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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan koordinasi 

Kerja magang dilaksanakan di Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri dan 

Rekan yang beralamat di Ruko Vienna Blok B no 2 lantai 2 Jalan Raya Kelapa Dua – 

Gading Serpong, Tangerang dengan penempatan sebagai Junior Auditor yang 

memiliki tugas untuk membantu Senior Auditor dalam melakukan proses audit 

perusahaan. Dalam penyelesaian setiap tugas magang, dibimbing oleh Bapak 

Kurniawan selaku Supervisor dan Ibu Alia sebagai ketua tim audit yang membimbing 

dan mengkoordinasi seluruh tugas yang diberikan kepada tim. Kerjasama yang baik 

antar rekan didalam tim dan seluruh pegawai KAP Suganda Akna Suhri dan Rekan 

sangat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas audit yang diberikan selama kerja 

magang ini.  

3.2. Tugas yang Dilakukan 

Tugas-tugas yang dilakukan selama kerja magang adalah : 

3.2.1. Melakukan Cash Opname  

Cash Opname berisikan jumlah kas perusahaan yang ada pada saat 

dilakukan pemeriksaan kas. Dalam proses melakukan pemeriksaan kas, 

auditor akan memeriksa kas perusahaan dan meminta buku besar 

perusahaan periode 2014 sampai tanggal dilakukannya pemeriksaan kas. 

Tujuan dari pemeriksaan kas adalah untuk memastikan bahwa saldo fisik 
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uang kas besar dan kas kecil telah sesuai dengan pencatatan dan tidak ada 

selisih. 

Langkah-langkah mengerjakan Cash Opname adalah sebagai berikut : 

1. Menghitung uang kas kecil dan kas besar yang ada pada saat Cash 

Opname dilakukan. 

2. Membandingkan mutasi transaksi kas versi yang ada di dalam sistem 

dengan bukti penerimaan Kas/Bukti pengeluaran kas beserta dengan 

bukti-buktinya. 

3. Memeriksa apakah pengeluaran kas dan bon gantung nilainya sudah 

wajar. 

4. Memeriksa apakah ada bon gantung yang umurnya sudah lebih dari 3 

hari. 

5. Memeriksa tempat penyimpanan uang perusahaan/Brangkas dapat 

berfungsi dengan baik. 

 

3.2.2. Melakukan Vouching 

Vouching berisikan pemeriksaan bukti berupa sampling dari berbagai data 

transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan, dengan memeriksa 

dokumen, catatan, atau bukti-bukti lainnya yang mempunyai keabsahan 

yang cukup untuk memenuhi pertimbangan auditor bahwa transaksi 

tersebut adalah benar, dan dicatat dalam pembukuan yang benar. Tujuan 

dilakukannya Vouching yaitu : 

1. Memeriksa seluruh transaksi yang dicatat dalam pembukuan beserta 

bukti transaksinya 

2. Memastikan tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan transaksi 
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3. Memastikan keandalan akun-akun dalam pembukuan  

Langkah-langkah melakukan Vouching adalah sebagai berikut : 

1. Membuka buku besar perusahaan yang akan di vouching 

2. Pilih jenis akun apa yang akan di vouching  

3. Setelah memilih akun yang akan di vouching, maka lakukan sampling 

terhadap transaksi yang dianggap materil dan masukan ke dalam 

format vouchingan  

4. Data yang sudah di vouching maka akan diminta bukti-bukti 

transaksinya kepada perusahaan. 

 

3.2.3. Menginput Data Penambahan Aset Tetap & Menghitung Penyusutan 

Aset Tetap tahun 2013 

Menginput Penambahan aset tetap dimulai dari buku besar dimana daftar 

penambahan aset tetap di tahun 2013 dimasukan kedalam Worksheet. 

Setelah data penambahan aset dimasukan kedalam Worksheet  maka 

dilakukan penghitungan penyusutan nilai aset tetap yang masih ada pada 

tahun 2013. Tujuan dilakukannya Menginput Penambahan Aset Tetap dan 

Menghitung Penyusutan Nilai Aset Tetap ialah untuk mengetahui nilai 

sisa aset tersebut dan masa manfaatnya, selain itu perhitungan penyusutan 

juga sebagai kontrol dari hasil perhitungan saldo akhir harga perolehan 

dan saldo akhir akumulasi penyusutan harus sama dengan yang di hitung 

oleh pihak perusahaan. Metode yang digunakan adalah metode Straight 

Line Method yaitu metode perhitungan penyusutan dengan menggunakan 

nilai perolehan yang dikurangi nilai residu dan dibagi umur ekonomis. 
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Berikut ini adalah rumus perhitungan dengan menggunakan metode 

Straigh Line Method : 

Rumus Perhitungan Penyusutan  

 Metode depresiasi yang digunakan adalah metode garis lurus dengan 

rumus sebagai berikut (Kieso 2013) : 

Annual Depreciation Expense  = 

Cost - Salvage Value 

Useful Life 

 

 

3.2.4. Merekap Perpajakan PT XXC 

Perpajakan yang diinput merupakan hasil dari pembayaran pajak 

perusahaan kepada kantor pajak. Pajak yang diinput : 

1. PPh 23 

2. PPh21 

Input yang dilakukan sudah berdasarkan dengan format yang sudah 

diberikan oleh senior auditor. Data perpajakan perusahaan yang di input 

adalah data pajak tahun 2013. 

 

3.2.5. Melakukan Filling Dokumen  

Melakukan Filling Dokumen dengan cara mengklasifikasikan akun-akun 

yang ada sesuai dengan index dalam setiap ordner. Tugas ini bertujuan 

agar dokumen yang telah disusun dengan rapi dapat tersimpan dengan 

rapi dan terstruktur dengan baik, sehingga suatu saat data tersebut 

diperlukan dapat dicari dengan mudah dan cepat, karena sudah tersimpan 

Pelaksanaan jasa..., Henry Satrianto, FB UMN, 2014



dan terstruktur dengan rapi. Prosedur yang dilakukan ialah membuat  

index data akun-akun yang akan dimasukan kedalam ordner. 

 

3.2.6. Melakukan Cek Fisik Aset Tetap PT XYZ 

Pemeriksaan fisik aset tetap bertujuan untuk mengetahui apakah aset tetap 

yang dimiliki oleh perusahaan pada tahun 2013 sesuai dengan data yang 

ada atau tidak yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi 

dilapangan dengan kondisi di laporan keuangannya. Langkah-langkah 

melakukan cek fisik aset tetap dengan cara membuat daftar list aset tetap 

apa saja yang akan di periksa. Pemeriksaan aset tetap terhadap kendaraan 

meliputi bukti gambar kendaraan tersebut, nomor rangka mesin, nomor 

mesin. 

3.2.7. Melakukan Footing dan Cross Footing PT XYZ 

Footing adalah penjumlahan bilangan pada tabel berdasarkan lajur (dari 

atas ke bawah/vertikal). Tujuan dari footing ini adalah menentukan data 

atau laporan yang disediakan audit dapat diyakini ketepatan 

perhitungannya. Cross footing adalah melakukan perhitungan jumlah total 

suatu akun dengan cara menghitung secara horizontal (dari kiri ke kanan). 

Tujuan melakukan tugas ini adalah untuk memastikan bahwa angka yang 

ada di notes to financial statement adalah benar perhitungannya. Langkah-

langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan Footing dan Cross footing 

ialah dengan melakukan perhitungan ulang dengan cara manual 

menggunakan kalkulator. 

3.2.8. Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan Piutang Usaha tahun 2012 & 

2013 PT XYZ 
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Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Piutang usaha berisikan berkas-berkas 

yang dikumpulkan oleh auditor pada saat menjalankan pemeriksaan yang 

berkaitan dengan akun-akun piutang usaha yang berasal dari analisis yang 

dibuat oleh auditor, klien dan pihak ketiga. Tujuan Kertas Kerja 

Pemeriksaan (KKP) Piutang usaha adalah : 

1. Untuk memeriksa keabsahan dan keotentikan dari pada piutang. 

Dengan adanya keabsahan dan keotentikan maka menjadi suatu 

ukuran yang menunjukan tingkat keberadaan secara fisik. 

2. Untuk memeriksa internal control yang baik atas piutang usaha. 

Internal Control adalah kebijakan dan prosedur yang diciptakan untuk 

memberikan jaminan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Langkah-langkah membuat Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) ialah : 

1.  Membuat Supporting Schedule  

Supporting schedule dibuat berdasarkan data-data yang sudah dibuat 

didalam worksheet, lalu mencari data piutang usaha dan memasukan 

rincian piutang usaha kedalam table supporting schedule. 

2. Membuat Top Schedule 

Untuk Top Schedule, semua data-data diperoleh dari supporting 

schedule. 

 

3.2.9. Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan Aset Tetap tahun 2012 & 2013 

PT XYZ 

Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Aset Tetap berisikan data-data aset tetap 

yang telah dikumpulkan oleh auditor pada saat melakukan pemeriksaan 

yang berkaitan dengan akun-akun aset tetap yang berasal dari klien, pihak 
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ketiga dan analisis yang dibuat oleh auditor. Tujuan dari membuat KKP 

aset tetap adalah : 

1. Untuk memeriksa internal control yang baik atas aset tetap  

2. Aset tetap yang tercantum di neraca didukung oleh bukti-bukti yang 

lengkap dan berasal dari transaksi yang benar-benar terjadi. 

Langkah-langkah mengerjakan KKP Aset Tetap ialah :  

1. Membuat Supporting Schedule 

Dibuat berdasarkan data-data yang dibuat didalam worksheet, lalu 

mecari data aset tetap copy semua data aset tetap ke dalam supporting 

schedule, lakukan perhitungan ulang jumlah aset tetapnya jika sesuai 

dengan total di buku besar maka aset tetap tersebut benar. 

2. Membuat Top Schedule 

Semua data top schedule didapat dari data-data perhitungan yang ada 

di dalam supporting schedule 

3.2.10 Membuat Surat Konfirmasi Bank 

 Konfirmasi bank ialah penjelasan secara tertulis dari pihak ke tiga yang 

melakukan verifikasi atas keakuratan informasi yang diajukan oleh 

auditor. Permintaan ini ditujukan kepada klien dank lien meminta  pada 

pihak ke tiga yang independen untuk memberikan tanggapannya secara 

langsung kepada auditor. Tujuan meminta konfirmasi bank adalah untuk 

memberikan keyakinan yang lebih besar atas keandalan untuk tujuan audit 

independen dibandingkan dengan bukti audit yang disediakan hanya dari 

dalam entitas tersebut. Langkah-langkah yang diperlukan untuk 

melakukan konfirmasi bank, surat konfirmasi dibuat oleh auditor lalu 
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diberikan kepada pihak perusahaan lalu pihak bank akan mengirimkan 

balasan surat konfirmasi melalui pos ke auditor. 

 

3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1. Proses Pelaksanaan  

Proses pelaksanaan kerja magang dilakukan selama 9 minggu yang terdiri dari 

pelaksanaan tugas pokok dan tugas tambahan (rincian proses pelaksanaan kerja 

magang terdapat dalam laporan realisasi kerja magang). Rincian tugas yang 

dilakukan untuk masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut : 

 

1. Tugas yang dilakukan untuk PT XYZ 

Melakukan cash opname dengan menghitung kas perusahaan yang ada pada 

saat dilakukan pemeriksaan oleh auditor. Penghitungan kas dilakukan oleh 

bagian keuangan dari pihak perusahaan, pihak auditor melihat proses 

penghitungannya apakah sudah benar atau tidak dan menghitung berapa 

jumlah uang yang ada pada saat itu. Tujuan dari pemeriksaan kas adalah 

untuk memastikan bahwa saldo fisik uang kas besar dan kas kecil telah sesuai 

dengan pencatatan dan tidak ada selisih. Selain itu periksa juga tempat 

penyimpanan uang/ brangkas nya apakah layak dan dapat berfungsi dengan 

baik atau tidak. Berdasarkan hasil cash opname saldo uang kas kecil di 

perusahaan telah sesuai dengan saldo yang ada didalam buku kas sebesar Rp 

11.159.700  
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Gambar 3.1 

Berita Acara Pemeriksaan Kas (BAP) / Cash Opname 

 

 

2. Melakukan Vouching 
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Vouching adalah penelusuran informasi, data maupun transaksi yang ada pada 

dokumen pencatatan klien menuju bukti pendukungnya. Dokumen pencatatan 

klien yang digunakan dalam vouching ini adalah voucher pengeluaran yang 

dilakukan secara kas dan bank yang diperoleh dari divisi keuangan 

perusahaan klien. Tujuan dilakukannya vouching adalah memastikan bahwa 

transaksi dan nilai transaksi yang dicatat oleh klien benar jumlahnya dan 

sudah tercatat di dalam sistem perusahaan. Transaksi yang nyata dan benar 

memiliki bukti pendukungnya yang jelas.   

Vouching dibuat berdasarkan buku besar perusahaan, lalu dilakukan sampling 

dengan mengambil beberapa akun yang dianggap material untuk dilakukan 

pemeriksaan bukti-buktinya oleh auditor.  

Gambar 3.2.1. 

Daftar Permintaan Data Vouching PT XYZ 

 

Setelah melakukan vouching terhadap buku besar perusahaan, maka akan 

menjadi draft daftar permintaan data yang akan diminta bukti-buktinya 
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kepada perusahaan, berikut ini adalah bukti invoice permintaan data pada 

perusahaan PT XYZ  

 

Gambar 3.2.2 

Bukti Invoice Permintaan Data Vouching PT XYZ 

 

 

 

3. Melakukan Penginputan Data Aset Tetap dan Menghitung Penyusutan Aset 

Tetap tahun 2013 PT XYZ 

Melakukan penginputan data penambahan aset tetap yang dimiliki oleh PT 

XYZ pada tahun 2013 penambahan tersebut diambil berdasarkan data buku 

besar perusahaan pada tahun 2013. Setelah penambahan aset tetap dimasukan 

maka dilakukan penghitungan penyusutan aset tetap pada tahun 2013. 

Perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus/ straight line 

method dengan rumus sebagai berikut : 

 

Annual Depreciation Expense  = 

Cost - Salvage Value 

Useful Life 
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Gambar 3.3 

Penginputan Data Aset Tetap 

 

Adanya penambahan aset tetap pada tahun 2013 yaitu pembelian kendaraan 

mobil futura sebesar Rp 94.500.000 yang dibeli pada tanggal 24 nopember 

2013 memiliki masa manfaat sebesar 4 tahun. Menghitung penyusutan aset 

tetap kendaraan tersebut (94.500.000/4)*1/12 = 1.968.750 sebagai penyusutan 

didalam penambahan aset. Nilai buku tahun 2013 didapat dari saldo akhir 

harga perolehan dikurangi saldo akhir akumulasi penyusutan. 

4. Merekap Data Perpajakan PPh 21 dan PPh 23 Perusahaan Tahun 2013 PT  

XXC 

Rekap pajak dilakukan berdasarkan pembayaran pajak perusahaan pada tahun 

2013. Pembayaran pajak perusahaan meliputi pembayaran PPh 21 terkait 
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dengan penghasilan yang diterima wajib pajak, PPh 23 berkaitan dengan 

penghasilan yang diperoleh atas penyerahan jasa yang dilakukan perusahaan. 

Tujuan melakukan rekap pajak ini berguna untuk memastikan beban pajak 

terkait telah dibayarkannya pajak perusahaan PT XXC dan nominalnya telah 

sesuai antara SSP dengan laporan keuangan perusahaan. Dokumen yang 

diperlukan untuk melakukan rekap pajak ialah SSP, PPh 21, PPh 23. Dalam 

penginputan data, format nya sudah diberikan oleh senior berdasarkan format 

rekap perpajakan tahun lalu. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses 

merekap pajak ialah dengan mengumpulkan bukti pembayaran pajak dan bukti 

pelaporannya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4.1 

Tabel PPh pasal 21 
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Dalam proses penginputan terdapat  kolom Bulan, Tanggal Bayar, Tanggal 

Lapor, Jumlah yang dibayar, Jumlah Pegawai, dan PPh yang di potong. 

Format tersebut sudah dipakai untuk mempermudah auditor melihat 

pembayaran pajak perusahaan. 

 

 

 

 

 

Tabel 3.4.2 

Tabel PPh pasal 23 
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Penginputan data PPh pasal 23 di input berdasarkan bukti pembayaran pajak 

perusahaan kepada Kantor Pajak Pratama (KPP). 

 

5. Melakukan Filling Dokumen PT XYZ, PT XXC, PT XXA 

Melakukan Filling Dokumen dengan cara mengklasifikasikan akun-akun 

yang ada sesuai dengan index dalam setiap ordner. Tugas ini bertujuan agar 

dokumen yang telah disusun dengan rapi dapat tersimpan dengan rapi dan 

terstruktur dengan baik. Dokumen yang diperlukan untuk melakukan filling 

adalah seluruh berkas audit yang sudah dikumpulkan oleh tim audit. 

Langkah-langkah melakukan filling dokumen ialah dengan cara membuat 

index pada setiap ordner yang akan disusun bukti-bukti pengumpulan 

datanya. 

Tabel 3.5.1. 

Index Filling Dokumen PT XYZ 
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Tabel 3.5.2. 

Index Filling Dokumen PT XXC 
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Tabel 3.5.3. 

Index Filling Dokumen PT XXA 
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6. Melakukan Cek Fisik Aset Tetap PT XYZ 

Pemeriksaan fisik aset tetap bertujuan untuk melihat apakah data yang ada 

dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan bukti-bukti yang ada di lapangan 

seperti pembelian barang tersebut nyata dan ada barangnya atau tidak. Dalam 

pemeriksaan fisik harus dibuktikan dengan adanya bukti otentik berupa 

Pelaksanaan jasa..., Henry Satrianto, FB UMN, 2014



gambar untuk menunjukan keberadaan aset tersebut dengan melakukan 

pengambilan gambar atas aset tersebut. Berdasarkan hasil pengecekan fisik 

aset tetap terdapat aset yang tidak dapat dilakukan cek fisik dikarenakan aset 

tersebut berada diluar kota pada saat proses cek fisik berlangsung.  

Gambar 3.6.1 

BAP Cek Fisik Aset  Tetap  

 

 

Gambar 3.6.2. 

Rincian Cek Fisik Aset Tetap 
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Gambar 3.6.2. 

Contoh Foto Cek Fisik Aset Tetap 
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7. Melakukan Footing dan Cross Footing PT XYZ 

Footing adalah melakukan perhitungan jumlah total suatu akun dengan 

melakukan perhitungan secara vertikal (dari atas ke bawah), lalu cross footing 

adalah melakukan perhitungan jumlah total suatu akun dengan melakukan 
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perhitungan secara horizontal (dari kiri ke kanan). Dokumen yang diperlukan 

untuk melakukan footing dan cross footing ialah notes to financial statement 

yang sudah menjadi draft. Contoh melakukan pekerjaan footing dan cross 

footing. 

 

Gambar 3.7 

Notes to Financial Statement per 31 Desember 2013 

 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan footing dan cross footing 

ialah dengan cara menghitung ulang secara manual dengan menggunakan 

kalkulator, jumlah angka yang dibuat dengan menggunakan program aplikasi 

Microsoft excel sudah benar atau tidak. Jika ada selisih perhitungan maka 

junior auditor akan memberitahukan kepada senior auditor bahwa terjadi 

selisih perhitungan. 
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8. Membuat KKP Piutang Usaha PT XYZ 

1. Membuat KKP Supporting Schedule Piutang usaha Terdiri dari akun 

piutang usaha Batavia Air, PT Pinus, PT gapura, PT Unex, PT Lion, PT 

Tribu, PT Linair, PT Sriwijaya, Cadangan kerugian dan Piutang lain-lain.  

 

Gambar 3.8.1. 

Supporting Schedule KKP Piutang Usaha 

 

Angka-angka saldo audit tahun 2012 diambil dari data hasil audit tahun 

2012 dari Worksheet  dan saldo in house di ambil dari worksheet yang 

sudah di audit oleh auditor pada tahun 2013 karena tidak ada adjustmen 

maka kolom JPA dikosongkan. 

2. Membuat KKP Top Schedule Piutang Usaha PT XYZ 

Top Schedule Piutang Usaha terdiri dari total keseluruhan piutang usaha 

yang terdapat didalam Supporting Schedule 

 

Gambar 3.8.2. 
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Top Schedule KKP Piutang Usaha 

 

9. Membuat KKP Aset Tetap PT XYZ 

Membuat Top Schedule KKP Aset Tetap per 31 Desember 2013 

Untuk menyusun KKP Aset Tetap dibutuhkan Supporting Schedule yang 

diperoleh dengan cara mencari harga perolehan dari setiap aset tetap yang ada 

dan menghitung penyusutannya yang sudah dibuat di Worksheet sebelumnya 

dilihat juga apakah ada adjustment atau tidak. 

 

 

Gambar 3.9.1. 

Top Schedule KKP Aset Tetap 
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Gambar 3.9.2. 

Supporting Schedule KKP Aset Tetap 
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10. Membuat Surat Konfirmasi Bank 

Konfirmasi bank dilakukan oleh auditor untuk memperoleh informasi berupa 

konfirmasi dari setiap bank atau institusi keuangan lainnya yang berhubungan 

dengan klien. Jika bank tidak menanggapi permintaan konfirmasi, maka 

auditor harus mengirimkan kembali permintaan konfirmasi atau menanyakan 

kepada klien untuk menghubungi pihak bank untuk melengkapi dan 

mengembalikan konfirmasi kepada auditor. Tujuannya adalah untuk untuk 

memberikan keyakinan yang lebih besar atas keandalan untuk tujuan audit 

independen dibandingkan dengan bukti audit yang disediakan hanya dari 

dalam entitas tersebut. Dalam pembuatan konfirmasi bank sudah 
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menggunakan format yang sudah disediakan oleh senior auditor sehingga 

junior auditor tinggal menginput saja data konfirmasi bank nya. Dokumen 

yang diperlukan untuk membuat konfirmasi bank ialah berdasarkan buku 

besar perusahaan apakah saldo akhir di buku besar sudah sesuai dengan saldo 

di bank, bisa juga dilihat berdasarkan saldo bank tahun sebelum nya. 

Gambar 3.10.1. 

Surat Konfirmasi Bank 

 

Gambar 3.10.2. 

Surat Konfirmasi Bank 
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3.3.2. Kendala Yang Ditemukan  

Dalam pelaksanaan kerja magang ini terdapat  beberapa kendala yang ditemui.  

Beberapa rincian kendalanya sebagai berikut : 

1. Adanya perbedaan pembulatan pada saat melakukan  footing dan cross 

footing di dalam notes to financial statement  

 

 

 

Gambar 3.3.1. 

Notes to Financial Statement 
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 Dalam perhitungan manual menggunakan kalkulator jumlah penambahan 

aset tetap di kolom penyusutan sebesar Rp 504.074.202, namun dalam 

perhitungan menggunakan Microsoft excel pembulatan menjadi Rp 

504.074.200 terjadi selisih Rp 2 . pada kolom saldo akhir terjadi perbedaan 

pembulatan Rp 1.367.668.480 dalam perhitungan manual angka yang 

sebenarnya adalah Rp 1367.668.481 

2. Pada saat melakukan cek fisik kendaraan atas aset tetap perusahaan PT XYZ 

ternyata ada kendaraan yang berada di daerah lain yang membuat auditor 

tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut. 

3. Padasaat melakukan rekap perpajakan ada beberapa bukti pembayaran pajak 

yang tulisannya buram dan angka-angka nya kurang jelas. Sehingga 

menyulitkan auditor untuk melakukan rekapan terhadap bukti pembayaran 

pajak nya. 

3.3.3. Solusi Atas Kendala Yang Ditemukan 
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1. Merevisi perhitungan yang benar di hard copy notes to financial statement 

kemudian di berikan kepada senior auditor dan memberitahukan bahwa ada 

kesalahan pembulatan agar diubah dalam perhitungan data soft copy nya. 

2. Melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti pembelian aset tetap 

kendaraan tersebut dan melihat surat-surat kendaraan yang fisiknya tidak 

dapat diperiksa oleh auditor. Surat-surat kendaraan berupa STNK, BPKB dan 

bukti faktur pembelian kendaraan tersebut. 

3. Menanyakan kepada senior auditor bahwa bukti-bukti pembayaran pajak 

mana yang tidak jelas dan memilahnya terlebih dahulu, setelah selesai di 

pilah maka senior auditor akan kembali menanyakan kepada perusahaan 

pada saat  mengunjungi perusahaan dan meminta bukti pembayaran pajak 

tersebut di copy ulang.  
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