dibuat untuk PT XYZ adalah: 

1) Konfirmasi Piutang 

Data yang diinput dalam membuat Surat Konfirmasi 

Piutang adalah 

a) Nomor Surat 

b) Tempat dan tanggal hari ini 

c) Nama dan Alamat customer 

d) Jumlah Nominal Piutang 

Konfirmasi Piutang yang dibuat untuk PT XYZ 

sebanyak 10 surat konfirmasi. 

2) Konfirmasi Hutang  

Data yang diinput dalam membuat Surat Konfirmasi 

Hutang adalah 

a) Nomor Surat 

b) Tempat dan Tanggal hari ini 

c) Nama dan Alamat customer 

d) Jumlah Nominal Hutang 

Surat Konfirmasi Hutang yang dibuat untuk PT 

XYZ. 
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3) Konfirmasi Modal 

Data yang diinput dalam membuat Surat Konfirmasi 

Modal adalah  

a) Nomor Surat 

b) Tempat dan tanggal hari ini 

c) Nama dan Alamat Pemilik Modal 

d) Nominal dan lembar saham yang dimiliki oleh 

Pemilik modal 

Surat Konfirmasi Modal yang dibuat untuk PT XYZ 

sebanyak 3 surat.  

4) Konfirmasi Bank 

Data yang diinput dalam membuat surat konfirmasi bank 

adalah: 

a) Nomor Surat 

b) Tempat dan Tanggal hari ini 

c) Nama dan Alamat Bank 

Surat Konfirmasi Bank yang dibuat untuk PT XYZ 

sebanyak 8 surat yaitu untuk Bank Jabar, Bank Bukopin, 

Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah 

Mandiri 1, Bank BNI Syariah, Bank Niaga, dan Bank 

BRI Syariah.  
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c. Melakukan Vouching 

Vouching dilakukan atas transaksi Profit and Loss 

untuk periode Januari – Desember 2013. Yang harus di 

vouching adalah memeriksa voucher dengan ketepatan 

jumlah transaksi, otorisas pihak yang bertanggung jawab, 

data-data pendukung, dan ketepatan dalam pencatatan. 

 

3.3.2 Kendala yang ditemukan 

Dalam pelaksanaan kerja magang terdapat beberapa kendala yang 

ditemukan, antara lain  

1. PT. ABC 

Kendala yang ditemukan di PT ABC yaitu belum fasih dalam 

menggunakan program accurate sehingga sering terjadi 

kesalahan dalam penginputan. 

  

2. PT DEF 

a. Pada saat melakukan vouching, voucher yang dibutuhkan 

tidak tersedia sehingga yang seharusnya dapat dilakukan 

hanya satu hari, ini sampai tiga hari dikarenakan harus 

menunggu.  

b. Terdapat hutang yang cukup material dan tidak jelas kepada 

siapa, sehingga kita tidak mengetahui tujuan dari surat 

tersebut.  
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c. Cash Count  dilakukan diluar kota yang membutuhkan 

waktu sampai tiga hari yang seharusnya dapat dilakukan 

hanya beberapa jam saja.  

 

3. PT JKL  

Jumlah yang tercatat pada WBS maupu WPL masih berbeda 

dengan final report sehingga harus dicari akar permasalahan dari 

perbedaan tersebut. 

 

4. Orang Pribadi 

Sulit dalam mendapatkan data dari Wajib Pajak dikarenakan 

Wajib Pajak sedang berada di luar kota.  

 

5. PT XYZ 

a. Proses vouching membutuhkan waktu yang lama karena data 

yang disediakan tidak rapi dan tidak lengkap.  

b. Observasi dilakukan pada siang hari, sehingga ada beberapa 

aset sedang digunakan seperti kendaraan. 

c. Pada saat melakukan cash count  terdapat selisih antara data 

yang dicatat dengan cek fisik yang sebenarnya, sehingga 

harus dicari tahu penyebabnya. 
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3.3.3 Solusi atas kendala yang ditemukan 

1. PT ABC 

Yang harus mahasiswa lakukan adalah lebih sering berlatih 

dalam menggunakan program accurate agar lebih fasih dalam 

menginput sehingga mengurangi terjadinya kesalahan. 

 

2. PT DEF 

a. Mencatat voucher  yang dibutuhkan dan diberikan kepada 

pihak klien dengan tujuan minta untuk dicarikan 

vouchernya. 

b. Meminta rincian hutang kepada pihak klien dan terus 

melakukan follow up sampai rincian tersebut didapatkan. 

c. Mengambil hari libur (hari sabtu dan minggu) agar tidak 

mengganggu pekerjaan yang lain. 

 

3. PT. JKL 

Memastikan bahwa total yang terdapat di WBS dan WPL telah 

diadjust seluruhnya. Adjustment dilihat dari data yang telah 

disediakan.  

 

4. Orang Pribadi 

Terus melakukan follow up ke Wajib Pajak sampai mendapatkan 

data yang dibutuhkan. 
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5. PT XYZ 

Merapikan vouchernya terlebih dahulu sebelum melakukan 

proses vouching. 
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