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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1.  Kedudukan dan Koordinasi 

Kerja magang dilakukan di Accounting Clinic yang beralamat di Jl. Kebayoran Baru 

komp. Kebayoran Center blok A No.4 lantai 3 No. 303 (Jakarta Selatan 12130). 

Penempatan di divisi accounting dan taxation sebagai karyawan magang. 

Pelaksanaan kerja magang ini dibawah bimbingan Maria Paula selaku Direktur dan 

staf senior di Accounting Clinic. 

 

3.2. Tugas yang Dilakukan 

Selama pelaksanaan kerja magang, tugas yang diberikan terkait dengan accounting 

service dan taxation. Nama perusahaan klien yang ditampilkan dalam laporan 

magang ini merupakan nama perusahaan yang telah disamarkan, demi menjaga 

kerahasiaan data-data perusahaan klien yang telah ditangani. Tugas-tugas yang 

dilakukan selama kerja magang, yaitu: 

 

3.2.1. Record Petty Cash, Pembelian, Penjualan, Buku Kas, dan Buku Bank 

Petty cash, pembelian, penjualan, buku kas, dan buku bank diinput ke dalam sistem 

akuntansi perusahaan untuk tujuan pembuatan laporan keuangan. Proses penginputan 

menggunakan software akuntansi yaitu MYOB.  
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           Petty cash (kas kecil) adalah pengeluaran sehari-hari perusahaan yang 

jumlahnya relatif kecil dan tidak material. Penginputan petty cash berdasarkan dari 

dokumen-dokumen, seperti nota, struk, ataupun rekapan petty cash yang dibuat oleh 

perusahaan klien dalam format excel yang terdiri dari kolom nomor, tanggal, debit, 

kredit, keterangan, dan saldo. Dalam penginputan petty cash prosedur yang dilakukan 

adalah masuk ke dalam software MYOB  Command Centre banking  spend 

money. Dalam spend money yang perlu diisi adalah pay from account dengan petty 

cash, tanggal, jumlah pengeluaran, memo, pilih account sesuai dengan pengeluaran 

yang terjadi, dan klik OK. Untuk mempersingkat waktu pengerjaan, transaksi pada 

tanggal yang sama dilakukan penginputan secara bersamaan.  

           Pembelian merupakan proses memperoleh barang, jasa, dan perlengkapan. 

Dalam perusahaan yang ditangani ini, pembayaran atas pembelian dilakukan secara 

tunai dan kredit melalui transfer bank. Dokumen yang dibutuhkan dalam penginputan 

pembelian adalah rekapan purchase order yang dibuat oleh perusahaan klien dalam 

format excel yang terdiri dari kolom nomor, nama supplier, project, tanggal 

pemesanan, nomor purchase order, jumlah transaksi pembelian, transfer rekening, 

dan tanggal pembayaran. Dalam penginputan pembelian prosedur yang dilakukan 

adalah masuk ke dalam software MYOB command centre  purchase  enter 

purchase, kemudian akan muncul tampilan bills yang perlu diisi yaitu supplier, 

tanggal pesanan, description tentang barang yang dipesan, kemudian pilih account 

terkait transaksi yaitu account pembelian, kemudian isi jumlah nominal pembelian, 
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tax dan klik OK. Sedangkan untuk penginputan pembayaran atas pembelian, prosedur 

yang dilakukan adalah masuk ke dalam software MYOB command centre  

purchase  pay bills, kemudian akan muncul tampilan pay bills yang perlu diisi 

yaitu pay from account, supplier, date, amount, amount applied dan klik OK. 

           Penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak antara 

perusahaan sebagai penjual dengan konsumen untuk memindahkan suatu produk atau 

jasa atau memindahkan hak kepemilikan barang dengan harapan memperoleh 

keuntungan dari hasil penjualannya. Dalam perusahaan yang ditangani ini, 

penerimaan atas penjualan dilakukan secara transfer bank. Dokumen yang 

dibutuhkan dalam penginputan penjualan adalah rekapan invoice yang dibuat oleh 

perusahaan klien dalam format excel yang terdiri dari kolom nomor, nomor invoice, 

project, nama perusahaan, tanggal invoice, tanggal jatuh tempo, tanggal pembayaran, 

Down Payment (DP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), jumlah, keterangan dan status. 

Dalam penginputan penjualan prosedur yang dilakukan adalah masuk ke dalam 

software MYOB command centre  sales  enter sales, kemudian akan muncul 

tampilan invoice yang perlu diisi yaitu customer, tanggal, dan isi description tentang 

rincian barang yang dipesan, kemudian tentukan account yang terkait transaksi yaitu 

sales/fees, serta isi jumlah nominal penjualan, dan Tax, lalu klik OK. Sedangkan 

untuk menginput penerimaan atas penjualan, prosedur yang dilakukan adalah masuk 

ke dalam software MYOB command centre  sales  receive payment, kemudian 
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akan muncul tampilan receive payment, yang perlu diisi adalah deposit to account, 

customer, amount received, payment method, date, amount applied dan klik OK. 

           Buku kas berisi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan perusahaan yang 

menerapkan pencatatan berdasarkan cash basis, yaitu teknik pencatatan ketika 

transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dokumen yang 

dibutuhkan adalah buku kas yang dibuat perusahaan klien dalam format excel yang 

terdiri dari kolom: tanggal, keterangan, debit, kredit, dan ending balance. Dalam 

penginputan buku kas prosedur yang dilakukan adalah masuk ke dalam software 

MYOB  command centre  accounts  record journal entry. Pada tampilan 

general journal yang perlu diisi adalah tanggal transaksi, memo sesuai keterangan 

yang tertera dalam buku kas dan mengisi account terkait dengan transaksi pada 

tanggal yang sedang diinput, name, serta mengisi debit dan credit dengan jumlah 

nominal yang seimbang, Tax dan klik OK. Untuk mempersingkat waktu pengerjaan, 

transaksi yang sama pada tanggal yang sama dilakukan penginputan secara 

bersamaan. 

           Buku bank adalah buku yang berisi penerimaan dan pengeluaran secara 

transfer bank. Dokumen yang dibutuhkan adalah fotokopi print out buku bank 

perusahaan klien ataupun rekapan buku bank dalam format excel yang terdiri dari 

kolom: tanggal, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Ada dua cara ntuk menginput 

buku bank, pertama adalah masuk ke dalam software MYOB command centre  

accounts  record journal entry. Pada tampilan general journal yang perlu diisi 
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adalah tanggal transaksi, memo sesuai keterangan yang tertera dalam buku bank dan 

mengisi account terkait dengan transaksi pada tanggal yang sedang diinput serta 

mengisi debit dan credit dengan jumlah nominal yang seimbang, Tax dan klik OK.  

Cara kedua adalah masuk ke dalam software MYOB  Command Centre banking 

 spend money. Dalam spend money yang perlu diisi adalah pay from account 

dengan rekening bank milik perusahaan, tanggal, jumlah pengeluaran, memo, pilih 

account terkait dengan transaksi yang terjadi, dan klik OK. 

 

3.2.2. Menghitung Kurs Saldo Buku Kas Dolar 

Beberapa perusahaan melakukan transaksi bisnisnya dengan menggunkan mata uang 

asing. Oleh karena itu dibutuhkan perhitungan kurs saldo buku kas Dolar tujuannya 

adalah untuk mengkonversi saldo yang bermata uang asing ke dalam mata uang 

Rupiah. Dalam hal ini, perusahaan klien menggunakan mata uang Dolar Amerika 

Serikat (USD). Dokumen yang dibutuhkan dalam perhitungan kurs ini adalah kurs 

jual dan kurs beli Bank Indonesia yang didapat dari www.bi.go.id yang nantinya akan 

dihitung kurs tengahnya untuk mengkonversi saldo ke dalam mata uang Rupiah.  

           Prosedur yang dilakukan adalah menghitung kurs tengah Bank Indonesia 

dengan cara ( 
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘  𝑗𝑗𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗 +𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘  𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏

2
 ). Kemudian mengalikan kurs tengah tersebut 

dengan saldo dalam buku kas Dolar sesuai dengan tanggal transaksi. Jika tidak 

terdapat kurs pada tanggal yang sama dengan saldo di buku kas Dolar, maka 

menggunakan kurs tanggal sebelumnya.    
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3.2.3. Menghitung Harga Pokok Produksi 

Harga Pokok Produksi adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan 

baku menjadi barang dalam proses. Tujuan dari penetapan harga pokok produksi 

adalah untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku 

menjadi barang dalam proses produksi dan dapat dijadikan pertimbangan dalam 

penentuan harga jual produk yang dipasarkan. Selama proses magang, metode yang 

digunakan untuk menilai persediaan adalah Average, yaitu mengalokasikan biaya 

barang yang digunakan berdasarkan rata-rata tertimbang. Proses perhitungan harga 

pokok produksi diawali dengan perhitungan bahan baku yang digunakan, setelah itu 

perhitungan biaya produksi, selanjutnya perhitungan harga pokok produksi. Dokumen 

yang dibutuhkan untuk menghitung persediaan bahan baku yang digunakan dan 

menghitung persediaan bahan baku yang diolah menjadi persediaan barang dalam 

proses adalah kertas kerja central kitchen (CK) dalam format excel. Kertas kerja 

central kitchen sheet bahan baku terdiri dari kolom: nama item, packaging, tanggal, 

harga beli/pack, stok masuk, pemakaian CK, saldo CK, dan keterangan produksi. 

Sedangkan kertas kerja central kitchen sheet persediaan dalam proses produksi terdiri 

dari kolom: nama item, packaging, tanggal, produksi CK, Emporium, Kasablanka, 

Saldo CK, dan keterangan produksi.     

           Prosedur yang dilakukan untuk menghitung biaya bahan baku yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 
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1. Membuat kertas kerja baru dalam program excel, kemudian memberi nama 

dengan nama masing-masing bahan baku pada tiap sheet agar tiap sheet bisa 

dibedakan antara satu dengan yang lainnya.  

2. Meng-copy file tiap-tiap bahan baku yang ada dalam kertas kerja central kitchen 

dan dipindahkan ke kertas kerja baru sesuai dengan sheet masing-masing bahan 

baku. 

3. Menambahkan satu kolom pada kertas kerja baru di masing-masing sheet bahan 

baku yaitu kolom pembelian untuk menghitung saldo pembelian bahan baku. 

Cara perhitungan pembelian bahan baku tersebut adalah mengalikan harga beli 

dengan stok masuk. 

4. Proses selanjutnya adalah merekapitulasi masing-masing bahan baku untuk 

mengetahui saldo akhir persediaan bahan baku selama satu bulan. Sheet rekap 

bahan baku ini terdiri dari kolom: tanggal, saldo awal yang terdiri dari kolom 

quantity dan saldo, pembelian yang terdiri dari kolom quantity dan saldo, retur 

pemakaian yang terdiri dari kolom quantity dan saldo, pemakaian produksi yang 

terdiri dari quantity, average cost/unit dan saldo, serta stok akhir yang terdiri dari 

kolom quantity dan saldo. Proses pengerjaan ini menggunakan rumus-rumus atau 

formula yang terdapat dalam program excel. 

Prosedur yang sama juga dilakukan untuk menghitung persediaan dalam proses 

produksi. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:  
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1. Membuat kertas kerja baru dalam program excel, kemudian memberi nama 

dengan nama masing-masing persediaan dalam proses produksi pada tiap sheet 

agar tiap sheet bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya.  

2. Meng-copy file tiap-tiap persediaan dalam proses produksi yang ada dalam kertas 

kerja central kitchen dan dipindahkan ke kertas kerja baru sesuai dengan sheet 

masing-masing persediaan dalam proses produksi. 

3. Menambahkan satu kolom pada kertas kerja baru di masing-masing sheet 

persediaan dalam proses produksi yaitu kolom pembelian untuk menghitung saldo 

pembelian bahan baku. Cara perhitungan pembelian bahan baku tersebut adalah 

mengalikan quantity bahan baku yang dibeli dengan harga beli bahan baku 

tersebut. 

4. Setelah itu, masing-masing persediaan dalam proses produksi direkapitulasi untuk 

mengetahui saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi selama satu 

bulan. Sheet rekap persediaan dalam proses produksi ini terdiri dari tanggal, saldo 

awal yang terdiri dari kolom quantity, saldo, dan average cost/unit, pemasukan, 

pada kolom pemasukan ini berisi bahan baku yang telah dibuat oleh perusahaan 

dan kemudian digunakan untuk diproses lebih lanjut ataupun bahan baku yang 

dibeli oleh perusahaan, retur pemakaian yang terdiri dari kolom quantity dan 

saldo, produksi yang terdiri dari quantity, average cost/unit, dan saldo, 

pengiriman yang terdiri dari pengiriman ke cabang perusahaan, masing-masing 
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kolom pengiriman terdiri dari quantity, average, dan saldo, serta kolom stok akhir 

yang terdiri dari quantity dan saldo. 

5. Lalu, dibuat summary dari masing-masing persediaan dalam proses produksi yang 

sudah di rekap sebelumnya untuk mengetahui saldo yang dibebankan dalam 

proses produksi selama satu bulan. Kertas kerja ini terdiri dari kolom: tanggal, 

saldo awal yang terdiri dari kolom quantity, saldo, average cost/unit, pemasukan 

yang terdiri dari bahan baku yang dibuat oleh perusahaan dan bahan baku yang 

dibeli oleh perusahaan, retur pemakaian yang terdiri dari kolom quantity dan 

saldo, produksi yang terdiri dari quantity, average cost/unit, dan saldo, 

pengiriman ke cabang perusahaan yang terdiri dari quantity, average cost/unit, 

dan saldo, serta stok akhir yang terdiri dari quantity dan saldo. 

 

3.2.4. Menghitung Harga Pokok Penjualan 

Harga Pokok Penjualan (Cost of Goods Sold) adalah jumlah biaya yang dikeluarkan 

untuk membuat suatu produk yang siap dijual. Tujuan dari penentuan harga pokok 

penjualan adalah untuk menetapkan harga jual secara tepat. Selama proses magang, 

metode yang digunakan untuk menilai persediaan adalah Average, yaitu 

mengalokasikan biaya barang yang tersedia untuk dijual berdasarkan rata-rata 

tertimbang. Dokumen yang digunakan untuk menghitung harga pokok penjualan 

(HPP) adalah kertas kerja frozen goods 2014 dalam format excel yang berisi rincian 
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persediaan barang beku selama satu bulan, yang terdiri dari kolom: tanggal, harga, 

barang datang, cabang perusahaan yaitu kolom Empo dan Kasa, central serta saldo. 

Prosedur yang dilakukan untuk menghitung persediaan barang beku yang 

dimiliki oleh perusahaan adalah sebagai berikut: 

1. Membuat kertas kerja baru dalam program excel, kemudian memberi nama pada 

sheet dengan nama bulan dilakukannya perhitungan persediaan.  

2. Meng-copy file tiap-tiap persedian barang beku yang ada dalam kertas kerja 

frozen goods dan dipindahkan ke kertas kerja baru sesuai dengan sheet masing-

masing bulan dilakukannya perhitungan. 

3. Setelah itu, menambahkan satu kolom baru pada tiap-tiap persediaan barang beku 

untuk menghitung saldo persediaan dengan menggunakan metode average 

cost/unit. Cara menghitung average cost/unit adalah average cost/unit awal 

periode dikalikan dengan stok barang awal periode ditambah dengan harga 

persediaan barang jadi yang dibeli perusahaan dikalikan dengan quantity barang 

yang dibeli dibagi dengan quantity barang yang dibeli ditambah dengan quantity 

stok awal periode. Jika terjadi pembelian persediaan barang beku dengan harga 

yang berbeda maka average cost/unit akan berubah. 

4. Setelah menghitung average cost/unit untuk masing-masing persediaan barang 

beku, tahap selanjutnya adalah menghitung HPP untuk masing-masing cabang 

perusahaan, yaitu untuk Empo dan Kasa dan juga HPP untuk central kitchen. 

Cara pengerjaannya adalah mengalikan stok barang jadi yang ada di central 
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kitchen maupun yang ada di kantor cabang dengan average cost/unit per tanggal 

dan menjumlahkannya selama satu bulan. Perhitungan ini dilakukan untuk tiap-

tiap persediaan dalam proses produksi. 

5. Setelah menghitung HPP untuk central kitchen dan kantor cabang, tahap 

selanjutnya adalah menjumlahkan masing-masing HPP untuk setiap jenis 

persediaan barang beku baik untuk central kitchen dan kantor cabang untuk 

mengetahui total harga pokok penjualan untuk cabang Empo, Kasa, dan central 

kitchen.       

 

3.2.5.  Pengecekan SPT Masa PPN 

PPN merupakan pajak konsumsi atas barang kena pajak dan jasa kena pajak yang 

dikonsumsi di Indonesia, yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau 

bendaharawan pemerintah. Tujuan pengecekan ini adalah untuk memastikan bahwa 

beban pajak terkait telah diinput ke dalam software MYOB dengan nominal dan 

keterangan yang sesuai dengan rekapan sales invoice dalam format excel serta telah 

dilaporkan dalam SPT Masa PPN dengan keterangan dan jumlah yang benar. 

Dokumen yang dibutuhkan untuk pengecekan SPT Masa PPN adalah rekapan sales 

invoice dalam format excel dari klien, report GST Collected dari software MYOB dan 

daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak formulir 

1111 A2. Apabila semua data yang dicocokkan sudah sama, maka daftar pajak 
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keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak formulir 1111 A2 diberi 

tanda ceklis (). 

 

3.2.6. Mengisi SPT atas PPh Pasal 21 

Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa 

gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun 

kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan 

yang dilaporkan secara bulanan. Tugas yang dilakukan terkait PPh Pasal 21 adalah 

pengisian SPT masa dan tahunan serta pengisian bukti pemotongan per pegawai 

perusahaan klien. Tujuannya adalah untuk melaporkan beban pajak terutang yang 

telah dipotong oleh perusahaan klien. Dokumen yang dibutuhkan dalam pengisian 

SPT adalah perhitungan PPh Pasal 21 dalam format excel yang terdiri dari kolom: 

nama pegawai, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pegawai, bagian, status, gaji 

pegawai,  THR, JKK, JKM, JHT-yang dibayar sendiri, JHT-yang dibayar perusahaan, 

biaya jabatan, net salary, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena 

Pajak (PKP) setahun dan rounded, PPh terutang disetahunkan dan PPh terutang per 

bulan, Formulir 1721 yang digunakan untuk melaporkan pemotongan pajak 

penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26, yang perlu diisi dalam formulir ini adalah 

masa pajak, memberikan tanda silang (x) pada kotak SPT Normal. Selanjutnya 

mengisi identitas pemotong yang terdiri dari NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), 

nama, alamat, dan no. telepon. Selanjutnya mengisi objek pajak yang terdiri dari 
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kolom jumlah penerima penghasilan, jumlah penghasilan bruto (Rp) dan jumlah 

pajak dipotong (Rp). Selanjutnya mengisi lampiran dan memberikan tanda silang (x) 

untuk kotak Formulir 1721-1 (untuk satu masa pajak), Formulir 1721-1 (untuk satu 

tahun pajak), Formulir 1721-IV dan Surat Setoran Pajak. Dan yang terakhri adalah 

mengisi pernyataan dan tanda tangan pemotong. Dokumen yang dibutuhkan 

selanjutnya adalah Formulir 1721-I yang berisi daftar pemotongan pajak penghasilan 

Pasal 21 bagi pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan 

hari tua berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional 

Indonesia, Anggota Polisi Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Pensiunannya, 

pada formulir ini yang perlu diisi adalah masa pajak, memberikan tanda silang (x) 

pada kotak satu masa pajak, jika melaporkan satu masa pajak, atau memberikan tanda 

silang (x) pada kotak satu tahun pajak, jika melaporkan satu tahun pajak, dan mengisi 

NPWP pemotong. Setelah itu, mengisi kolom Pegawai Tetap dan Penerimaan 

Pensiun atau THT/JHT serta PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan 

Pensiunannya yang Penghasilannya Melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

yang terdiri dari kolom NPWP, Nama, Jumlah penghasilan bruto (Rp), PPh Dipotong 

(Rp) dan jumlah. Selanjutnya mengisi kolom Pegawai Tetap dan Penerimaan Pensiun 

atau THT/JHT serta PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya 

yang Penghasilannya Tidak Melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan 

mengisi kolom Total. Serta Formulir 1721-IV yang berisi daftar Surat Setoran Pajak 

(SSP) dan/atau bukti pemindahbukuan (BPk) untuk pemotongan pajak penghasilan 
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Pasal 21 dan/atau Pasal 26, pada formulir ini yang perlu diisi adalah masa pajak, 

NPWP pemotong, dan mengisi kolom kode akun pajak, kode jenis setoran, jumlah 

PPh disetor dan mengisi kolom jumlah. Perusahaan juga perlu mengisi Formulir 

1721-A1 yaitu Formulir Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai 

Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala, 

pada formulir ini yang perlu diisi adalah nomor, NPWP Pemotong, Nama Pemotong, 

identitas penerima penghasilan yang dipotong, rincian penghasilan dan penghitungan 

PPh Pasal 21 dan identitas pemotong. Prosedur yang perlu dilakukan untuk mengisi 

SPT dan mengisi bukti pemotongan adalah setelah perhitungan pajak terutang 

dilakukan kemudian data-data tersebut dimasukkan ke dalam SPT sesuai dengan 

keterangan yang terdapat di SPT dengan benar. 

 

3.2.7. Footing 

Footing adalah pengujian penjumlahan dari atas ke bawah (vertikal). Tujuan footing 

adalah untuk pengecekan yang berhubungan dengan keakuratan perhitungan. Dalam 

pelaksanaan kerja magang, footing yang dilakukan berkaitan dengan pengecekan 

perhitungan PPh terutang, karena perhitungan PPh terutang menggunakan formula di 

program excel, maka terjadi pembulatan yang menyebabkan perhitungan dalam excel 

berbeda dengan perhitungan manual dengan menggunakan kalkulator. Oleh karena 

itu, setelah menyelesaikan perhitungan dengan menggunakan formula excel perlu 

dilakukan kegiatan footing untuk menyamakan dengan perhitungan manual yang 
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menggunakan kalkulator. Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ini 

adalah perhitungan PPh terutang Pasal 21 dalam format excel. 

    

3.2.8. Setor Pajak Pasal 4 ayat (2) 1% atas Omzet 

PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai pajak 

penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 

yang memiliki peredaran bruto tertentu. Tugas yang terkait dengan PPh Pasal 4 ayat 

(2) adalah penyetoran pajak perusahaan klien ke bank persepsi, yaitu Bank Jawa 

Barat. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menyetorkan pajak klien ke bank 

adalah pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) yaitu mengisi field NPWP yang diisi 

sesuai dengan nomor pokok wajib pajak yang dimiliki, nama dan alamat WP, kode 

akun pajak yang diisi dengan 411128 karena menyetorkan jenis pajak PPh Final, 

kode jenis setoran yang diisi dengan 420 yaitu kode untuk pembayaran PPh Final 

Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 

yang memiliki peredaran bruto tertentu, uraian pembayaran, masa pajak, tahun pajak, 

jumlah pembayaran, dan tanda tangan WP/penyetor. SSP ini diisi dan dibuat lima 

rangkap, yang terdiri dari: 

1. Lembar 1 : Untuk Arsip Wajib Pajak 

2. Lembar 2 : Untuk KPPN 

3. Lembar 3 : Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP 

4. Lembar 4 : Untuk Bank Persepsi Kantor Pos dan Giro 
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5. Lembar 5 : Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain. 

Ketentuan dalam pengisian SSP: 

1. Pengisian SSP dapat diketik atau tulis tangan, dan ditandatangani oleh 

penyetor dalam hal ini tidak harus direktur. 

2. Pastikan seluruh rangkap SSP telah tertulis dengan jelas dan tepat, yang 

dapat menggunakan karbon. 

3. SSP bersama dengan sejumlah uang yang tertera, kemudian diserahkan ke 

Bank Persepsi atau Kantor Pos untuk disetorkan. 

4. Wajib Pajak akan menerima kembali lembar 1,3, dan 5, sedangkan lembar 

2 dan 4 tidak dikembalikan 

5. Lembar 3 SSP akan dilampirkan saat pelaporan SPT. 

 

3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

 

3.3.1. Proses Pelaksanaan 

Proses pelaksanaan kerja magang dilakukan dari 1 Juli 2014 sampai dengan 5 

September 2014 terkait dengan accounting dan tax service. Rincian tugas-tugas yang 

dilakukan untuk setiap perusahaan yaitu sebagai berikut: 
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3.3.1.1. PT RG 

PT RG adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang trading dan penyewaan 

hardware berupa laptop, komputer, projector, soundsystem, dan gadget. Tugas yang 

dilakukan adalah:  

A. Record petty cash periode Maret 2014 dan record penjualan yang dikenai PPN 

periode Januari 2014.  

Dokumen yang digunakan untuk menginput petty cash adalah rekapan petty cash 

dalam format excel yang dibuat oleh perusahaan klien. Berikut adalah dokumen 

rekapan petty cash periode Maret 2014: 

Gambar 3.1 

Rekapan Petty Cash PT RG Periode Maret 2014 (Sebagian) 

  

Berdasarkan Gambar 3.1 pada tanggal 1 Maret 2014 terjadi pengeluaran sebesar 

Rp48,500 yang digunakan untuk membayar parkir dan tol dan pengeluaran 

Rp50,000 untuk pengeluaran lainnya. Jadi total pengeluaran pada tanggal 1 Maret 
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2014 sebesar Rp98,500. Kemudian data tersebut diinput ke dalam software 

MYOB. Penginputan petty cash adalah sebagai berikut: 

1. Buka program MYOB  command centre  banking  spend money  

  

2. Isi pay from account dengan: 1-1140 (petty cash); tanggal: 3/1/2014; amount: 

Rp98.500; memo: pengeluaran tanggal 1/3 kemudian pilih account 6-1070 

untuk pengeluaran parkir dan tol dan amount diisi dengan Rp48,500 dan pilih 

account 6-1060 untuk office expense dan amount diisi dengan Rp50,000 

Tax: N-TOK. Isi account seperti contoh di bawah ini:  
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3. Untuk melihat hasil inputan selama bulan Maret 2014, klik journal  dated 

from: 3/1/2014 To: 3/31/2014, maka akan keluar tampilan sebagai berikut: 

 

Hasil penginputan petty cash pada tanggal 1 Maret 2014 telah sesuai dengan 

rekapan petty cash yang diterima.  

           Sedangkan untuk menginput penjualan yang dikenai PPN menggunakan 

dokumen rekapan invoice dalam format excel yang dibuat oleh perusahaan klien. 

Berikut adalah dokumen rekapan sales invoice periode Januari 2014:  

Gambar 3.2 

Rekapan Sales Invoice PT RG Periode Januari 2014 (Sebagian) 

 

Berdasarkan Gambar 3.2 pada tanggal 6 Januari 2014 telah terjadi penjualan 

notebook core 2 duo sebesar Rp5,400,000 dan atas penyerahan barang kena pajak 

tersebut dikenai PPN dengan tarif 10% sebesar Rp540,000. Jadi total penjualan 

Pelaksanaan accounting..., Gusrida Senja Utami, FB UMN, 2014



termasuk PPN adalah sebesar Rp5,940,000. Kemudian data penjualan tersebut 

diinput ke software MYOB. Penginputan penjualan termasuk PPN ke software 

MYOB adalah sebagai berikut: 

1. Buka program MYOB Command Centre Sales  enter sales. 

 

2. Isi Customer: Lain-lain; tanggal: 1/6/2014 isi description: Notebook core 2; 

account: 4-1400 (Sales of rent)  Amount: Rp5,940,000 termasuk PPN; Tax: 

GST, karena dikenai PPN dengan tarif 10%, dan field Tax akan segera otomatis 

terisi dengan Rp540,000  OK. 

 

Pelaksanaan accounting..., Gusrida Senja Utami, FB UMN, 2014



3. Untuk melihat hasil penginputan selama bulan Januari 2014, klik journal  

dated from: 1/1/2014 To: 1/31/2014. 

 

Hasil penginputan penjualan yang dikenai PPN telah sesuai dengan rekapan sales 

invoice. Account trade debtors termasuk PPN sebesar Rp5,940,000 pada sales 

sebesar Rp5,400,000 dan GST Collected sebesar Rp540,000. Hasil jurnal 

transaksi PT RG selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 6. 

B. Pengecekan SPT Masa PPN.  

Setelah menginput penjualan yang dikenai PPN untuk bulan Januari, tahap 

selanjutnya dilakukan pengecekan atas beban pajak terkait yang telah dilaporkan 

dalam SPT Masa PPN. Dokumen yang digunakan adalah rekapan sales invoice 

dalam format excel yang dibuat oleh perusahaan klien, report GST collected dari 

software MYOB, dan daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan 

faktur pajak, Formulir 1111 A2 periode Januari 2014. Berikut adalah report GST 

Collected periode bulan Januari 2014:  
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Gambar 3.3 

Report GST Collected PT RG Periode Januari 2014 

 

Penginputan penjualan yang dikenai PPN telah sesuai dengan rekapan sales 

invoice yang terdapat pada Gambar 3.2. Setelah itu report GST Collected 

dicocokkan dengan daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan 

faktur pajak formulir 1111 A2. Berikut adalah daftar pajak keluaran atas 

penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak formulir 1111 A2:  

 Gambar 3.4 

Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak  

Formulir 1111 A2 
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Semua data yang dicocokkan sudah sama, baik nama pembeli BKP/penerima 

manfaat BKP tidak berwujud/penerima JKP,  nominal, ataupun tanggal transaksi, 

dan Daftar Pajak Keluaran dalam Formulir 1111 A2 diberi tanda ceklis (). Hasil 

selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 10. 

 

3.3.1.2. PT BS 

PT BS adalah perusahaan yang bergerak di bidang trading yang menjual software 

komputer. Tugas yang dilakukan untuk PT BS adalah: 

A. Record buku kas Rupiah, yang meliputi penerimaan dan pengeluaran 

menggunakan metode cash basis, record buku bank BCA selama periode Januari-

Agustus 2014.  

Dokumen yang digunakan untuk menginput buku kas adalah buku kas Rupiah. 

Berikut adalah contoh buku kas Rupiah:  

Gambar 3.5  

Buku Kas Rupiah PT BS Periode Juli 2014 (Sebagian) 
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Berdasarkan Gambar 3.5 pada tanggal 2 Juli 2014 terjadi penjualan dengan total 

penjualan sebesar Rp1,424,000 (Rp175,000+400,000+169,000+680,000). 

Kemudian data tersebut diinput ke dalam software MYOB. Penginputan 

penjualan secara kas adalah sebagai berikut:  

1. Buka program MYOB  Command Centre  Accounts Record Journal 

Entry. 

 

2. Isi tanggal: 7/2/2014; Memo: Penjualan; masukkan account yang tepat pada 

sisi debit dan kredit dengan jumlah yang seimbang. Karena mencatat 

penjualan secara kas, maka sisi debit diisi dengan account 1-1130 (cash 

drawer) dan sisi kredit diisi dengan account 4-1200 (software) yang diakui 

sebagai penjualan; amount: untuk penjualan tanggal 2 Juli yang pertama diisi 

dengan Rp175,000, penjualan tanggal 2 Juli yang kedua diisi dengan 

Rp400,000, penjualan tanggal 2 Juli yang ketiga diisi dengan Rp169,000, 
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penjualan tanggal 2 Juli yang keempat diisi dengan Rp680,000; Tax: N-T 

hingga total debit dan credit berjumlah Rp1,424,000  OK.  

  

3. Untuk melihat hasil inputan selama bulan Juli 2014, klik journal  dated 

from: 7/1/2014 To: 7/31/2014. 

 

Hasil penginputan penjualan secara kas pada tanggal 2 Juli 2014 telah sesuai 

dengan rekapan buku kas Rupiah yang diterima. 
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           Sedangkan berdasarkan Gambar 3.5 untuk mencatat penerimaan secara kas 

atas pengembalian kasbon pegawai pada tanggal 8 Juli 2014 sebesar Rp400,000, 

pencatatan ke dalam software MYOB adalah sebagai berikut: Isi tanggal: 

7/8/2014; Memo: Adi balikin kasbon; masukkan account 1-1130 (cash drawer) 

dan sisi kredit diisi dengan account 1-1220 (piutang karyawan); amount: 

Rp400,000; Tax: N-T  OK.  

 

Pencatatan pengeluaran secara kas ke dalam software MYOB adalah sebagai 

berikut:  

1. Buka program MYOB Command Centre Account  Record Journal 

Entry. 
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Berdasarkan Gambar 3.5 pada tanggal 8 Juli 2014 terjadi pengeluaran yang 

ditujukan untuk membayar gaji karyawan sebesar Rp11,601,000 pencatatan ke 

dalam software MYOB adalah sebagai berikut:   

2. Isi tanggal: 7/8/2014; Memo: gaji karyawan; karena mencatat pembayaran 

gaji karyawan secara kas, maka sisi debit diisi dengan account expense 6-

5130 (wages&salaries) dan sisi kredit diisi dengan account 1-1130 (cash 

drawer); amount: Rp11,601,000; Tax: N-T OK 

 

           Sedangkan untuk mencatat transaksi tanggal 8 Juli 2014 pada Gambar 3.5 

yang ditujukan untuk memberikan pinjaman ke antar cabang perusahaan sebesar 

Rp205,200, pencatatan ke dalam software MYOB adalah sebagai berikut: 

3. Isi tanggal: 7/8/2014; Memo: Mc Afee pinjam untuk pengeluaran Juni; karena 

mencatat pemberian pinjaman secara kas, maka sisi debit diisi dengan account 

1-1270 (Piutang PT cabang) dan sisi kredit diisi dengan account 1-1130 (cash 

drawer); amount: Rp205,200; Tax: N-T OK. 
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Berdasarkan Gambar 3.5 pada tanggal 8 Juli 2014 perusahaan klien melakukan 

pembelian secara kas sebesar Rp20,301,580. Pencatatan ke dalam software 

MYOB adalah sebagai berikut: 

4. Isi tanggal: 7/8/2014; Memo: pembelian; karena mencatat pembelian secara 

kas, maka sisi debit diisi dengan account 5-120 (software purchase) dan sisi 

kredit diisi dengan account 1-1130 (cash drawer); amount: Rp20,301,580; 

Tax: N-T OK. 

 

Pelaksanaan accounting..., Gusrida Senja Utami, FB UMN, 2014



5. Setelah seluruh transaksi pada tanggal 8 Juli 2014 selesai dilakukan, maka 

akan tercatat dengan jurnal seperti gambar di bawah ini. Untuk melihat hasil 

inputan selama bulan Juli 2014, klik journal  dated from: 7/1/2014 To: 

7/31/2014. 

 

Hasil penginputan buku kas Rupiah pada tanggal 8 Juli 2014 telah sesuai dengan 

rekapan buku kas Rupiah yang diterima. 

           Untuk menginput buku BCA dokumen yang digunakan adalah buku BCA 

yang dimiliki perusahaan. Berikut adalah buku BCA periode Juli 2014: 

Gambar 3.6 

Buku BCA PT BS Periode Juli 2014 (Sebagian) 
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Kode mutasi DB dalam buku bank artinya perusahaan klien melakukan 

pengeluaran, sedangkan jika kode mutasi CR artinya perusahaan klien menerima 

uang dan menambah saldo. Berdasarkan Gambar 3.6 pada tanggal 4 Juli 2014, 

perusahaan melakukan pembelian sebesar Rp16,146,938 

(Rp1,392,538+4,754,400+10,000,000) dan melakukan penjualan sebesar 

Rp1,000,000. Jadi total debit dan kredit pada tanggal 4 Juli 2014 adalah sebesar 

Rp17,146,938. Kemudian data tersebut diinput ke dalam software MYOB. 

Penginputan buku bank adalah sebagai berikut: 

1. Buka program MYOB Command Centre Account  Record Journal 

Entry. 

 

2. Pembayaran atas pembelian dan penerimaan atas penjualan secara transfer. 
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a) Pembayaran atas pembelian secara transfer: 

Isi tanggal: 7/4/2014; memo: penerimaan dan pembayaran secara transfer; 

Karena mencatat pembelian secara transfer, maka sisi debit diisi dengan 

account 5-1200 (software purchase); amount: untuk pembelian pada tanggal 4 

Juli yang pertama sebesar Rp1,392,538, untuk pembelian pada tanggal 4 Juli 

yang kedua sebesar Rp4,754,400, dan untuk pembelian pada tanggal 4 Juli 

yang ketiga sebesar Rp10,000,000 dan sisi kredit diisi dengan account 1-1110 

(rekening BCA) karena pembayaran pembelian secara transfer BCA; amount: 

Rp16.146.938 (akumulasi dari tiga transaksi pembelian pada tanggal yang 

sama). 

b) Penerimaan atas penjualan secara transfer 

Isi tanggal: 7/4/2014; memo: penerimaan dan pembayaran secara transfer; 

Karena mencatat penerimaan atas penjualan secara transfer, maka sisi debit 

diisi dengan account 1-1110 (rekening BCA); amount: Rp1,000,000 dan sisi 

kredit diisi dengan account 4-1200 (software) karena diakui sebagai 

penjualan; amount: Rp1.000.000. Total debit dan credit sudah sama, yaitu 

sebesar Rp17,146,938. 
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3. Untuk melihat hasil inputan selama bulan Juli 2014, klik journal  dated 

from: 7/1/2014 To: 7/31/2014. 

 

Hasil penginputan buku bank pada tanggal 4 Juli 2014 telah sesuai dengan 

rekapan buku bank BCA yang diterima. Untuk jurnal transaksi PT BS 

selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 6. 
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B. Menghitung kurs saldo buku kas Dolar.  

Perhitungan kurs saldo buku kas Dolar dilakukan untuk periode Januari-9 

Agustus 2014. Dokumen yang digunakan untuk menghitung kurs saldo buku kas 

Dolar adalah kurs jual dan kurs beli Bank Indonesia yang kemudian dihitung kurs 

tengahnya. Berikut adalah kurs jual, kurs beli, dan kurs tengah Bank Indonesia 

yang telah dihitung dengan menggunakan formula yang terdapat pada program 

excel. 

Gambar 3.7 

Perhitungan Kurs Tengah Bank Indonesia (Sebagian) 

 

Cara perhitungan perhitungan kurs tengah adalah kurs jual ditambah dengan kurs 

beli dibagi dua. Berdasarkan Gambar 3.7 untuk tanggal 17 Juli 2014, kurs tengah 

Bank Indonesia adalah 11,726+11.610
2

 = Rp11,668. Saldo yang ada di buku kas Dolar 

pada tanggal 17 Juli 2014 adalah sebesar US$358 akan dikalikan dengan kurs tengah 

sebesar Rp11,668 sehingga menghasilkan nilai saldo Rupiah sebesar Rp4,177,144. 

Saldo yang ada di buku kas Dolar pada tanggal 19 Juli 2014 adalah sebesar US$160, 

karena kurs tengah pada tanggal 19 Juli 2014 tidak ada, maka perhitungan saldo 

buku kas Dolar adalah US$160 dikalikan dengan kurs tengah pada tanggal 

sebelumnya, yaitu tanggal 18 sebesar Rp11,706 sehingga bisa menghasilkan nilai 
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saldo Rupiah sebesar Rp1,866,880. Hasil perhitungan kurs tengah selengkapnya 

dapat dilihat di Lampiran 7. 

 

3.3.1.3. PT BL 

PT BL adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Tugas yang 

dilakukan adalah:  

A. Record petty cash, pembelian, penyerahan jasa yang telah dilakukan oleh 

perusahaan dan penginputan buku BCA selama periode Juni 2014.  

Dokumen yang digunakan untuk penginputan petty cash adalah rekapan petty 

cash yang dibuat oleh perusahaan dalam format excel. Berikut adalah kertas kerja 

rekapan petty cash: 

Gambar 3.8 

Rekapan Petty Cash PT BL Periode Juni 2014 (Sebagian) 

 

Berdasarkan Gambar 3.8 pada tanggal 3 Juni 2014 terjadi pengeluaran untuk 

pembayaran Air Pam selama bulan April-Mei 2014 sebesar Rp151,000. 
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Kemudian data tersebut diinput ke dalam software MYOB. Penginputan petty cash 

adalah sebagai berikut: 

1. Buka program MYOB  command centre  banking  spend money. 

 

2. Isi pay from account dengan: 1-1204 (petty cash); tanggal: 6/3/2014; memo: 

PT PAM bulan April-Mei; amount: Rp151.000 kemudian pilih account 6-

5104 (water) karena pembayaran untuk keperluan air OK. Isi account 

seperti contoh di bawah ini: 
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3. Untuk melihat hasil inputan petty cash selama bulan Juni 2014, klik journal 

 dated from: 6/1/2014 To: 6/30/2014. 

 

Hasil inputan pada tanggal 3 Juni 2014 telah sesuai dengan rekapan petty cash 

yang diterima.  

           Sedangkan untuk menginput pembelian, dokumen yang digunakan adalah 

rekapan kertas kerja purchase order dalam format excel. Berikut adalah rekapan 

kertas kerja purchase order: 

Gambar 3.9 

Rekapan Purchase Order PT BL 
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Berdasarkan Gambar 3.9 pada tanggal 11 Juni 2014 perusahaan melakukan 

pembelian lampu gantung bola untuk keperluan project sebesar Rp4,500,000 dan 

pembayaran atas pembelian tersebut dilakukan tanggal 23 Juni 2014 melalui 

transfer bank. Kemudian data tersebut diinput ke dalam software MYOB. 

Penginputan pembelian adalah sebagai berikut: 

1. Buka program MYOB  Command Centre  Purchase  Enter Purchase. 

 

2. Isi supplier: lain-lain; tanggal: 6/11/2014; description: lampu gantung bola; 

account: 5-2000 (purchase project); Amount: Rp4.500.000, Tax: N-T OK. 
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3. Setelah semua data diisi, maka akan tercatat dengan jurnal seperti gambar di 

bawah ini. Untuk melihat hasil penginputan pembelian selama bulan Juni 

2014, klik journal  dated from: 1/6/2014 To: 30/6/2014. 

         

Karena pembelian dilakukan secara kredit maka di sisi debit purchase project 

sebesar Rp4,500,000 pada account payable sebesar Rp4,500,000. Hasil 

penginputan pada tanggal 11 Juni 2014 telah sesuai dengan rekapan purchase 

order yang diterima. Sedangkan untuk penginputan pembayaran atas pembelian 

adalah sebagai berikut: 

1. Buka program MYOB  Command Centre  Purchase  Pay Bills. 
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2. Isi pay from account: 1-1203 (BCA); supplier: lain-lain; tanggal: 6/23/2014; 

Amount: Rp4.500.000; amount applied: Rp4,500,000  OK. 

 

3. Untuk melihat hasil penginputan pembayaran atas pembelian selama bulan 

Juni 2014, klik journal  dated from: 1/6/2014 To: 30/6/2014. 
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Pembayaran atas pembelian tanggal 11 Juni 2014 telah dilunasi, maka di 

sisi debit account payable pada BCA sebesar Rp4,500,000.  

          Untuk penginputan atas penyerahan jasa yang telah dilakukan dokumen 

yang digunakan adalah rekapan sales invoice dalam format excel. Berikut adalah 

kertas kerja rekapan invoice: 

Gambar 3.10 

Rekapan Sales Invoice PT BL Periode Juni 2014 

 
 

Berdasarkan Gambar 3.10 pada tanggal 5 Juni 2014 perusahaan melakukan 

penyerahan jasa sebuah project sebesar Rp10,000,000. Kemudian data tersebut 

Pelaksanaan accounting..., Gusrida Senja Utami, FB UMN, 2014



diinput ke  dalam software MYOB. Penginputan atas penyerahan jasa tersebut 

adalah: 

1. Buka program MYOB  Command Centre  Sales  Enter Sales. 

 

2. Isi customer: lain-lain; tanggal: 5/6/2014; isi description: invoice DP1; 

account: pilih 4-1000 (Fees PT BL); amount: Rp10,000,000; Tax: N-T (Non 

Tax) OK. 
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3. Setelah semua data diisi, maka akan tercatat dengan jurnal seperti gambar di 

bawah ini. Untuk melihat hasil inputan penyerahan jasa selama bulan Juni 

2014, klik journal  dated from: 1/6/2014 To: 30/6/2014 

 

           Karena penerimaan atas penyerahan jasa pada tanggal 5 Juni 2014 

dilakukan secara kredit maka sisi debit adalah account receivable pada Fees 

sebesar Rp10,000,000. Hasil penginputan pada tanggal 5 Juni 2014 telah sesuai 

dengan rekapan sales invoice yang diterima. Penerimaan atas penyerahan jasa 

tersebut diterima tanggal 7 Juni 2014 melalui transfer bank. Penginputan atas 

penerimaan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Buka program MYOB  Command Centre  Sales  Receive Payment. 
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2. Isi deposit to account: 1-1203 (BCA); customer: lain-lain; date: 6/7/2014 

amount received: Rp10,000,000; payment method: transfer; amount applied: 

Rp10,000,000  OK. 

 

3. Untuk melihat hasil inputan penerimaan atas penyerahan jasa selama bulan 

Juni 2014, klik journal  dated from: 1/6/2014 To: 30/6/2014 
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Penerimaan atas penyerahan jasa tanggal 5 Juni 2014 telah diterima tanggal 7 

Juni 2014 melalui transfer bank, maka sisi debit BCA pada account 

receivable sebesar Rp10,000,000.  

           Untuk menginput buku bank, dokumen yang digunakan adalah 

rekapan buku bank yang dimiliki perusahaan dalam format excel. Berikut 

adalah kertas kerja rekapan buku bank: 

Gambar 3.11 

Rekapan Buku Bank Periode Juni 2014 (Sebagian) 
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Penginputan buku bank ke dalam software MYOB adalah sebagai berikut:  

1. Buka program MYOB  Command Centre  Banking  Spend Money 

 

Berdasarkan Gambar 3.11 pada tanggal 1 Juni 2014 perusahaan melakukan 

pembelian material sebesar Rp6,425,000 yang pembayarannya dilakukan secara 

transfer bank. Kemudian data tersebut diinput ke dalam software MYOB. 

Penginputan pembayaran atas pembelian secara transfer adalah sebagai berikut: 

2. Isi pay from account: 1-1203 (BCA); tanggal: 6/1/2014; Amount: 

Rp6,425,000; memo: transfer ke supplier atas pembelian material project; 

pilih acount: 6-7113 (Ot Supplies & material project)OK. 
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Berdasarkan Gambar 3.11 pada tanggal 1 Juni 2014 terdapat pengeluaran atas 

pembayaran biaya administrasi bank sebesar Rp5,000, transaksi ini diinput ke 

dalam software MYOB. Penginputan atas pembayaran administrasi bank adalah 

sebagai berikut:   

3. Isi pay from account: 1-1203 (BCA); tanggal: 6/1/2014; Amount: Rp5,000; 

memo: biaya administrasi; pilih acount: 6-3104 (bank charges) OK. 

  

Berdasarkan Gambar 3.11 pada tanggal 1 Januari perusahaan melakukan 

penarikan tunai yang digunakan untuk pengisian petty cash sebesar Rp200,000. 

Kemudian transaksi tersebut diinput ke dalam software MYOB. Penginputan atas 

transaksi tersebut adalah sebagai berikut:  

4. Isi pay from account: 1-1203 (BCA); tanggal: 6/3/2014; Amount: Rp200,000; 

memo: penarikan; pilih acount: 1-1204 (petty cash) OK. 
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Penginputan atas transaksi pada tanggal 3 Juni 2014 akan membuat saldo 

petty cash akan bertambah sebesar Rp200,000. 

Berdasarkan Gambar 3.11 pada tanggal 3 Juni 2014 perusahaan menerima dana 

dari pemilik yang ditujukan untuk penambahan kas kantor sebesar Rp3,000,000. 

Penginputan atas transaksi tersebut adalah: 

5. Isi pay from account: 1-1201 (BCA Pemilik); tanggal: 6/3/2014; Amount: 

Rp3,000,000; memo: terima dari pemilik-kas kantor; pilih acount: 1-1203 

(BCA) OK. 
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Hasil penginputan atas transaksi penerimaan dari pemilik pada tanggal 3 Juni 

2014 membuat saldo rekening BCA Kantor akan bertambah sebesar Rp3,000,000.  

6. Untuk melihat hasil inputan buku bank selama bulan Juni 2014, klik journal 

 dated from: 1/6/2014 To: 30/6/2014. 
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Hasil penginputan buku bank BCA pada tanggal 1 Juni sampai dengan 3 Juni 

2014 telah sesuai dengan rekapan buku bank BCA yang diterima. Untuk jurnal 

transaksi PT BL selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 6. 

 

3.3.1.4. PT TL 

PT TL adalah sebuah restoran yang memiliki cabang di Emporium dan Kasablanka. 

Tugas yang dilakukan untuk PT TL adalah: 

A. Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Perhitungan harga pokok produksi dilakukan untuk periode Januari sampai 

dengan Maret 2014. Metode yang digunakan untuk menghitung biaya bahan 

baku yang digunakan dan biaya bahan baku yang diolah menjadi persediaan 

barang dalam proses adalah metode average karena perusahaan ini mempunyai 

persediaan yang banyak sehingga mengalokasikan biaya berdasarkan rata-rata 

tertimbang biaya unit yang dikeluarkan. Dokumen yang digunakan untuk 

menghitung biaya bahan baku yang digunakan dan menghitung biaya bahan 

baku yang diolah menjadi persediaan dalam proses produksi adalah kertas kerja 

central kitchen yang berisi rincian persediaan bahan baku dan persediaan barang 

dalam proses produksi. Perusahaan memiliki tiga jenis persediaan bahan baku 

yaitu gyoza skin, spring roll skin, dan kulit AA. Berikut adalah contoh kertas 

kerja central kitchen, sheet bahan baku spring roll skin periode Maret 2014: 
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Gambar 3.12 

Kertas Kerja Central Kitchen Sheet Spring Roll Skin Periode Maret 2014 (Sebagian) 

Tanggal Harga 
Beli/pack 

Stock 
masuk 

Pemakaian 
CK 

Saldo 
CK 

Keterangan produksi 

25-Mar-14 0 0 0 21   
26-Mar-14 0 0 13 8 corn pancake 
27-Mar-14       8   
28-Mar-14       8   
29-Mar-14       8   
30-Mar-14       8   
31-Mar-14       8   

   

Berdasarkan Gambar 3.12 pada tanggal 25 Maret 2014 saldo spring roll skin 

yang dimiliki perusahaan adalah 21 pack. Pada tanggal 26 Maret 2014 terjadi 

pemakaian bahan baku spring roll skin sebanyak 13 pack yang digunakan untuk 

pembuatan corn pancake sehingga saldo persediaan bahan baku spring roll skin 

pada tanggal 26 Maret 2014 menjadi 8 pack yang didapat dari hasil pengurangan 

21 pack dikurangi pemakaian 13 pack. 

           Setelah menerima kertas kerja central kitchen, tahap selanjutnya adalah 

membuka kertas kerja baru dan meng-copy kertas kerja sheet spring roll skin dan 

dipindahkan ke kertas kerja baru dengan sheet yang diberi nama RM Spring Roll 

Skin dan menambahkan satu kolom baru, yaitu pembelian. Berikut adalah kertas 

kerja baru sheet RM Spring roll skin periode Januari 2014: 
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Gambar 3.13 

Kertas Kerja Baru Sheet RM Spring Roll Skin Periode Januari 2014 (Sebagian) 
 
 

 

Berdasarkan Gambar 3.13 pada tanggal 8 Januari 2014 perusahaan membeli 

spring roll skin sebanyak 40 pack dengan harga Rp14,300/pack, maka saldo 

pembelian adalah Rp572,000. Prosedur yang sama juga dilakukan untuk ketiga 

jenis persediaan bahan baku yang lainnya. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah 

ketiga bahan baku tersebut direkap untuk dihitung biaya pemakaian bahan baku 

selama satu bulan. Berikut adalah contoh kertas kerja bahan baku yang sudah 

direkap: 

 

 

 

Penambahan Kolom 
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Gambar 3.14 

Kertas Kerja Rekap Bahan Baku 

 

           Berdasarkan Gambar 3.14 saldo awal bulan Januari 2014 sebesar 

Rp372,608 didapatkan dari saldo akhir bulan Desember 2013. Sedangkan 

quantity saldo awal bulan Januari 2014 sebanyak 29 pack didapatkan dari saldo 

akhir bulan Desember 2013. Quantity berjumlah 45 dan saldo bahan baku yang 

dibeli berjumlah Rp572,000 didapatkan dari sheet RM spring roll skin dengan 

cara menjumlahkan quantity dan saldonya selama satu bulan. Kolom quantity 

pemakaian produksi berjumlah 38 didapatkan dari hasil penjumlahan pemakaian 

bahan baku selama satu bulan yang terdapat di sheet RM spring roll skin, 

sedangkan biaya pemakaian bahan baku dihitung dengan menggunakan metode 

average cost/unit, yang didapatkan dari hasil saldo awal ditambah dengan saldo 
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pembelian dibagi dengan quantity saldo awal ditambah dengan quantity 

pembelian. Sebagai contoh: average cost/unit untuk bulan Januari 2014, 

didapatkan dari (Rp372,608+Rp572,000)/(29+45)=Rp12,765/unit. Setelah 

mendapatkan nilai average cost/unit, maka saldo pemakaian dapat dicari dengan 

cara quantity pemakaian dikalikan dengan average cost/unit. Sebagai contoh 

saldo pemakaian bulan Janauari 2014 didapatkan dari 

(38xRp12,765=Rp485,069). Setelah mengetahui biaya dari pemakaian bahan 

baku, maka quantity stok akhir dan saldonya dapat dihitung dengan cara quantity 

saldo awal ditambah dengan quantity barang yang dibeli dikurangi dengan retur 

barang dikurangi dengan quantity barang yang dipakai untuk produksi. Sebagai 

contoh: quantity stok akhir bulan Januari 2014 didapatkan dari (29+45-0-38= 36). 

Sedangkan saldo stok akhir didapatkan dengan cara saldo awal ditambah dengan 

saldo pembelian dikurangi dengan saldo retur dikurangi dengan saldo pemakaian 

bahan baku. Sebagai contoh: saldo stok akhir bulan Januari 2014 didapatkan dari 

(Rp372,608+Rp572,000-0-Rp485,069= Rp459,359).  

           Setelah menghitung biaya pemakaian bahan baku, tahap selanjutnya adalah 

menghitung biaya persediaan dalam proses produksi. Dokumen yang digunakan 

adalah kertas kerja central kitchen, sheet persediaan barang dalam proses. 

Perusahaan ini mempunyai lima belas jenis persediaan barang dalam proses 

produksi, yaitu drumstick, beef shank, braised tofu, dumpling(noodle), herbal 

chicken roll, minced chicken, salted chicken, chicken chop, pumpkin cake, fish 
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chop, salted dory, L.B jarit, M.B handuk, corn pancake dan sayur asin. Berikut 

adalah kertas kerja central kitchen sheet Corn Pancake periode Januari 2014: 

Gambar 3.15 

Kertas Kerja Central Kitchen Sheet Corn Pancake (Sebagian) 

Tanggal 
Produksi 

CK Emporium Kasablanka Saldo CK 
Keterangan 

produksi 
26 Jan 14 0 0 0 3 

 27 Jan 14 0 0 0 3 
 28 Jan 14 0 0 0 3 

 
29 Jan 14 5 0 0 8 

Pakai 13 pack 
spring roll 

30 Jan 14 0 0 1 7 
 31 Jan 14 0 0 0 7 
   

           Berdasarkan Gambar 3.15 pada tanggal 29 Januari untuk memproduksi 

5pcs corn pancake digunakan 13 pack spring roll skin. Ketika perusahaan klien 

memproduksi 5pcs corn pancake maka saldo CK bertambah menjadi 8, 

didapatkan dari hasil penjumlahan saldo tanggal 28 Januari 2014, yaitu 3 

ditambah dengan produksi pada tanggal 29 Januari sebanyak 5pcs. Pada tanggal 

30 Januari saldo CK berkurang satu karena corn pancake digunakan oleh cabang 

Kasablanka.    

           Setelah menerima kertas kerja central kitchen, tahap selanjutnya adalah 

membuka kertas kerja baru dan meng-copy kertas kerja central kitchen sheet corn 

pancake dan dipindahkan ke kertas kerja baru pada sheet yang diberi nama corn 

pancake. Pada kertas kerja baru sheet corn pancake perlu menambahkan tiga 

kolom baru, yaitu kolom rincian bahan baku yang digunakan yang terdiri dari 
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kolom spring roll skin (kg) yang digunakan, harga spring roll skin/kg, dan saldo. 

Berikut adalah kertas kerja baru sheet corn pancake: 

Gambar 3.16 

Kertas Kerja Baru Sheet Corn Pancake (Sebagian) 

 

Setelah menambahkan kolom baru pada kertas kerja baru sheet corn pancake, 

tahap selanjutnya adalah menghitung biaya bahan baku yang digunakan untuk 

memproduksi menu corn pancake tersebut. Sebagai contoh: Pada tanggal 29 

Januari 2014, perusahaan memproduksi lima pcs corn pancake dan perusahaan 

memerlukan 13 pack spring roll skin. Bahan baku tersebut dibeli dengan harga 

Rp12,870/pack, maka saldo pembelian bahan baku tersebut adalah 13 pack 

dikalikan dengan Rp12,870 hasilnya adalah Rp167,310. Prosedur yang sama juga 

dilakukan untuk ke lima belas jenis persediaan dalam proses produksi lainnya.  

           Setelah menghitung pembelian bahan baku yang akan digunakan dalam 

proses produksi, tahap selanjutnya adalah ke lima belas persediaan tersebut 

direkap untuk mengetahui persediaan akhir barang dalam proses produksi yang 

dimiliki. Berikut adalah kertas kerja persediaan dalam proses produksi. 

13 pack 

13 pack x Rp12,870 = Rp167,310 
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Gambar 3.17 

Kertas Kerja Rekap Corn Pancake 

 

           Berdasarkan Gambar 3.17 quantity awal bulan Januari 2014 sebesar 6 

didapatkan dari quantity stok akhir Desember 2013 dan saldo awal bulan Januari 

sebesar Rp151,040 didapatkan dari saldo akhir bulan Desember 2014, sedangkan 

average cost/unit saldo awal didapatkan dari saldo dibagi dengan quantity. 

Sebagai contoh average cost/unit saldo awal bulan Januari didapatkan dari 

(Rp151,040 dibagi dengan 6=Rp25,173). Untuk membuat corn pancake 

memerlukan bahan baku berupa spring roll skin, maka perhitungan pembelian 

bahan baku yang sudah dilakukan sebelumnya direkap, dengan cara 

menjumlahkan seluruh spring roll skin yang dibutuhkan dan menjumlahkan biaya 

yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku tersebut selama satu bulan. Sebagai 

contoh, selama bulan Januari 2014 untuk memproduksi 5pcs corn pancake 

perusahaan memerlukan total 13 pack (didapatkan dari hasil penjumlahan 

pemakaian spring roll skin selama satu bulan pada sheet corn pancake) dengan 

mengeluarkan biaya sebesar Rp167,310 (didapat dari hasil penjumlahan saldo 
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pembelian bahan baku pada sheet corn pancake). Pada kolom produksi, quantity 

sebesar lima didapatkan dari hasil penjumlahan kolom produksi CK pada sheet 

corn pancake selama satu bulan, sedangkan untuk menghitung biaya produksi 

menggunakan metode average cost/unit dengan cara saldo bahan baku spring roll 

skin sebesar Rp167,310 dibagi dengan quantity spring roll skin sebesar 13, maka 

average cost/unit pada kolom produksi adalah Rp33,462. Hasil perhitungan 

tersebut digunakan untuk menghitung biaya produksi, dapat dilakukan dengan 

cara quantity produksi dikalikan dengan average cost/unit 

(5xRp33,462=Rp167,310). Kolom pengiriman adalah persediaan yang dikirim ke 

kantor cabang perusahaan, yaitu Emporium dan Kasablanka. Masing-masing 

kantor cabang dihitung quantity, average cost/unit, dan saldonya. Untuk 

menghitung quantity pengiriman ke kantor cabang didapatkan dari hasil 

penjumlahan kolom Emporium atau Kasablanka pada sheet corn pancake selama 

satu bulan. Kolom average cost/unit didapatkan dari hasil saldo produksi 

ditambah dengan saldo awal dibagi dengan quantity produksi ditambah dengan 

quantity saldo awal. Sebagai contoh, pada bulan Januari 2014, perusahaan 

mengirim persediaan ke kantor cabang Kasablanka sebanyak 4 pcs corn pancake, 

perusahaan menghitung biaya persediaan dengan menggunakan metode average, 

dengan cara (Rp167,310+Rp151,040)/(5+6)=Rp28,941/pack. Saldo pengiriman 

ke Kasablanka adalah Rp115,763 didapatkan dari hasil perkalian quantity 

pengiriman Kasablanka dengan average cost/unit (4xRp28,941). Quantity 
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persediaan akhir didapatkan dari hasil quantity persediaan awal ditambah dengan 

quantity barang yang diproduksi dikurangi dengan quantity yang dikirim ke 

kantor cabang Emporium dan Kasablanka. Sebagai contoh: quantity persediaan 

akhir bulan Januari adalah (6+5-0-4=7). Sedangkan saldo persediaan akhir 

didapatkan dari saldo persediaan awal ditambah dengan saldo persediaan dalam 

proses produksi dikurangi dengan saldo persediaan yang dikirim ke kantor cabang 

Emporium dan Kasablanka. Sebagai contoh: saldo akhir bulan Januari 2014 

adalah (Rp151,040+Rp167,310-Rp115,763=Rp202,586). 

           Setelah merekap kelima belas persediaan barang dalam proses produksi, 

tahap selanjutnya adalah membuat summary untuk mengetahui saldo biaya 

produksi selama satu bulan. Berikut adalah kertas kerja summary barang dalam 

proses:  

Gambar 3.18 

Kertas Kerja Summary 

 

Berdasarkan Gambar 3.18 saldo awal Januari 2014 sebesar Rp19,732,170 

didapatkan dari saldo akhir bulan Desember 2013. Quantity pemasukan sebesar 

1,703 kg, didapatkan dari hasil penjumlahan quantity pemakaian bahan baku yaitu 
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daging ayam, spring roll skin, labu, dory,babat jarit, babat handuk, shankle, sayur 

asin dan tahu dari kelima belas barang dalam proses produksi selama bulan 

Januari. Sebagai contoh, untuk menghitung quantity pemasukan bulan Januari 

didapatkan dari hasil penjumlahan quantity pemasukan drumstick sebesar 

128.5…ditambah dengan quantity pemasukan minced chicken sebesar 

107.8…ditambah dengan quantity pemasukan corn pancake sebesar 13 dan 

ditambah dengan quantity pemasukan kedua belas persediaan dalam proses 

produksi lainnya selama bulan Januari 2014, sehingga total quantity pemasukan 

selama bulan Januari adalah sebesar 1,703 kg. Sedangkan saldo pemakaian bulan 

Januari sebesar Rp69,475,870 didapatkan dari hasil penjumlahan saldo pemakaian 

bahan baku yaitu daging ayam, spring roll skin, labu, dory,babat jarit, babat 

handuk, shankle, sayur asin dan tahu dari kelima belas barang dalam proses 

produksi selama bulan Januari. Sebagai contoh, untuk menghitung saldo 

pemasukan bulan Januari didapatkan dari hasil penjumlahan saldo pemasukan 

drumstick sebesar Rp4,369,300…ditambah dengan saldo pemasukan minced 

chicken sebesar Rp4,209,700…ditambah dengan saldo pemasukan corn pancake 

sebesar Rp167,310 dan ditambah dengan saldo pemasukan kedua belas 

persediaan dalam proses produksi lainnya selama bulan Januari 2014, sehingga 

saldo pemasukan selama bulan Januari adalah sebesar Rp69,475,870. Cara 

perhitungan ini juga digunakan untuk menghitung saldo produksi, saldo 

pengiriman dan saldo akhir. Saldo produksi bulan Januari sebesar Rp69,475,870 
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didapatkan dari hasil penjumlahan saldo produksi kelima belas barang dalam 

proses produksi selama bulan Januari 2014. Saldo pengiriman Empo bulan 

Januari sebesar Rp22,640,468 didapatkan dari hasil penjumlahan pengiriman 

Empo untuk kelima belas barang dalam proses produksi selama bulan Januari. 

Saldo pengiriman CC bulan Januari sebesar Rp55,993,477 didapatkan dari hasil 

penjumlahan pengiriman CC untuk kelima belas barang dalam proses produksi 

selama bulan Januari. Saldo akhir bulan Januari sebesar Rp10,574,094 didapatkan 

dari hasil penjumlahan saldo akhir dari kelima belas barang dalam proses 

produksi selama bulan Januari 2014. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 8. 

B. Perhitungan Harga Pokok Penjualan 

Untuk menghitung persediaan barang beku yang dimiliki perusahaan klien, 

dokumen yang dibutuhkan adalah kertas kerja frozen goods 2014. Kertas kerja 

ini berisi rincian persediaan barang beku yang dimiliki perusahaan. Total 

persediaan barang beku yang dimiliki perusahaan adalah enam belas jenis, yaitu: 

crabstick, vaggie ball, white fish ball, mix vegetable, kernel corn, ebi tempura, 

ice cream vanilla, snow ice strawberry, snow ice mango, snow ice passion, snow 

ice green tea, snow ice milk, snow ice yoghurt, snow ice coffee, snow ice grape, 

dan thousand island. Berikut adalah kertas kerja frozen goods 2014: 
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Gambar 3.19 

Kertas Kerja Frozen Goods 2014 (Sebagian) 

 

Berdasarkan Gambar 3.19 pada tanggal 28 Januari 2014 terjadi pembelian 

persediaan barang beku sebanyak 8pcs dengan harga Rp28,125/pack. Pembelian 

persediaan barang beku ini membuat saldo pada tanggal 28 Januari bertambah 

menjadi 15 didapatkan dari hasil penjumlahan saldo pada tanggal 27 Januari 

2014 sebanyak 7pcs ditambah dengan barang datang sebanyak 8pcs.  

           Setelah menerima dokumen kertas kerja frozen goods tahap selanjutnya 

adalah membuka kertas kerja baru dan meng-copy kertas kerja frozen goods serta 

memindahkan ke kertas kerja baru dengan menambahkan satu kolom baru yaitu 

kolom untuk menghitung biaya yang dibebankan untuk persediaan barang beku. 

Berikut adalah kertas kerja baru frozen goods 2014: 
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Gambar 3.20 

Kertas Kerja Baru Frozen Goods 2014 (Sebagian) 

 

           

Berdasarkan Gambar 3.20 dalam menghitung harga pokok penjualan untuk 

persediaan barang beku, perusahaan menggunakan metode average, dengan cara 

saldo awal dikalikan dengan quantity persediaan awal ditambah dengan barang 

datang dikalikan dengan harga persediaan yang dibeli dibagi dengan quantity 

barang datang ditambah dengan saldo akhir persediaan. Sebagai contoh: 

berdasarkan Gambar 3.20 untuk bulan Januari 2014 average cost/unit sebesar: 

[(Rp28.122x42)+(0x0)]/(0+42)=Rp28,122 (tanpa ada penambahan persediaan). 

Berdasarkan Gambar 3.19 pada tanggal 28 Januari 2014 terjadi pembelian barang 

28,122 
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beku dengan harga yang berbeda sehingga average cost/unit akan berubah. 

Berikut adalah contoh terjadinya penambahan persediaan: 

Gambar 3.21 

Kertas Kerja Baru Frozen Goods 2014 (Lanjutan) 

 

Berdasarkan Gambar 3.21 terjadi penambahan persediaan, maka perhitungan average 

cost/unit adalah [(Rp28,122x7)+(Rp28,125x8)]/(8+7)=Rp28,124. Setelah 

mendapatkan angka rata-ratanya, selanjutnya adalah menghitung harga pokok 

penjualan per cabang perusahaan, dengan cara jumlah stok barang per cabang per 

tanggal dikalikan dengan rata-rata per tanggal kemudian dijumlahkan selama satu 

bulan. Sebagai contoh: berdasarkan Gambar 3.21 perhitungan harga pokok penjualan 

cabang Emporium, tanggal 1 Januari stok Emporium sebanyak (0x28,122) ditambah 

stok tanggal 2 Januari (0x28,122)….ditambah stok tanggal 9 Januari 

(5x28,122)….ditambah stok tanggal 30 Januari (2x28,124)=Rp365,587. Untuk lebih 
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jelas, perhitungan harga pokok penjualan cabang Emporium adalah: 

(0x28,122)+(0x28,122)+…+(2x28,124)+…+(0x28,124)=Rp365,587. Setelah itu, 

menghitung total HPP persediaan barang beku untuk cabang Emporium, sebagai 

contoh HPP untuk persediaan crabstick sebesar Rp365, 587 ditambah dengan HPP 

persediaan vaggie ball sebesar Rp619,875 sampai dengan ditambah HPP persediaan 

thousand island sebesar Rp121,000 maka total HPP untuk cabang Emporium adalah 

Rp4,493,662. Untuk menghitung HPP cabang Kasablanka menggunakan cara yang 

sama, yaitu HPP untuk persediaan crabstick adalah Rp674,923 ditambah dengan HPP 

persediaan vaggie ball sebesar Rp1,892,250 sampai dengan ditambah HPP persediaan 

thousand island sebesar Rp363,000 maka total HPP untuk cabang Kasablanka adalah 

Rp6,924,847. Jadi total HPP Frozen Goods selama bulan Januari 2014 adalah 

Rp11,418,510 didapat dari hasil penjumlahan HPP cabang Emporium sebesar 

Rp4,493,662 dengan HPP cabang Kasablanka sebesar Rp6,924,847. Hasil 

selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 9.    

 

3.3.1.5. PT LR 

PT LR adalah sebuah restoran. Tugas yang dilakukan untuk PT LR adalah: 

A. Mengisi SPT atas PPh Pasal 21  

Pengisian SPT atas PPh Pasal 21 dilakukan untuk masa Januari sampai dengan 

Desember 2013 dan pengisian SPT Tahunan 2013. Dokumen yang digunakan 

untuk melakukan tugas ini adalah kertas kerja rekapan perhitungan gaji karyawan 
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perusahaan klien dalam bentuk excel, Formulir 1721, Formulir 1721-1, Formulir 

1721-IV dan Formulir 1721-A1. Berikut adalah kertas kerja perhitungan PPh 

Terutang Pasal 21: 

Gambar 3.22 

Kertas Kerja Perhitungan PPh Terutang Pasal 21 
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           Berdasarkan Gambar 3.22 perhitungan beban pajak terutang untuk Tuan 

XYZ adalah sebagai berikut: Tn XYZ/K2, gaji perbulan yang didapatkan sebesar 

Rp10.000.000 (asumsi gaji tetap setiap bulan selama satu tahun), pada bulan 

September Tuan XYZ menerima THR (asumsi sebesar 1 bulan gaji), JKK sebesar 

50% dari gaji pokok, JKM 30% dari gaji pokok, JHT yang dibayarkan oleh 

karyawan 3.70% dari gaji pokok, biaya jabatan 5% dari gaji pokok maksimal 

Rp6.000.000 karena perhitungan di setahunkan, maka PKP yang di setahunkan 

adalah sebesar: 

Gaji Pokok disetahunkan (Rp10.000.000x12) Rp120.000.000 

THR (1 bulan gaji) Rp  10.000.000    + 

Gross salary Rp130.000.000 

JKK (0.50%xRp120.000.000) Rp       600.000 

JKM (0.30%xRp120.000.000) Rp       360.000 

JHT-yang dibayar karyawan (2%xRp120.000.000) (Rp 2.400.000) 

Biaya Jabatan (5%xRp120.000.000) (Rp6.000.000) 

Net Salary Rp122.560.000 

PTKP K/2 (Rp30.375.000) 

PKP setahun         Rp 92.185.000 

PPh terutang disetahunkan:    
5%  xRp50.000.000 = Rp2.500.000 
15%xRp42.185.000 = Rp6.327.750  + 

Rp  8.827.750 

PPh Terutang tiap bulan Rp     735.646 
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           Setelah menghitung besarnya PPh Terutang, maka perhitungan ini 

dimasukkan ke dalam SPT untuk dilaporkan. Perhitungan PPh Terutang Pasal 21 

disamakan untuk menghitung beban pajak terutang untuk ke-empat belas pegawai 

lainnya. Hasil pengisian SPT dapat dilihat di Lampiran 11.  

B. Footing  

Perhitungan pajak yang terutang menggunakan formula pada program excel, 

maka terjadi pembulatan, sehingga perlu dilakukan kegiatan footing untuk 

menyamakan hasil perhitungan di excel dengan perhitungan manual di kalkulator. 

Berikut adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan kegiatan footing: 

Gambar 3.23 

Kertas Kerja Perhitungan PPh Terutang Pasal 21 Footing 
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Berdasarkan Gambar 3.22 jumlah perhitungan tarif PPh per bulan dalam program 

excel adalah sebesar Rp2,640,527 sedangkan perhitungan dengan menggunakan 

kalkulator adalah sebesar Rp2,640,525. Untuk menyamakan perhitungan hasil 

perhitungan antara program excel dengan kalkulator, maka dilakukan penyesuaian 

seperti gambar dibawah ini:  

Gambar 3.24 

Kertas Kerja Perhitungan PPh Pasal 21 Setelah Penyesuaian 

 

Berdasarkan Gambar 3.23 perhitungan tarif PPh per bulan dilakukan pembulatan 

ke bawah sehingga perhitungan dalam program excel dengan kalkulator 

menunjukkan hasil yang sama. 

 

3.3.1.6. PT KM 

PT KM adalah perusahaan yang bergerak di bidang trading. Tugas yang dilakukan 

untuk PT KM adalah menyetorkan pajak klien ke bank atas pajak penghasilan Pasal 4 

ayat (2) 1% atas omzet. Prosedur yang dilakukan untuk menyetorkan pajak klien ke 
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bank adalah mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) dengan benar dalam lima rangkap. 

Pengisian SSP diawali dari pengisian NPWP harus sesuai dengan nomor wajiba pajak 

yang dimiliki, setelah itu mengisi Nama dan Alamat WP, selanjutnya mengisi kode 

akun pajak dengan 411128 dan kode jenis setoran dengan 420, uraian pembayaran 

diisi dengan PPh Pasal 4 ayat (2) 1% atas omzet, selanjutnya masa pajak untuk bulan 

Juli di beri tanda silang (X), tahun pajak diisi dengan 2014, jumlah pembayaran diisi 

dengan Rp400,000 terbilang empat ratus ribu rupiah, setelah semua keterangan diisi 

kemudian SSP ditandatangani oleh WP ataupun oleh penyetor. Setelah itu 

menyetorkannya ke bank persepsi. Pengisian SSP dapat dilihat di Lampiran 12. 

 

3.3.2. Kendala dan Solusi 

3.3.2.1. Kendala 

Kendala-kendala yang dihadapi selama proses kerja magang adalah: 

1. Tidak ada pengklasifikasian akun-akun terhadap pengeluaran yang dilakukan 

secara kas. 

2. Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan petty cash dan buku bank 

belum diterima secara lengkap. 

3.3.2.2. Solusi  

1. Bertanya kepada senior staff yang memberikan pekerjaan tersebut. Biaya tersebut 

harus dimasukkan ke dalam akun apa yang sesuai. 

2. Menghubungi klien untuk meminta dokumen yang dibutuhkan. 
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