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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3. 1 Kedudukan dan Koordinasi 

Kerja magang dilaksanakan di Kantor Akuntan Publik (KAP) 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 di divisi 

audit sebagai Junior Auditor yang memiliki tugas untuk membantu senior auditor 

audit dalam melaksanakan proses audit. Dalam pelaksanaan kerja magang di 

bimbing oleh Bapak Irfan Sya’roni selaku ketua tim dan Bapak Agus Wahyudi 

selaku pembimbing lapangan. Pembimbing lapangan membantu mengarahkan 

junior auditor dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. 

 

3. 2 Tugas yang Dilakukan 

Tugas-tugas yang dilakukan selama pelaksanaan kerja magang ini sebagai berikut: 

3.2.1 Cash Opname 

Cash Opname yang dilakukan adalah pemeriksaan fisik pada uang kas tunai 

antara saldo yang terdapat pada catatan akuntansi dengan uang kas yang ada pada 

brankas perusahaan/cash on hand. Tujuannya untuk memeriksa apakah saldo kas 

dan setara kas yang ada di neraca per tanggal neraca betul-betul ada dan dimiliki 

perusahaan (existence). Dokumen yang digunakan adalah buku besar utama 

perusahaan berupa rincian mutasi kasdan berita acara pemeriksaan kas. Prosedur 

yang dilakukan saat melakukan cash opname adalah menyiapkan berita acara 
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pemeriksaan kas, selanjutnya mendampingi kasir dalam menghitung jumlah fisik 

kas kecil dan kemudian mencatatnya pada lampiran register penutupan kas. Dan 

terakhir, meminta buku besar utama kas periode bulan Januari sampai tanggal 

dilakukannya pemeriksaan fisik kas untuk dilakukan pencocokan. Apabila 

terdapat selisih jumlah kas antara buku besar utama kas dan hasil pemeriksaan 

fisik, maka auditor harus meminta penjelasan atas perbedaan tersebut.Saat 

melakukan cash opnamehasil perhitungannya harus di foto untuk dijadikan bukti. 

Contoh cash opname yang dilakukan adalah pemeriksaan fisik kas kecil/cash on 

hand yang dimiliki perusahaan berupa kas kecil dalam mata uang rupiah dan 

USD. 

 

3.2.2 Stock Opname 

Stock Opname yang dilakukan ialah pemeriksaan fisik persediaan barang antara 

daftar rincian persediaan yang terdapat dalam monthly report dengan fisik 

persediaan yang terdapat di gudang. Tujuan dilakukannya stock opname adalah 

untuk memastikan kebenaran pencatatan dalam pembukuan dan keberadaan fisik 

persediaan tersebut benar adanya dan teraktual. Dokumen yang digunakan adalah 

monthly report berupa daftar rincian persediaan barang yang diberikan dari 

perusahaan selama periode bulan Januari 2014 sampai dengan tanggal 

dilakukannya stock opname dan berita acara pemeriksaan persediaan. Prosedur 

yang dilakukan adalah meminta monthly report yang berisi rincian daftar 

persediaan, lalu senior auditor akan men-sampling persediaan yang memiliki 

jumlah kuantitas besar, selanjutnya melakukan perhitungan fisik persediaan yang 
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sudah di sampling dengan didampingi oleh kepala gudang. Persediaan yang sudah 

dihitung diberi tanda (x) agar tidak terjadi dua kali perhitungan dan pencatatan 

atas jenis barang yang sama. Kemudian jumlah hasil perhitungan dari setiap jenis 

barang dicatat dalam lampiran berita acara pemeriksaan fisik persediaan. Setelah 

pencatatan selesai, cocokkan dengan data mutasi barang pada kartu stock yang 

berada di masing-masing barang persediaan. Apabila terdapat ketidaksesuaian 

maka segera minta keterangan dari kepala gudang. 

Contoh dari stock opname adalah pemeriksaan fisik persediaan atas barang raw 

material di gudang berikat. Persediaan raw material berupa besi-besi dengan tipe 

size diameter yang berbeda-beda. 

 

3.2.3 Cek Fisik Aset Tetap 

Cek fisik aset tetap yang dilakukan ialah pemeriksaan terhadap  penambahan aset 

tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Cek fisik aset tetap dilakukan untuk 

memeriksa bahwa aset tetap yang tercantum di laporan posisi keungan (neraca) 

betul-betul ada, masih digunakan dan dimiliki oleh perusahaan. Dokumen yang 

digunakan yaitu buku besar utama yang berisi daftar rincian aset tetap yang 

dimiliki perusahaan selama periode tahun 2013 dan berita acara pemeriksaan fisik 

aset tetap. Prosedur yang dilakukan adalah meminta buku besar utama berupa 

daftar rincian aset tetap perusahaan, dan kemudian menentukan jumlah sampling 

atas aset tetap yang akan diperiksa. Sampling dilakukan dengan cara menentukan 

aset tetap yang mempunyai nilai materiil. Dalam melakukan cek fisik aset tetap, 

auditor yang bertugas didampingi oleh petugas gudang. Saat melakukan cek fisik, 
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dilihat juga bagaimana kondisi dari aset tetap tersebut dan diperlukan 

pengambilan foto sebagai bukti bahwa sudah dilakukan pemeriksaan fisik aset 

tetap. Lalu di catat dalam lampiran berita acara pemeriksaan fisik aset tetap. 

Contoh dari cek fisik aset tetap adalah pemeriksaan fisik aset tetap perusahaan 

berupa machinery and equipment. 

 

3.2.4 Melakukan Perhitungan Penyusutan Aset Tetap 

Perhitungan depresiasi aset tetap ini bertujuan agar perhitungan hasil usaha tahun 

berjalan memperlihatkan beban yang terjadi sehubungan dengan penggunaan aset 

tetap dalam operasi di tahun tersebut serta sebagai kontrol dari hasil perhitungan 

saldo akhir harga perolehan dan saldo akhir akumulasi penyusutan harus sama 

dengan yang di hitung oleh pihak perusahaan. Dokumen yang digunakan adalah 

buku besar utama berupa daftar rincian aset tetap dan softcopy format data 

perhitungan penyusutan aset tetap. 

       Prosedur perhitungan depresiasi ini adalah dengan cara meng-input data-data 

apabila terdapat penambahan aset tetap selama periode tahun 2013, useful life, 

nilai perolehan, saldo awal akumulasi penyusutan, kelompok penyusutan (bulan), 

sehingga didapatkan nilai penyusutan/bulan yang diperoleh dengan cara membagi 

nilai perolehan dengan kelompok penyusutan (bulan). Setelah itu, hitung 

akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2013 dengan cara mengalikan nilai 

penyusutan/bulan dengan jumlah bulan sampai akhir 2013 terhitung sejak tanggal 

perolehan. Lalu, diperoleh nilai buku dengan cara harga perolehan dikurangi 

dengan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2013. Akhirnya dapat 
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dibandingkan nilai buku perusahaan dengan nilai audited, sesuai atau tidak 

perhitungannya. 

Contoh dari perhitungan penyusutan aset tetap adalah menghitung penyusutan 

perbulan selama tahun 2013 atas aset tetap perusahaan berupa machinery and 

equipment. 

 

3.2.5 Vouching 

Vouching yang dilakukan ialah dengan memeriksa dokumen-dokumen yang 

mendukung suatu transaksi atau jumlah yang telah tercatat untuk memenuhi 

pertimbangan auditor bahwa transaksi tersebut telah benar, telah di otorisasi 

secara tepat, dan telah dicatat dengan pembukuan yang benar. Vouching dilakukan 

untuk memperoleh bukti mengenai item yang tercatat dalam catatan akuntansi, 

dengan didukung oleh bukti yang lengkap dan memastikan tidak terjadi kesalahan 

dalam pencatatan transaksi. Dokumen yang digunakan adalah purchase 

order,invoice dari transaksi masing-masing akun yang akan dilakukan vouching, 

sertageneral ledger. Prosedur yang dilakukan dengan memilih akun yang ingin 

dilakukan vouching, lalu melihat general ledger perusahaan dari akun yang sudah 

di pilih, dan dilihat hanya transaksi selama periode bulan Oktober sampai dengan 

bulan Desember. Selanjutnya dilakukan sampling terhadap transaksi perusahaan 

yang dianggap materiil nilainya, dan data yang sudah di sampling diminta bukti 

invoice untuk di cocokkan dengan general ledger perusahaan. Hasil transaksi 

yang telah di vouching di fotokopi sebagai bukti bahwa telah melakukan 

vouching. 
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Contoh dari vouching yang dilakukan adalah vouching akun kas dan setara kas. 

 

3.2.6 Menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan 

Menyusun kertas kerja pemeriksaan yang dilakukan ialah dengan mengumpulkan 

semua berkas-berkas dalam menjalankan pemeriksaan, yang berasal dari pihak 

klien, dari analisis yang dibuat oleh auditor, dan dari pihak ketiga. Penyusunan 

kertas kerja pemeriksaan bertujuan sebagai bukti untuk mendukung opini auditor 

mengenai kewajaran laporan keuangan dan telah melaksanakan pemeriksaan 

sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik. Dokumen yang digunakan 

dalam penyusunan kertas kerja pemeriksaan adalah worksheet, hasil vouching, 

serta surat balasan konfimasi, rekening koran, subsequent collection dan 

subsequent payment (untuk akun-akun tertentu). Prosedur pembuatan KKP adalah 

dengan membuat top schedule, supporting schedule, prosedur audit, kebijakan 

ikhtisar akuntansi terkait dengan akun-akun yang dibuat kertas kerja 

pemeriksaannya. Untuk menyusun top schedule nilai yang didapat dari jumlah 

nilai pada supporting schedule. Sedangkan untuk supporting schedule nilai yang 

didapat berasal dari worksheet. Setelah itu mengisi keterangan terkait ikhtisar 

kebiajakan akuntansi, dan prosedur audit. 

Contoh penyusunan kertas kerja pemeriksaan adalah kertas kerja pemeriksaan 

piutang usaha. Dalam penyusunan kertas kerja pemeriksaan piutang usaha dibuat 

top schedule, supporting schedule, vouching atas piutang usaha, dan subsequent 

collection. 
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3.2.7 Meng-updates Trend Analysis 

Updates trend analysis yang dilakukan adalah dengan melakukan perhitungan 

perubahan nilai suatu akun dan menghitung persentase perubahannya selama 4 

tahun dari tahun 2010-2013. Dilakukannya update trend analysis untuk 

mengetahui adanya kenaikan atau penurunan secara signifikan dari 

membandingkan angka-angka dari periode tahun berjalan dengan periode tahun 

sebelumnya baik dalam uang rupiah maupun mata uasng asing. Dokumen yang 

dibutuhkan yaitu worksheet perusahaan periode tahun 2013, dan softcopy format 

data perhitungan trend analysis. Prosedur yang dilakukan dalam meng-updates 

trend analysis adalah dengan meng-input angka-angka dari worksheet, setelah itu 

dihitung perubahannya dengan cara nilai periode tahun berjalan dikurangi dengan 

periode tahun sebelumnya, dan persentase perubahan dihitung dari perubahan 

yang telah dihitung dibagi dengan nilai periode tahun sebelumnya. Apabila 

terdapat perubahan angka pada akun-akun yang dihitung dalam trend analysis 

maka di-updates sesuai dengan perubahan tersebut. 

 

3.2.8 Melengkapi Rekapitulasi Perpajakan  

Rekapitulasi pajak yang dilakukan ialah dengan mengetahui besarnya pajak yang 

telah dibayarkan dan disetor perusahaan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 

Tujuan dilakukannya rekap pajak adalah untuk memastikan beban pajak terkait 

telah dibayarkan dan nominalnya telah sesuai antara nominal yang terdapat dalam 

SSP (Surat Setoran Pajak) dengan laporan keuangan. Dokumen yang dibutuhkan 

untuk rekapitulasi pajak yaitu bukti penerimaan surat, surat setoran pajak, SPT 
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Masa PPN, dan softcopy dalam Microsoft Word yang berisi format data rekap 

pajak. Prosedur yang dilakukan adalah meminta softcopy seluruh jenis perpajakan 

yang dimiliki perusahaan untuk periode tahun 2013, SSP dan SPT Masa. Lalu 

membandingkan jumlah nominal pajak yang terdapat dalam SSP dengan jumlah 

nominal di laporan keuangan serta meng-input tanggal penyerahan, pelaporan dan 

pembetulan pajak. 

 

3.2.9 Membuat Surat Konfirmasi Piutang Usaha dan Utang Usaha 

Surat konfirmasi adalah surat yang diberikan kepada pihak ketiga yang digunakan 

untuk memeriksa kebenaran saldo pada data klien. Surat konfirmasi digunakan 

dalam tahap pengujian audit. Konfirmasi piutang usaha dan utang usaha dilakukan 

untuk memperoleh informasi berupa konfirmasi dari pihak ketiga mengenai 

piutang usaha dan utang usaha. Dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan 

surat konfirmasi adalah data customer dan supplier perusahaan, worksheet, dan 

format penulisan surat konfirmasi. Prosedur pembuatan surat konfirmasi piutang 

usaha adalah dengan melihat worksheet untuk akun piutang usaha dan mengambil 

sampling yang terdapat pada daftar rincian saldo piutang, di mana sampel  

tersebut diperoleh dengan cara mengambil sample sebesar 70% dari total jumlah 

piutang usaha. Pengambilan sample piutang usaha yang memiliki saldo cukup 

materiil. Selanjutnya adalah meng-input nomor konfirmasi piutang, nama 

customer, tanggal konfirmasi, saldo piutang usaha, dan meminta tanda tangan 

Manager Accounting pada surat konfirmasi. 
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       Prosedur dalam pembuatan surat konfimrasi piutang usaha hampir sama 

dengan pembuatan surat konfimrasi piutang usaha. Dimulai dengan melihat daftar 

rincian utang usaha pada worksheet, kemudian mengambil sample sebesar 70% 

dari total saldo utang usaha yang memiliki nilai materiil. Selanjutnya meng-input 

nomor konfirmasi utang, nama customer, tanggal konfirmasi, saldo utang usaha, 

dan meminta tanda tangan Manager Accounting pada surat konfirmasi. Surat 

konfirmasi dibuat sesuai dengan kebutuhan auditor. Dan kemudian surat 

konfirmasi yang sudah dibuat diserahkan kembali ke perusahaan klien untuk 

dikirim ke masing-masing perusahaan yang dituju.  

 

3.2.10 Updates Notes 

Updates notes yang dilakukan adalah dengan meng-input informasi dan angka 

terbaru terkait dengan notes to financial statement. Updates notes dilakukan untuk 

memperbarui informasi dan angka-angka terkait dengan notes to financial 

statement. Dokumen yang dibutuhkan dalam meng-updates notes adalah notes 

tahun 2012 dan 2013 dan sheet yang berisi to notes. Prosedur yang dilakukan 

adalah dengan melihat notes to financial statement periode tahun sebelumnya dan 

melakukan perubahan. Lalu mengganti angka ditahun 2011 dengan angka-angka 

audited tahun 2012 dan meng-input angka terbaru untuk tahun 2013 pada kolom 

tahun 2012. Updates notes terus menerus dilakukan sesuai dengan perkembangan 

data dan informasi terbaru dari perusahaan. 
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3.2.11 Footing dan Cross Footing atas Notes to Financial Statement 

Footing yang dilakukan ialah menghitung jumlah total suatu akun dengan cara 

menghitung secara vertikal (dari atas ke bawah). Cross footing yang dilakukan 

ialah menghitung jumlah total suatu akun dengan cara menghitung secara 

horizontal (dari kiri ke kanan). Tujuan melakukan tugas ini untuk memastikan 

bahwa angka yang ada di notes to financial statement adalah benar 

perhitungannya. Dokumen yang dibutuhkan untuk footing dan cross footing yaitu 

draft laporan keuangan periode tahun berjalan. Prosedur footing yang dilakukan 

dengan mengganti angka-angka pada laporan keuangan periode tahun 2011 dan 

2012 dengan angka-angka untuk laporan keuangan tahun 2012 dan 2013. 

Kemudian menghitung kembali total yang sudah dihitung dengan Microsoft Excel 

secara manual dengan menggunkan kalkuator. Prosedur cross footing yang 

dilakukan yaitu dengan meng-cross check kalimat yang terdapat di notes apakah 

terdapat salah ketik kalimat, dan juga melihat format penulisan apakah font yang 

digunakan, spasi, serta titik dan koma sudah tepat. 

 

3.2.12 Melengkapi Worksheet,	  To	  Notes,	  	  dan	  Laporan	  Keuangan 

Worksheet adalah daftar kolom yang berisi data yang diperlukan untuk membuat 

jurnal penyesuaian dan laporan-laporan keuangan. To Notes adalah catatan khusus 

yang dibuat pihak auditor untuk memudahkan auditor dalam memasukkan saldo 

audited per tahunnya ke dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Financial 

Statement (Laporan Keuangan) adalah laporan yang dirancang untuk para 

pembuat keputusan, terutama pihak diluar perusahaan mengenai posisi keuangan 
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dan hasil usaha perusahaan yang sering disebut output dari proses akuntansi. 

Tujuan melengkapi worksheet, to notes dan laporan keuangan adalah untuk 

membuat laporan final dari catatan atas laporan keuangan. Dokumen yang 

digunakan yaitu worksheet, to notes, dan financial statement. Prosedur yang 

dilakukan adalah dengan mengisi kolom audit adjustment dari sheet adjustment 

kemudian saldo audited 31 Desember2013 didapat dari saldo unaudited 2013 

dijumlahkan dengan saldo debit di kolom audit adjustment dikurangi dengan 

saldo kredit di kolom audit adjustment, selanjutnya setelah angka-angka di saldo 

audited 31 Desember 2013 sudah fix kemudian di-input ke sheet to notes dan 

sheet laporan keuangan yang berisikan informasi berupa laporan posisi keuangan, 

laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. 

 

3.2.13 Meng-input Buku Harian Kas 

Meng-input buku harian kas di ambil informasi dari hardcopy yang berisi kode 

budget, tanggal, uraian, mutasi debit dan kredit, serta saldo. Tujuan dilakukannya 

input buku harian kas adalah untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan selama 

proses penyusunan. Dokumen yang dibutuhkan untuk meng-input yaitu data buku 

harian kas dari perusahaan dalam bentuk hardcopy. Prosedur yang dilakukan 

dengan cara meng-input kode budget, tanggal, uraian, mutasi debit dan kredit, 

serta saldo ke dalam format Microsoft Excel. 
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3.2.14 Filing  

Filing dilakukan sehubungan dengan masalah pengumpulan, klasifikasi, 

penyimpanan, penempatan, pemeliharaan, dan distribusi atas surat-surat, catatan-

catatan, perhitungan, grafik, dan ataupun informasi yang lain dan tindakan 

tersebut dilakukan dengan setepat-tepatnya dalam rangka melakukan suatu proses 

manajemen serta catatan maupun surat tersebut dapat ditemukan kembali dengan 

mudah. Tujuan dari filing adalah agar dokumen-dokumen selama proses audit 

tersusun dengan rapi, sehingga apabila diperlukan kembali dapat dicari dengan 

mudah dan cepat. Dokumen yang digunakan dalam filing adalah financial 

statement untuk melihat daftar pos-pos akun masing-masing perusahaan. Prosedur 

yang dilakukan yaitu dengan membuat template format index dengan 

menggunakan Microsoft Word. Lalu meng-input pos-pos akun apa saja yang 

terdapat pada masing-masing perusahaan dengan cara melihat dari laporan 

keuangan perusahaan.  

 

3. 3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan  

Proses pelaksaan kerja magang yang dilakukan selama 13 minggu terdiri dari jasa 

audit dan accounting service. Rincian tugas-tugas yang dilakukan untuk setiap 

perusahaan yaitu sebagai berikut: 

3.3.1.1 PT  ABFI 

Tugas yang dilakukan untuk PT ABFI adalah cash opname , stock opname, cek 

fisik aset tetap, perhitungan depresiasi aset tetap, vouching, penyusunan kertas 

kerja pemeriksaan, updates trend analysis, rekapitulasi perpajakan, membuat surat 
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konfirmasi piutang usaha dan utang usaha, serta filing. Berikut ini merupakan 

langkah-langkah dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut: 

1. Cash Opname 

Langkah-langkah dalam melakukan cash opname yaitu menyiapkan berita acara 

pemeriksaan kas. Berita acara pemeriksaan kas tersebut berisi informasi berupa 

tanggal dan waktu pemeriksaan fisik kas, nama dan jabatan auditor, nama dan 

jabatan orang yang mengelola kas (kasir), saldo menurut pembukuan (dalam 

rupiah, USD, dan lainnya), saldo cash opname (dalam rupiah, USD, dan lainnya), 

selisih lebih/kurang dari saldo menurut pembukuan dan saldo cash opname. 

Kemudian apabila terdapat selisih lebih/kurang, diberi penjelasan mengenai 

keterangan terjadinya selisih. Berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh pihak 

pengelola kas yaitu kasir, penanggung jawab yaitu manager accounting dan tim 

audit yang melakukan cash opname. Berikut ini merupakan berita acara 

pemeriksaan kas: 
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Gambar 3.1 Berita Acara Pemeriksaan Kas 

 

Selanjutnya menyiapkan register penutupan kas, dimana auditor mencatat 

uang kas yang telah dihitung oleh pihak yang bertanggungjawab atas kas tersebut. 

Penghitungan kas harus dilakukan oleh kasir, dikarenakan untuk menghindari 

terjadinya pelimpahan kesalahan apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan kas. 

Dalam melakukan cash opname, auditor mencatat jumlah lembar uang kertas dan 

uang logam yang ada. Berikut ini merupakan register penutupan kas: 
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Gambar 3.2 Register Penutupan Kas (Rupiah) 

 

Dalam register penutupan kas untuk mata uang rupiah terdapat 11 lembar 

uang kertas Rp 100.000 dengan total Rp 1.100.000, 55 lembar uang kertas Rp 

50.000 dengan total Rp 2.750.000, 1 lembar uang kertas Rp 10.000 dengan total 

Rp 10.000, 1 lembar uang kertas Rp 5.000 dengan total Rp 5.000, 3 lembar uang 

kertas Rp 1.000 dengan total Rp 3.000. Sehingga total uang kertas yang dimiliki 

adalah Rp 3.868.000. Selanjutnya total uang kertas ditulis ke dalam kolom saldo 

fisik kas per tanggal dilakukannya cash opname. Kemudian auditor meminta data 

buku besar utama yang berisi mutasi kas bulan Januari sampai dengan tanggal 

dilakukannya cash opname. Berita acara pemeriksaan yang telah diisi dicocokkan 

dengan buku besar utama PT ABFI. Dari hasil pencocokan tersebut terdapat 

selisih lebih yaitu saldo menurut perhitungan fisik sebesar Rp 3.868.000, 
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sedangkan saldo menurut buku besar utama kas sebesar Rp 3.868.015,85. Selisih 

lebih jumlah kas kecil tersebut dikarenakan pembulatan angka dan penjelasan 

selisih dicantumkan pada berita acara pemeriksaan kas. 

Langkah-langkah dalam melakukan cash opname mata uang USD sama 

dengan cash opname untuk mata uang rupiah, yaitu dengan langkah awal 

menyiapkan berita acara pemeriksaan kas dan register penutupan kas. Berikut ini 

merupakan bukti acara pemeriksaan kas (USD): 

Gambar 3.3 Bukti Acara Pemeriksaan Kas (USD) 

 

 

Dalam register penutupan kas untuk mata uang USD hanya terdapat 2 lembar 

uang kertas USD 1 dengan total USD 2. Sehingga total uang kas USD yang 

dimiliki oleh PT ABFI sebesar USD 2. Kemudian total uang kertas ditulis ke 
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dalam kolom saldo fisik kas per tanggal dilakukannya cash opname. Berikut 

merupakan register penutupankas USD: 

Gambar 3.4 Register Penutupan Kas (USD) 

 

Selanjutnya auditor meminta data buku besar utama yang berisi mutasi kas 

USD selama periode tahun 2013. Hasil dari perhitungan fisik kas mata uang USD 

tidak terjadi perubahan jumlah sejak tahun 2013 sehingga tidak ada mutasi debit 

maupun kredit selama periode bulan Januari 2014 sampai dengan tanggal 

dilakukannya cash opname. Hasil cash opname selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 6. 
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2. Stock Opname 

Pelaksanaan cek fisik persediaan dilakukan oleh beberapa orang auditor, 

dikarenakan persediaan yang dimiliki PT ABFI terdiri dari 4 jenis yakni Raw 

Material, Dies, Consumable, dan Finished Goods. Langkah-langkah dalam 

melaksanakan stock opname persediaan raw material adalah dengan menyiapkan 

berita acara pemeriksaan fisik persediaan. Berikut ini merupakan contoh format 

berita acara pemeriksaan fisik persediaan: 

Gambar 3.5 Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan 

 

Berdasarkan gambar 3.5 tercantum informasi tanggal, jam, nama dan jabatan 

auditor yang melakukan cek fisik persediaan dan pengelola persediaan, serta 

dibutuhkannya tanda tangan petugas gudang, pengelola barang, dan tim audit. 
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Setelah menyiapkan berita acara pemeriksaan fisik, menyiapkan lampiran 

berita acara pemeriksaan fisik yang berisi informasi dengan keterangan jenis 

persediaan dan gudang tempat penyimpanan persediaan, serta kolom nomor, kode, 

nama barang, jumlah menurut kartu stok, fisik, dan sistem, serta keterangan 

selisih. Berikut ini merupakan lampiran berita acara pemeriksaan fisik barang 

persediaan: 

Gambar 3.6 Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan 

 

Persediaan raw material yang terdapat di gudang berikat bea&cukai berupa 

besi-besi dengan size diameter yang berbeda-beda. Sebelum melakukan cek fisik, 

telebih dahulu dilakukan sampling atas persediaan yang memiliki kuantitas besar, 

yaitu dengan men-sampling persediaan sebanyak 11.714bars dari total 16.116bars 

yang berada di gudang. Pada saat cek fisik persediaan yang harus dilakukan 
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adalah mengecek jumlah persediaan sesuai dengan kode barang dan size diameter 

barang yang telah di sampling. Persediaan barang raw material berupa besi-besi 

yang berjumlah ribuan, sehingga saat melakukan perhitungan diberi tanda (x) agar 

tidak terjadi dua kali perhitungan dan pencatatan atas jenis barang yang sama. 

Setelah pencatatan selesai, lalu dibandingkan dengan kartu stock yang ada di 

masing-masing barang.  

Gambar 3.7 Kartu Stok 

 

Dari hasil pencocokan tersebut terdapat selisih perhitungan antara kartu stock 

di beberapa barang, hasil jumlah perhitungan fisik dengan monthly report 

disebabkan jumlah barang yang berjumlah ribuan dan penempatan persediaan 

yang tidak tersusun dengan rapi sehingga terdapat persediaan di lokasi tertentu 

yang belum dihitung. Hasil stock opname selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 7. 

 

3. Cek fisik aset tetap 

Aset tetap yang dimiliki oleh PT ABFI berupa land, building, machinery and 

equipment, vehicle, furniture and fixtures. Pelaksanaan cek fisik aset tetap 
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dilakukan bersama dengan tim audit dan pengelola aset dari perusahaan klien. 

Langkah-langkah dalam melakukan cek fisik aset tetap adalah menyiapkan berita 

acara pemeriksaan fisik aset tetap. Berikut ini merupakan contoh format berita 

acara pemeriksaan fisik: 

Gambar 3.8 Berita Acara Pemeriksaan Fisik Aset Tetap 

 

Setelah menyiapkan berita acara pemeriksaan fisik, menyiapkan lampiran 

berita acara pemeriksaan fisik yang berisi informasi nomor, nama barang, nilai 

buku, jumlah menurut catatan, fisik, dan selisih, serta keterangan lokasi dan 

kondisi fisik. Berikut ini merupakan lampiran berita acara pemeriksaan fisik aset 

tetap: 
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Gambar 3.9 Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik Aset Tetap 

 

Cek fisik aset tetap ini dilakukan hanya pada penambahan aset tetap 

perusahaan selama periode tahun 2013. Sebelum melakukan cek fisik, terlebih 

dahulu dilakukan sampling atas aset tetap yang mempunyai nilai materiil. Saat 

melakukan cek fisik aset tetap yang harus dilakukan adalah mengecek fisik aset 

tetap yang sudah di sampling sesuai dengan uraian yang tertera dalam lampiran 

berita acara pemeriksaan fisik. Untuk keterangan selisih dan kondisi diisi dengan 

penjelasan apakah jenis mesin yang tertera di buku besar utama sudah sesuai  

dengan fisik mesin yang dicek fisik, dan untuk keterangan kondisi penjelasannya 

seperti mesin  sudah diinstal dan berfungsi dengan baik. Pada saat melakukan cek 

fisik aset tetap, diperlukan pengambilan gambar aset tetap sebagai bukti bahwa 
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telah dilakukannya cek fisik aset tetap. Cek fisik aset tetap yang dilakukan 

hasilnya semua telah sesuai dengan rincian penambahan aset tetap perusahaan, 

dan tidak terdapat aset tetap yang tidak jelas keberadaanya. Hasil cek fisik aset 

tetap selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 8. 

 

4. Perhitungan penyusutan aset tetap 

Perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus/straight line 

method  dengan rumus sebagai berikut: 

Annual Depreciation Expense  = Cost - Salvage Value 
Useful Life 

 

Perhitungan penyusutan aset tetap yaitu dengan membuat template terlebih 

dahulu dengan mengikuti template perhitungan penyusutuan periode tahun 

sebelumnya. Setelah itu, meng-input data-data apabila terdapat penambahan aset 

tetap selama periode tahun 2013, useful life, dan nilai perolehan. 

Tabel 3.1 Perhitungan Penyusutan Aset Tetap 
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Selanjutnya, menghitung beban depresiasi per bulan selama periode tahun 

2013 dengan cara nilai perolehan dibagi useful life dan dikali 1/12 untuk 

mendapatkan nilai penyusutan perbulan. Total dari penyusutan per bulan 

dimasukkan pada kolom penambahan akumulasi penyusutan sehingga diperoleh 

nilai buku dengan cara harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan 

sampai dengan tahun 2013. Akhirnya dapat dibandingkan nilai buku perusahaan 

dengan nilai audited, sesuai atau tidak perhitungannya. Hasil perhitungan 

penyusutan aset tetap selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 9. 

 

5. Vouching 

Vouching dilakukan untuk memperoleh bukti mengenai item yang tercatat dalam 

catatan akuntansi, dengan didukung oleh bukti yang lengkap dan memastikan 

tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan transaksi. Langkah-langkah dalam 

melakukan vouching  adalah meminta bukti invoice atas suatu transaksi dari akun 

tertentu. Invoice tersebut terdiri dari beberapa dokumen, yaitu bukti pengeluaran 

dan penerimaan bank, invoice, faktur pajak, surat jalan, bukti terima barang, 

purchase order, dan tanda terima faktur. Tujuan meminta bukti invoice tersebut 

adalah untuk mencocokkan invoice dengan soft copy data general ledger. Berikut 

ini merupakan contoh salah satu hasil vouching: 
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Tabel 3.2 Hasil Vouching Kas dan Setara Kas 

 

Dalam tabel 3.2 terdapat kolom yang berisi informasi seperti tanggal, form 

no, description, jumlah saldo, dan keterangan (E, O, V, Otorisasi, dan 

Penjurnalan). Keterangan E adalah eksistensi yang berarti bahwa transaksi 

tersebut benar-benar terjadi, O adalah ownership yang berarti bahwa transaksi 

tersebut benar milik perusahaan, V adalah valuation yang berarti bahwa nilai yang 

tertera dalam bukti invoice sesuai dengan nilai wajarnya, otorisasi berarti bahwa 

atas transaksi tersebut telah diketahui dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang 

bertanggung jawab, dan penjurnalan berarti bahwa jurnal pembalik dalam general 

ledger telah sesuai nilainya. Selain vouching terhadap akun kas dan setara kas, 

vouching juga dilakukan untuk beberapa akun lain seperti aset tetap. Berikut 

merupakan hasil vouching aset tetap: 

Tabel 3.3 Hasil Vouching Aset Tetap 

 

Dalam vouching akun aset tetap mempunyai format yang sama dengan 

vouching kas dan setara kas. Jika semua keterangan sudah sama maka diberi tanda 

(√) yang berarti bahwa semua keterangan telah sesuai dengan general ledger. 
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Untuk hasil vouching kas dan setara kas serta aset tetap dengan data pada general 

ledger sudah sesuai. Hasil vouching selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 10. 

 

6. Penyusunan kertas kerja pemeriksaan 

Dalam penyusunan kertas kerja pemeriksaan mengerjakan 13 akun yaitu akun kas 

dan setara kas, deposito yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang 

lain-lain, persediaan, uang muka, beban dibayar dimuka, perpajakan, piutang 

pihak berelasi, aset tetap, setoran jaminan, utang bank, dan utang usaha. Proses 

yang akan dijelaskan mengambil contoh penyusunan kertas kerja pemeriksaan 

untuk akun kas dan setara kas. Langkah-langkah dalam menyusun kertas kerja 

pemeriksaan adalah membuat template top schedule dan supporting schedule. 

Berikut ini merupakan contoh top schedule kas dan setara kas: 

Tabel 3.4 Top Schedule Kas dan Setara Kas 

 

Berdasarkan tabel 3.4 top schedule berisi informasi yang terdiri dari nama 

akun, reff, saldo audited, saldo inhouse, adjustment (terdiri dari kolom Debit dan 

Kredit), dan saldo audited 31 Dessember 2013. Untuk akun kas dan setara kas 

menggunakan kode huruf C, kode tersebut dilihat berdasarkan index filing PT 
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ABFI. Saldo inhouse, adjustment dan saldo audited 31 Dessember 2013 di dapat 

dari supporting schedule. Berikut ini merupakan contoh supporting schedule kas: 

Tabel 3.5 Supporting Schedule Kas 

 

Berdasarkan tabel 3.5 supporting schedule kas terdiri dari jenis-jenis kas (Rupiah 

dan USD) yang dimiliki PT ABFI. Untuk saldo audited diperoleh dari saldo 

audited tahun sebelumnya, sedangkan saldo inhouse didapat dari worksheet 

perusahaan klien, begitu pula untuk adjustment debit dan kredit yang di lihat dari 

adjustment yang ada pada worksheet. Untuk saldo audit 31 Desember 2013 

didapat dari saldo inhouse ditambah dengan adjustment debit lalu dikurang 

adjustment kredit. Hasil penyusunan kertas kerja pemeriksaan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 11. 

 

7. Updates trend analysis 

Meng-updates trend analysis dengan menggunakan format template perhitungan 

trend analysis tahun sebelumnya. Langkah-langkah dalam meng-updates trend 

analysis  adalah meng-input angka-angka dari masing-masing akun selama tahun 

2013. Dalam perhitungan trend analysis ini dilakukan 2 kali perhitungan, yaitu 
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dihitung per tahun dan per bulan. Berikut ini merupakan salah satu contoh hasil 

perhitungan trend analysis untuk aset lancar per tahun: 

Tabel 3.6 Hasil Perhitungan Trend Analysis Aset Lancar 

 

       Dalam tabel 3.6 tersebut, angka-angka pada kolom tahun 2013 diisi dari 

worksheet, selanjutnya menghitung perubahan 2013 terhadap 2012 dengan cara 

nilai pada kolom tahun 2013 dikurangi nilai tahun 2012. Setelah itu dihitung 

persentase perubahannya dengan cara hasil perubahan 2013 terhadap 2012 dibagi 

dengan nilai tahun 2012. Dan begitu pula dengan akun-akun yang lain 

menggunakan rumus perhitungan yang sama. Hasil penyusunan kertas kerja 

pemeriksaan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 12. 

 

8. Rekapitulasi perpajakan 

Rekapitulasi pajak dilakukan berdasarkan pembayaran beban pajak perusahaan 

selama periode tahun berjalan. Rekapitulasi pajak PT ABFI meliputi jenis pajak 

PPh 21, PPH 23/26, serta SPT Masa PPN dan PPnBM. Langkah-langkah yang 

dilakukan dalam proses merekap pajak ialah dengan mengumpulkan bukti 
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pembayaran pajak dan bukti penerimaan surat. Berikut ini merupakan hasil rekap 

pajak PPh 21: 

Tabel 3.7 Hasil Rekap PPh 21 

 

Berdasarkan tabel 3.7 format rekapitulasi PPh 21 Tahun Pajak 2013 terdiri 

dari tahun, masa (bulan), golongan penerima penghasilan, jumlah penerima 

penghasilan, jumlah penghasilan bruto, jumlah pajak terutang, tanggal 

penyerahan, menurut ledger, selisih, dan keterangan. Jika terdapat selisih antara 

angka menurut ledger dengan angka menurut jumlah pajak terutang, maka harus 

di minta keterangan SPT pembetulan nya. Dan apabila tidak terdapat perbedaan 

antara ledger dengan jumlah pajak terutang maka diberi keterangan “ok” pada 

kolom keterangan. Selain rekap PPh 21, rekap dilakukan terhadap jenis pajak SPT 

Masa PPh Pasal 23/26. Berikut ini merupakan hasil rekap PPh pasal 23/26: 
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Tabel 3.8 Hasil Rekap PPh 23/26 

 

Berdasarkan tabel 3.8 template format peng-inputan data PPh pasal 23/26 

terdiri dari tahun, masa (bulan), objek pajak, jumlah penghasilan bruto, PPh yang 

dipotong, tarif, tanggal penyerahan SPT, menurut ledger, selisih dan keterangan. 

Jika terdapat selisih antara angka menurut ledger dengan angka menurut jumlah 

pajak terutang, maka harus di minta keterangan SPT pembetulan nya. Dan apabila 

tidak terdapat perbedaan antara ledger dengan jumlah pajak terutang maka diberi 

keterangan “ok” pada kolom keterangan. 

Dan terakhir adalah melakukan rekap pajak untuk jenis pajak SPT Masa PPN 

dan PPnBM. Dalam meng-input data mengikuti format dari SPT Masa PPN 

selama periode tahun 2013, dan selain itu juga terdapat kolom DPP dan PPN 

menurut general ledger sebagai perbandingan antara laporan SPT dengan general 

ledger. Nilai DPP dan PPN menurut SPT Masa PPN akan terus di update jika 

terdapat pembetulan SPT. Berikut ini merupakan hasil rekap pajak SPT Masa 

PPN: 
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Gambar 3.9 Hasil Rekap Pajak SPT Masa PPN 

 

Hasil rekap perpajakan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 13. 

 

9. Membuat surat konfirmasi piutang usaha dan utang usaha 

Surat konfirmasi piutang usaha dan utang usaha dibuat untuk beberapa customer 

dan supplier PT ABFI. Surat konfirmasi piutang usaha disusun untuk 8 

perusahaan customer PT ABFI. Pembuatan surat konfirmasi piutang usaha adalah 

dengan mencantumkan tanggal pembuatan surat, nomor, perihal, dan alamat. 

Berikut ini merupakan contoh surat konfirmasi piutang usaha: 
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Gambar 3.10 Surat Konfirmasi Piutang Usaha 

 

Dalam surat konfirmasi piutang usaha tersebut menginformasikan bahwa 

perusahaan yang bersangkutan dengan perusahaan klien diminta oleh auditor 

untuk mengkonfirmasikan saldo periode 31 Desember 2013 telah benar dan 

mengirimkan jawabannya kembali ke kantor akuntan publik selambat-lambatnya 

7 hari setelah surat konfirmasi piutang usaha tersebut dikirim. 

Surat konfirmasi utang usaha menggunakan template penulisan yang sama 

dengan pembuatan surat konfirmasi utang usaha. Surat konfirmasi utang usaha 

dibuat untuk 20 supplier PT ABFI. Pembuatan surat konfirmasi piutang usaha 
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adalah dengan mencantumkan tanggal pembuatan surat, nomor, perihal, dan 

alamat. Berikut ini merupakan contoh surat konfirmasi utang usaha: 

Gambar 3.11 Surat Konfirmasi Utang Usaha 

 

Dalam surat konfirmasi piutang usaha tersebut menginformasikan bahwa 

perusahaan yang bersangkutan dengan perusahaan klien diminta oleh auditor 

untuk mengkonfirmasikan saldo periode 31 Desember 2013 telah benar dan 

mengirimkan jawabannya kembali ke kantor akuntan publik selambat-lambatnya 

7 hari setelah surat konfirmasi utang usaha tersebut dikirim. Apabila telah lewat 

Pelaksanaan jasa..., Iga Cindy Pratiwi, FB UMN, 2014



	   59	  

dari batas waktu balasan konfirmasi, maka auditor akan membuat dan 

mengirimkan kembali surat konfirmasi piutang dan utang usaha yang ke-2. Hasil 

pembuatan surat konfirmasi piutang usaha danutang usaha selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 14.  

 

10. Filing 

Filing dokumen-dokumen dilakukan dengan cara membuat template format index 

terlebih dahulu, lalu meng-input akun-akun dengan melihat financial statement 

perusahaan. Kemudian setelah selesai print out index tersebut dan 

menempelkannya ke ordner masing-masing perusahaan. Berikut merupakan 

contoh index filing PT ABFI: 

Gambar 3.12 Index Filing 
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Tahap terakhir adalah mengklasifikasikan dokumen-dokumen hasil proses 

pemeriksaan audit ke masing-masing index yang telah dibuat. Index selengkapnya 

pada lampiran 15. 

 

3.3.1.2 PT SCH 

Tugas yang dilakukan untuk PT SCH adalah updates notes, melengkapi 

worksheet, to notes, dan laporan keuangan, serta footing dan cross footing. 

Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut: 

1. Updates notes 

Meng-updates notes dilakukan dengan cara mengganti angka-angka dari notes 

tahun 2011 dan 2012 untuk tahun 2012 dan 2013 dengan format file yang sudah 

ada sebelumnya yang berasal dari sheet atas to notes. Berikut ini merupakan 

contoh to notes untuk akun kas dan setara kas: 

Tabel 3.10 To Notes atas Kas dan Setara Kas 

 

Berdasarkan tabel 3.10 menunjukkan bawha to notes berisi akun kas dan 

setara kas yang terdiri dari kas dan bank untuk tahun 2012 dan 2013, serta selain 
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terdapat update saldo tahun 2013 disajikan kembali saldo audited tahun 2011 dan 

2012. Sebelum di update, saldo tahun 2012 terdapat di bagian saldo tahun 2013, 

pada bagian tahun 2012 sebelumnya adalah saldo tahun 2011 dan pada bagian 

tahun 2011 sebelumnya adalah saldo tahun 2010. Untuk semua akun yang telah di 

updates ke dalam notes to financial statement, hasilnya telah sama dengan angka 

yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan. Updates notes dilakukan secara 

terus menerus sesuai dengan perkembangan data dan informasi dari perusahaan 

klien. Hasil update notes selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 16. 

 

2. Footing dan cross footing notes to financial statement 

Footing adalah melakukan perhitungan jumlah total akun dengan melakukan 

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

melakukan perhitungan jumlah total suatu akun dengan melakukan perhitungan 

secara horizontal (dari kiri ke kanan). Berikut ini merupakan contoh footing dan 

cross footing: 
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Tabel 3.11 Notes to Financial Statement per 31 Desember 2013 

 

Berdasarkan tabel 3.11 footing yang dilakukan adalah dengan menghitung 

kembali saldo awal, penambahan, pengurangan, reklasifikasi, dan saldo akhir 

secara vertikal dengan menggunakan kalkuator. Sedangkan cross footing 

dilakukan dengan cara menghitung secara horizontal yaitu saldo awal ditambah 

penambahan dikurang pengurangan dan ditambah dengan saldo reklasifikasi 

sehingga di dapat hasil saldo akhir. Hasil dari footing dan cross footing yang 

dilakukan hanya terdapat perbedaan 1 angka dibelakang dan hal tersebut 

dikarenakan adanya pembulatan angka. Hasil footing dan cross footing 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 17. 

 

3. Melengkapi worksheet, to notes, dan laporan keuangan 

Langkah-langkah dalam melengkapi worksheet, to notes, dan laporan keuangan 

menggunakan program Microsoft Excel yang mengacu pada template yang sudah 
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ada pada tahun sebelumnya. Berikut ini merupakan contoh hasil input angka saldo 

beginning tahun 2013: 

Tabel 3.12 Hasil Input Saldo Unaudited 

 

Berdasarkan tabel 3.12 menunjukkan bahwa saldo unaudit tahun 2013 

didapat dari saldo audit 31 Desember 2012. Sedangkan saldo audit 31 Desember 

2013 didapat dari saldo unaudited 2013 ditambah dengan adjustment debit dan 

dikurangi saldo adjustment kredit. Saldo adjustment debit dan kredit didapat dari 

sheet yang berisi adjustment. 

       Penjelasan berikutnya adalah proses melengkapi to notes. To notes diperlukan 

auditor dalam proses memasukkan saldo audit 31 Desember 2013 ke dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan yaitu dengan memasukkan saldo yang telah fix 

dari worksheet yang telah selesai disusun ke dalam to notes. Berikut ini 

merupakan contoh hasil input angka dari worksheet  ke sheet yang berisi to notes: 

Tabel 3.13 Input Angka Worksheet ke To Notes 
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Berdasarkan tabel 3.13 contoh saldo yg di input dari worksheet ke dalam 

to notes adalah piutang karyawan dan direksi. Saldo piutang karyawan dan direksi 

pada tahun 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp 1.091.040.248 dan Rp 

1.091.040.248. Pada saldo piutang karyawan dan direksi tidak terdapat adjustment 

sehingga tidak ada perubahan saldo piutang. Selanjutnya adalah meng-input 

angka tersebut ke dalam laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan.  

       Selanjutnya adalah penjelasan proses dalam melengkapi laporan keuangan. 

Laporan keuangan berisi informasi mengenai laporan posisi keuangan, laporan 

laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Berikut 

ini merupakan contoh laporan posisi keuangan per 31 Desember 2013 dan 2012 

yang sudah di-input angkanya: 

Tabel 3.14 Laporan Posisi Keuangan 31 Desember 2013 

 

Berdasarkan tabel 3.14 menunjukkan bahwa saldo piutang lain-lain yang di-

input dari to notes ke dalam laporan keuangan adalah sebesar Rp 1.341.040.248 

dan Rp 1.341.040.248. Dan untuk seluruh akun yang terdapat di dalam to notes 
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dalam proses memasukkan angkanya adalah sama, tetapi perlu dilakukan 

pengecekan kembali untuk menghindari terjadinya salah input. Untuk pekerjaan 

melengkapi worksheet, to notes, dan laporan keuangan hasilnya telah sesuai dan 

tidak terjadi kesalahan dalam proses input. Hasil dari melengkapi worksheet, to 

notes dan laporan keuangan selengkapnya pada lampiran 18. 

 

4. Meng-input buku harian kas 

Peng-inputan buku harian kas yaitu dengan membuat template terlebih dahulu 

dengan kolom-kolom yang berisikan penjelasan seperti nomor, kode budget, 

tanggal, uraian, mutasi debit dan kredit, serta saldo. Setelah itu, memasukkan 

setiap transaksi berdasarkan keterangan dan jumlah saldo di kolom debit dan 

kredit sesuai dengan masing-masing tanggalnya. Buku harian kas 2 perusahaan 

PLTM yang harus di-input yaitu PT UH, dan PT SH. Untuk PT UH mengerjakan 

input buku harian kas untuk bulan mei, september, dan oktober 2012. Untuk PT 

SH mengerjakan input buku harian kas untuk bulan November 2013 samapi 

dengan januari 2014. Berikut ini merupakan contoh dokumen hasil input buku kas 

harian: 

Tabel 3.15 Hasil Input Buku Harian Kas 
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Pada peng-inputan saldo akhir dengan menggunakan rumus saldo awal ditambah 

saldo debit dan dikurang saldo kredit. Hasil dari peng-inputan data buku harian 

kas telah sesuai dan tidak terjadi salah input data. Hasil dari input buku harian kas 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 19. 

 

3.3.1.3 PT CBMS 

Tugas yang dilakukan untuk PT CBMS adalah vouching. Berikut ini merupakan 

langkah-langkah dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut: 

1. Vouching 

Vouching dilakukan untuk memperoleh bukti mengenai item yang tercatat dalam 

catatan akuntansi, dengan didukung oleh bukti yang lengkap dan memastikan 

tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan transaksi. Langkah-langkah dalam 

melakukan vouching  adalah meminta bukti invoice atas suatu transaksi dari akun 

tertentu. Invoice tersebut terdiri dari beberapa dokumen, yaitu bukti pengeluaran 

dan penerimaan bank, invoice, faktur pajak, surat jalan, bukti terima barang, 

purchase order, dan tanda terima faktur. Tujuan meminta bukti invoice tersebut 

adalah untuk mencocokkan invoice dengan soft copy data general ledger. Berikut 

ini merupakan contoh salah satu hasil vouching: 
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Tebel 3.16 Hasil Vouching Kas dan Setara Kas 

 

Dalam tabel 3.16 terdapat kolom yang berisi informasi seperti tanggal, form 

no, description, jumlah saldo, dan keterangan (A, B, C, D, E, F, G, H). 

Keterangan A adalah eksistensi yang berarti bahwa transaksi tersebut benar-benar 

terjadi dan telah sesuai dengan tujuannya, otorisasi berarti bahwa atas transaksi 

tersebut telah diketahui dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bertanggung 

jawab, tanggal transaksi dan kode perkiraan telah sesuai dengan dokumen-

dokumen pendukung, perhitungan yang berarti bahwa nilai yang tertera dalam 

bukti invoice sesuai dengan nilai wajarnya, dan penjurnalan berarti bahwa jurnal 

pembalik dalam general ledger telah sesuai nilainya.  

 

3.3.1.4 PT XCG 

Tugas yang dilakukan untuk PT XCG adalah rekap penjualan bus pariwisata. 

Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut: 
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1. Rekap Penjualan Bus Pariwisata 

Rekap penjualan bus pariwisata dilakukan dengan membuat template pada 

Microsoft Word yang terdiri dari no, no spj, tanggal lunas, tanggal keberangkatan, 

cabang, customer, penjualan, eksistensi, ownership, valuation, otorisasi (terdiri 

dari approved, prepared, menyerahkan, mengetahui, dan menerima), dan 

disclosure. Selanjutnya adalah meminta laporan penjualan bus pariwisata dan 

invoice penjualan bus pariwisata selama periode bulan desember 2013. Kemudian 

dari bukti invoice yang ada dicocokkan dengan softcopy laporan penjualan, 

apabila transaksi yang tertera pada invoice telah sesuai lalu mengisi template 

tersebut dengan informasi yang berasal dari laporan penjualan bus pariwisata. 

Berikut merupakan contoh rekap penjualan bus pariwisata: 

Tabel 3.17 Hasil Rekap Penjualan Bus Pariwisata 

 

Berdasarkan tabel 3.17 informasi yang telah di input kemudian masing-masing 

transaksi di cek mengenai eksistensi, ownership, valuation, otorisasi, dan 

disclosure.Apabila terdapat ketidaksesuaian informasi antara bukti invoice dengan 

softcopy laporan penjualan maka akan ditanyakan kepada pihak yang bertanggung 

jawab untuk meminta keterangan atas ketidaksesuaian informasi tersebut. Berikut 

ini merupakan contoh hasil permintaan keterangan data: 
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Tabel 3.18 Hasil Permintaan Keterangan Data 

 

      Berdasarkan tabel 3.18 menjelaskan ketidaksesuaian mengenai nama 

customer, pada softcopy nama customer adalah SDN Utan Kayu Selatan 

sedangkan pada bukti invoice nama customer yang tertera adalah Ibu Erlina. 

Setelah meminta keterangan pada pihak yang bertanggung jawab yaitu Manager 

Accounting, didapat penjelasan bahwa Ibu Erlina adalah penanggung jawab 

bagian keuangan SDN Utan Kayu Selatan. Untuk transaksi penjualan selama 

bulan Desember 2013 yang tidak sesuai telah di minta keterangan penjelasan atas 

ketidaksesuaian tersebut. Hasil rekap penjualan bus pariwisata selengkapnya pada 

lampiran 20. 

 

3.3.1.5 PT AGTS 

Tugas yang dilakukan untuk PT AGTS adalah cash opname dan vouching. 

Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut: 

1. Cash Opname 

Langkah-langkah dalam melakukan cash opname yaitu menyiapkan berita acara 

pemeriksaan kas. Berita acara pemeriksaan kas tersebut berisi informasi berupa 

tanggal dan waktu pemeriksaan fisik kas, nama dan jabatan auditor, nama dan 

jabatan orang yang mengelola kas (kasir), saldo menurut pembukuan (dalam 

rupiah, USD, dan lainnya), saldo cash opname (dalam rupiah, USD, dan lainnya), 
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selisih lebih/kurang dari saldo menurut pembukuan dan saldo cash opname. 

Kemudian apabila terdapat selisih lebih/kurang, diberi penjelasan mengenai 

keterangan terjadinya selisih. Berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh pihak 

pengelola kas yaitu kasir, penanggung jawab yaitu manager accounting dan tim 

audit yang melakukan cash opname. Berikut ini merupakan berita acara 

pemeriksaan kas: 

Gambar 3.13 Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kas 

 

Selanjutnya menyiapkan register penutupan kas, dimana auditor mencatat 

uang kas yang telah dihitung oleh pihak yang bertanggungjawab atas kas tersebut. 

Penghitungan kas harus dilakukan oleh kasir, dikarenakan untuk menghindari 

terjadinya pelimpahan kesalahan apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan kas. 

Dalam melakukan cash opname, auditor mencatat jumlah lembar uang kertas dan 

uang logam yang ada. Berikut ini merupakan register penutupan kas: 
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Gambar 3.14 Register Penutupan Kas (Rupiah) 

 

Berdasarkan gambar 3.14 dalam register penutupan kas untuk mata uang 

rupiah terdapat 42 lembar uang kertas Rp 100.000 dengan total Rp 4.200.000, 1 

lembar uang kertas Rp 5.000 dengan total Rp 5.000, 1 keping uang logam Rp 500 

dengan total Rp 500, dan 1 keping uang logam Rp 100 dengan total Rp 100. Dan 

terdapat bukti-bukti pengeluaran kas yang belum dipertanggungjawabkan sebesar 

Rp 1.999.955. Sehingga total uang kertas dan uang logam yang dimiliki adalah Rp 

6.205.555.  Selanjutnya total uang kertas dan uang logam ditulis ke dalam kolom 

saldo fisik kas per tanggal dilakukannya cash opname. Kemudian auditor 

meminta data buku besar utama yang berisi mutasi kas bulan Januari sampai 

dengan tanggal dilakukannya cash opname. Berita acara pemeriksaan yang telah 

diisi dicocokkan dengan buku besar utama PT AGTS. Dari hasil pencocokan 

tersebut terdapat selisih lebih yaitu saldo menurut perhitungan fisik sebesar Rp 
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4.205.600, sedangkan saldo menurut buku besar utama kas sebesar Rp 6.205.555. 

Selisih kurang jumlah kas kecil tersebut dikarenakan adanya pinjaman sementara 

kas pool ciledug yang merupakan PT CAS, dan selisih Rp 45 karena adanya 

pembulatan.  

 

2. Vouching 

Vouching dilakukan untuk memperoleh bukti mengenai item yang tercatat dalam 

catatan akuntansi, dengan didukung oleh bukti yang lengkap dan memastikan 

tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan transaksi. Langkah-langkah dalam 

melakukan vouching  adalah meminta bukti invoice atas suatu transaksi dari akun 

tertentu. Invoice tersebut terdiri dari beberapa dokumen, yaitu bukti transfer, dan 

laporan harian penerimaan dan pengeluaran kas. Tujuan meminta bukti invoice 

tersebut adalah untuk mencocokkan invoice dengan soft copy data general ledger. 

Berikut ini merupakan contoh salah satu hasil vouching: 

Tabel 3.19 Hasil Vouching Penerimaan dan Pengeluaran Kas 

 

Dalam tabel 3.19 terdapat kolom yang berisi informasi seperti tanggal, form 

no, description, jumlah saldo, dan keterangan (E, O, V, Otorisasi, dan 

Penjurnalan). Keterangan E adalah eksistensi yang berarti bahwa transaksi 
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tersebut benar-benar terjadi, O adalah ownership yang berarti bahwa transaksi 

tersebut benar milik perusahaan, V adalah valuation yang berarti bahwa nilai yang 

tertera dalam bukti invoice sesuai dengan nilai wajarnya, otorisasi berarti bahwa 

atas transaksi tersebut telah diketahui dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang 

bertanggung jawab, dan penjurnalan berarti bahwa jurnal pembalik dalam general 

ledger telah sesuai nilainya.  

 

3.3.1.6 PT CAS 

Tugas yang dilakukan untuk PT CAS adalah cash opname. Berikut ini merupakan 

langkah-langkah dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut: 

1. Cash Opname 

Saat melakukan cash opname PT CAS dilakukan bersamaan dengan cash 

opname PT AGTS. PT CAS dan PT AGTS merupakan anak perusahaan dari 

PT XCG. Kas kecil yang dimiliki PT CAS merupakan pinjaman sementara 

dari PT AGTS sehingga dalam melakukan cash opname, kas kecil yang 

dimiliki PT CAS digabung dengan kas kecil milik PT AGTS. Kas kecil yang 

dimiliki adalah sebesar Rp 2.000.000 dan dicatat secara bersamaan dalam 

berita acara pemeriksaan kas PT AGTS sebagai pengeluaran kas yang belum 

dipertanggungjawabkan. Gambar berita acara pemeriksaan kas dan register 

penutupan kas PT CAS sama dengan berita acara pemeriksaan kas dan 

register penutupan kas PT AGTS. 
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3.3.2 Kendala dan Solusi 

3.3.2.1 Kendala 

Kendala-kendala yang dihadapi selama proses kerja magang, yaitu; 

a. Persediaan yang terdapat di gudang berjumlah ribuan sehingga sulit untuk 

dilakukan pemeriksaan fisik. 

b. Terdapat perbedaan kuantitas barang perbedaan kuantitas barang persediaan 

dalam monthly report dengan bukti fisik di gudang. 

c. Vouching sulit dilakukan secara menyeluruh dikarenakan banyaknya 

dokumen invoice yang ada serta waktu yang terbatas. 

d. Dalam melakukan analisa tren tahun 2012 terdapat banyak perbedaan angka 

yang terdapat di buku besar dengan worksheet 2012. 

e. Dokumen-dokumen pendukung dalam menyusun kertas kerja pemeriksaan 

tidak lengkap serta tidak dapat mengetahui apakah penyusunan kertas kerja 

pemeriksaan telah sesuai dengan standar penyusunan. 

f. Dalam melakukan rekap pajak, nominal yang terdapat dalam SPT atau SSP 

dengan worksheet berbeda nominalnya. 

 

3.3.2.2 Solusi  

a. Melakukan pemeriksaan dengan sampling sebanyak 70% dari total persediaan 

raw material. 

b. Melakukan pencocokan dengan melihat invoice dan kartu stock persediaan 

raw material dengan meminta ke kepala gudang. 
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c. Melakukan sampling atas vouching  terhadap beberapa voucher-voucher yang 

memiliki nilai yang materiil. 

d. Melihat angka dari laporan keuangan tahun 2012 yang telah di audit. 

e. Meminta dokumen-dokumen pendukung penyusunan kertas kerja 

pemeriksaan serta mereview kembali. 

f. Memberi tahu kepada senior dan meminta keterangan kepada pihak 

perusahaan mengenai selisih nominal tersebut. 
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