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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Organisasi 

KAP Susianto didirikan pada tanggal 8 Agustus 2011 beralamat di Ruko 

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

Tangerang. Selama kerja magang berlangsung, kedudukan yang ditempati 

yaitu pada divisi junior auditor yang memiliki tugas untuk membantu 

supervisor audit dalam melakukan proses audit. Kerja magang ini dibimbing 

langsung oleh Bapak Susianto selaku pemimpin dan pemilik KAP Susianto 

dan pembimbing lapangan selama kerja magang ini adalah Ibu Susan.  

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Tugas yang dilakukan selama pelaksanaan kerja magang ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mencocokkan Working Balance Sheet (WBS) dan Working Profit 

and Loss (WPL) dengan final report. 

Laporan final audit terdiri atas laporan posisi keuangan (neraca), laporan 

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

catatan atas laporan keuangan dan informasi tambahan berupa lampiran 

mengenai perincian pos-pos yang penting.  

Tugas ini dilakukan yang bertujuan untuk memastikan bahwa 

angka dan jumlah yang ada pada WBS dan WPL telah sesuai dengan 
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angka atau jumlah yang ada pada final report. Dokumen yang 

dibutuhkan adalah final report beserta Working Balance Sheet (WBS) 

dan Working Profit and Loss (WPL) yang ada di Ms. excel. Proses 

pekerjaan yang dilakukan adalah: 

1. Menyiapkan final report, menyiapkan data yang ada di Ms.excel. 

2. Mencocokkan angka dan jumlah yang terdapat pada semua akun 

yang terdapat pada final report dengan yang tercatat pada WBS dan 

WPL yang ada di Ms.excel.  

3. Merapikan indeks pada Working Balance Sheet (WBS) dan Working 

Profit and Loss (WPL) yang terdapat dalam Ms.excel. Pemberian 

indeks dilakukan dengan melihat akun yang ada, untuk akun-akun 

yang terdapat di WBS bagian aset menggunakan indeks mulai dari 

A, B, C dan seterusnya. Setelah itu untuk bagian utang dan modal 

menggunakan indeks AA, BB, CC dan seterusnya. Akun-akun yang 

terdapat di WPL menggunakan indeks mulai dari PL 1, PL 2, PL 3 

dan seterusnya. 

4. Melakukan pemberian indeks pada ordner dan merapikan urutan 

sesuai dengan indeks yang terdapat dalam WBS dan WPL di 

Ms.excel. Pengisian indeks dilakukan dengan menggunakan pulpen 

merah. Merapikan file yang ada sesuai urutan yang ada di WBS dan 

WPL, membedakan mana yang termasuk permanent file dan current 

file. 
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2. Melakukan input pajak Keluaran dan pajak Masukan pada e-SPT. 

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib 

dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP. Pajak 

Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan oleh 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan BKP/JKP. Pajak 

Keluaran dan pajak Masukan diinput ke dalam e-SPT dengan mengacu 

pada data yang terdapat pada faktur pajak penjualan dan faktur pajak 

pembelian. Tahapan dari pengisian pada aplikasi e-SPT adalah:  

1. Buka program e-SPT PPN 1111 

2. Klik program, lalu klik koneksi database. 
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3. Akan ditampilkan kotak pilih database access, klik browse DB. 

 

 

4. Pilih folder perusahaan yang akan di input pajaknya, lalu klik ok. 
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5. Lalu akan ditampilkan kotak login. Masukan user name dan 

password untuk dapat mengakses data perusahaan lalu klik ok. 

 

 

6. Setelah masuk ke dalam database perusahaan, klik input data dan 

pilih Pajak Keluaran. 
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7. Setelah masuk ke dalam SPT perusahaan, klik baru untuk dapat 

mengisi pajak keluaran. 

 

 

8. Mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan pembeli, jika nama 

telah tersimpan maka akan langsung ditampilkan nama perusahaan 

pembeli. 
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9. Mengisi nomor seri faktur pajak, tanggal yang tercantum pada 

faktur pajak, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), jumlah Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). 

 

10. Setelah selesai mengisi klik simpan. 

Proses yang sama juga dilakukan saat mengisi Pajak Masukan, tahapan 

dari pengisian pada aplikasi e-SPT untuk Pajak Masukan adalah:  

1. Buka program e-SPT PPN 1111 

2. Klik program, lalu klik koneksi database. 
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3. Akan ditampilkan kotak pilih database access, klik browse DB. 

 

 

4. Pilih folder perusahaan yang akan di input pajaknya, lalu klik ok. 
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5. Lalu akan ditampilkan kotak login. Masukan user name dan 

password untuk dapat mengakses data perusahaan lalu klik ok. 

 

 

6. Setelah masuk ke dalam database perusahaan, klik input data dan 

pilih Pajak Masukan. 
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7. Setelah masuk ke dalam SPT perusahaan, klik baru untuk dapat 

mengisi Pajak Masukan. 

 

 

8. Mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan penjual, jika nama 

telah tersimpan maka akan langsung ditampilkan nama perusahaan 

penjual. 
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9. Mengisi nomor seri faktur pajak, tanggal yang tercantum pada faktur 

pajak, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), jumlah Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN).  

 

10. Setelah selesai mengisi klik simpan 

 

3. Melakukan input Pajak penghasilan (PPh) 21 pada e-SPT. 

PPh 21 mengatur tentang pembayaran pajak atas penghasilan yang 

diterima oleh Wajib Pajak. PPh 21 yang telah dipotong dan disetor oleh 

pemberi kerja atas penghasilan yang diterima sehubungan dengan 

perkerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang 

terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, sehingga pada akhir tahun 

pajak, pegawai tidak diwajibkan menyampaikan SPT Tahunan. Dokumen 

yang dibutuhkan daftar gaji pegawai. Tahapan dari pengisian pada aplikasi 

e-SPT adalah: 

1. Buka program E-SPT 21 
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2. Klik database, lalu akan ditampilkan kotak koneksi ke database. 

 

 

3. Klik ganti folder, lalu pilih database perusahaan yang akan diinput 

pajaknya dan klik pilih DB. 
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4. Lalu akan ditampilkan kotak login. Masukan user name dan password 

untuk dapat mengakses data perusahaan lalu klik ok. 

 

 

5. Setelah masuk ke dalam database perusahaan, klik pilih SPT dan buat 

SPT baru. 
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6. Setelah masuk ke dalam SPT perusahaan, klik Isi SPT, klik Daftar 

bukti Potong dan klik Tidak Final (1721-II). 

 

 

7. Klik baru, lalu masukkan NPWP, Nama, NIK, Alamat. 
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8. Klik Kode Objek Pajak pilih 21-100-03 (Upah pegawai tidak tetap atau 

Tenaga Kerja Lepas) 

 

 

9. Masukkan status PTKP, jumlah tanggungan, jumlah hari kerja dan 

jumlah penghasilan bruto, lalu tekan enter dan klik selesai. 

 

10. Klik simpan. 
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11. Apabila ingin merekam bukti potong yang baru klik yes, kalau tidak 

klik no. 

 

 

4. Meringkas informasi tentang ikhtisar kebijakan akuntansi yang akan 

digunakan dalam Notes to Financial Statement.  

Catatan atas laporan keuangan (notes to financial statement) berisi 

informasi lebih detail / penjelasan mengenai akun-akun yang ada dalam 

laporan keuangan (laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan 

ekuitas dan laporan arus kas), yang mengungkapkan seluruh prinsip, 

prosedur, metode, dan teknik yang diterapkan dalam penyusunan laporan 

keuangan. Notes to financial statement yang ada di dalam laporan final 

pada bagian ikhtisar kebijakan akuntansi disusun sesuai format standar 

akuntansi keuangan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris menjadi 

standar penulisan yang sudah update. Pekerjaan ini dilakukan bertujuan 

untuk mempermudah auditor dalam mengisi ikhtisar kebijakan akuntansi 

Pelaksanaan jasa..., Jessica, FB UMN, 2014



42 
 

yang ada di notes to financial statement, karena sudah disusun dengan rapi 

dan sudah update. 

Dokumen yang digunakan dengan melihat beberapa laporan final 

yang sudah ada, jika dibandingkan ikhtisar kebijakan akuntansi antara 

tahun 2012 dan 2013 ada yang berbeda, perbedaan itu menandakan 

terdapat kebijakan yang sudah update. Proses yang dilakukan dengan 

membandingkan ikhtisar kebijakan akuntansi yang terdapat pada laporan 

final tahun 2012 dan 2013, lalu menyusun kebijakan akuntansi menjadi 

kebijakan yang lebih update.  

 

5. Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 25. 

PPh pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun 

pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang 

Pribadi maupun Wajib Pajak Badan untuk setiap bulan. Angsuran Pajak 

PPh Pasal 25 dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 di bulan 

berikut, dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 

20 di bulan berikut. Dokumen yang dijadikan dasar pengisian SSP PPh 

pasal 25 adalah SSP PPh pasal 25 bulan sebelumnya. Tahapan dari 

pembuatan SSP PPh 25 adalah: 

1. Mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama Wajib Pajak 

(WP), alamat Wajib Pajak. 

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

3. Mengisi masa pajak dan tahun pajak. 
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4. Mengisi jumlah pembayaran pajak dan jumlah terbilang. 

5. Mengisi kolom “Wajib Pajak / Penyetor” dengan nama daerah 

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

 

 

6. Memeriksa penulisan dan perhitungan dalam laporan final audit. 

Pemeriksaan laporan final audit dilakukan dengan tujuan untuk mencegah 

kesalahan (human error) yang mungkin terjadi dalam pengerjaan laporan 

final audit sebelum diserahkan kepada klien. Pemeriksaan dilakukan 
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dengan membaca keseluruhan laporan final audit secara teliti. Dokumen 

yang dibutuhkan laporan final audit. Kesalahan yang harus diperhatikan 

pada umumnya: 

1. Kesalahan pengetikan. 

Contoh: typo yg salah, penulisan nama akun yang tidak konsisten. 

2. Hasil penjumlahan yang berbeda. 

3. Nomor catatan (notes) yang berada dalam laporan posisi keuangan dan 

laporan laba rugi komprehensif tidak sesuai dengan catatan atas 

laporan keuangan.  

Proses yang dilakukan dalam pemeriksaan laporan final audit: 

1. Membaca secara teliti untuk menemukan jika terjadi kesalahan pada 

penulisan. 

2. Memeriksa kesesuaian halaman yang terdapat pada daftar isi dengan 

halaman pada isi laporan dan urutan halaman. 

3. Menghitung secara manual angka-angka pada laporan posisi keuangan, 

laporan laba rugi komprehensif dan laporan arus kas untuk memeriksa 

hasil. 

4. Mengecek kesesuaian angka-angka dengan cara angka-angka yang 

terdapat di laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi 

dibandingkan dengan angka-angka yang terdapat pada catatan atas 

laporan keuangan. 

5. Membandingkan nomor catatan (notes) yang terdapat pada laporan 

posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif, dengan nomor-
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nomor di ikhtisar kebijakan akuntansi yang menjadi bagian catatan 

atas laporan keuangan. 

 

7. Merapikan format dan menyusun buku besar (General Ledger). 

General ledger adalah kumpulan dari akun-akun yang dikelompokkan 

dari transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. General ledger merupakan 

satu kesatuan yang akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan 

perusahaan. Seluruh kelompok akun dikelola perusahaan dalam buku 

besar, yang berisi semua akun asset, hutang dan modal. Dokumen yang 

dibutuhkan adalah general ledger yang terdapat dalam accurate. Proses 

yang dilakukan adalah: 

1. Merapikan format buku besar yang terdapat dalam Ms.excel yang 

sebelumnya merupakan hasil data dari Accurate pada bulan Januari–

Desember 2013. Hal ini dilakukan karena data dari Accurate yang 

dpindahkan ke Ms. Excel menjadi tidak rapih akibat dari format yang 

berbeda. 

2. Setelah sesuai format, menghitung saldo buku besar pada setiap 

bulan dan menambahkan account jika di bulan selanjutnya tidak 

terdapat account yang sudah ada di bulan sebelumnya. Hal ini 

dilakukan agar account tersebut tetap tersedia dari bulan Januari – 

Desember 2013. 

3. Mengecek kesesuaian Pajak Masukan, Pajak Keluaran dan PPh 25 

yang ada di buku besar pada formulir pajak perusahaan. 
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8. Membuat voucher meliputi bukti kas terima, bukti kas keluar, bukti 

bank terima dan bukti bank keluar. 

Voucher adalah dokumen pendukung jurnal yang memuat deskripsi, nilai 

dan formulir transaksi/peristiwa serta dilengkapi kolom untuk 

tandatangan/paraf (kolom otorisasi) sebagai pembuat, pemeriksa dan 

penanggung jawab atau pemberi persetujuan transaksi. Tujuan dilakukan 

pencatatan voucher adalah sebagai bukti atas transaksi yang terjadi. 

Dokumen yang dibutuhkan adalah kertas voucher, buku besar. Langkah-

langkah dalam membuat voucher bukti transaksi dilakukan dengan cara: 

a. Mengurutkan file buku besar perusahaan yang terdapat dalam Ms. 

Excel sesuai dengan tanggal transaksi. 

b. Merapikan data-data bukti transaksi, seperti struk pembelian barang 

sesuai tanggal transaksi. 

c. Memberikan nomor bukti transaksi pada Ms. Excel. 

d. Mencocokkan data struk sesuai dengan transaksi yang terdapat dalam 

Ms.Excel. 

e. Membuat bukti transaksi pada voucher dengan cara menuliskan pada 

form yang telah disediakan. 

f. Menyatukan voucher tersebut dengan struk transaksi. 

 

9. Membuat rekapan gaji pegawai menggunakan Ms. Excel. 

Salah satu dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi gaji dan 

upah adalah rekap gaji. Rekap daftar gaji merupakan dokumen yang 
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berisi ringkasan gaji yang dibuat berdasarkan daftar gaji pegawai. 

Rekapan gaji pegawai bertujuan untuk memberikan informasi mengenai 

gaji karyawan beserta tunjangan yang diterima dan potongan PPh 21 

yang dikenakan. Dokumen yang digunakan adalah daftar lengkap gaji 

pegawai perusahaan. Proses melakukan rekapan gaji karyawan adalah: 

1. Mendapatkan daftar gaji dan daftar potongan PPh 21 pegawai 

perusahaan perbulan dalam Ms.excel. 

2. Membuat rekap gaji pada file Ms.excel baru.  

3. Membuat kolom yang terdiri dari nomor, nama, NPWP dan bulan. 

Pada kolom bulan dibagi lagi menjadi kolom gaji dan potongan 

PPh21. Serta khusus di bulan tertentu ditambahkan kolom untuk 

THR. 

4. Setelah itu, copy data nama, NPWP, potongan PPh21 setiap bulan 

yang terdapat pada dokumen daftar gaji ke Ms. Excel yang baru 

tersebut. Lalu simpan pekerjaan. 

 

10. Melakukan stock opname pada persediaan perusahaan. 

Stock Opname adalah proses menghitung jumlah barang yang ada di 

gudang dan mencocokkannya dengan catatan pembukuan persediaan. 

Terdapat 4 bagian departemen yang harus dilakukan pemeriksaan yaitu 

bagian keuangan, penerimaan barang (gudang), keamanan dan produk 

yang dijual. Dokumen yang dibutuhkan adalah catatan stock on hand dan 
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form penilaian stock opname. Proses yang dilakukan dalam stock opname 

adalah: 

1. Menyediakan form penilaian stock opname. 

2. Memeriksa bagian penerimaan barang (gudang) dengan cara: 

a. Memeriksa barang Credit Note yang merupakan barang yang dapat 

diretur ke supplier.  

b. Memeriksa kesesuaian stok barang yang ada di gudang dengan 

catatan yang ada di program komputer.  

c. Memeriksa penyusunan barang yang ada di gudang telah sesuai 

dengan prosedur atau tidak. 

3. Memeriksa bagian keamanan dengan cara: 

a. Memeriksa CCTV dengan mengecek apakah masih berfungsi 

dengan baik mulai dari warna, arah CCTV harus dapat mengambil 

gambar dengan baik. 

b. Memeriksa hasil rekaman CCTV dan hasil rekaman harus 

tersimpan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. 

4. Memeriksa bagian produk yang dijual dengan cara: 

a. Memeriksa pelaksanaan stock loss telah dilakukan sesuai prosedur 

yang ditetapkan. 

b. Memeriksa kesesuaian display sewa dengan daftar sewa yang ada. 
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11. Melakukan cash opname  

Cash Opname adalah pemeriksaan fisik pada uang kas tunai antara saldo yang 

terdapat pada catatan akuntansi dengan uang kas yang ada di brankas/di 

tangan (cash on hand). Dokumen yang dibutuhkan adalah catatan akuntansi 

keuangan dan form penilaian cash opname. Melakukan pemeriksaan mulai 

dari bagian kasir dengan cara: 

a. Menghitung jumlah fisik uang yang ada di brankas untuk mengecek 

kesesuaian sesuai dengan modal brankas 

b. Memastikan bahwa semua pengeluaran sudah tercatat dalam buku petty 

cash dan menghitung jumlah fisik uang yang ada telah sesuai dengan buku 

catatan. 

c. Menghitung jumlah fisik uang yang ada di kasir untuk mengecek 

kesesuaian jumlah fisik dengan jumlah yang ada di program POS. 

d. Memeriksa kesesuaian barang hadiah untuk customer dan retur barang dari 

customer dengan catatan yang ada 

 

12. Membuat executive summary atas stock opname. 

Executive summary merupakan ringkasan dari seluruh informasi penting 

berupa temuan audit atas pekerjaan yang telah dilakukan. Executive 

summary dibuat yang bertujuan untuk menginformasikan hasil temuan 

audit kepada pihak internal perusahaan atas pengendalian internal stock 

opname. Dokumen yang dibutuhkan adalah log book dan form penilaian. 

Proses yang dilakukan dengan mencatat temuan atas observasi yang 
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telah dilakukan, mulai dari bagian kasir, gudang, keamanan, dan barang 

yang dijual. Pengisian dilakukan dengan mendeskripsikan masalah-

masalah yang ada. 

 

13. Memeriksa dan merapikan file voucher dengan General Ledger. 

Bukti transaksi (voucher) merupakan dokumen pendukung jurnal yang 

digunakan auditor dalam proses audit laporan keuangan. Bukti transaksi 

ini harus disimpan dengan baik, karena akan dikembalikan kepada klien. 

Untuk itu data yang dimiliki klien atau voucher yang ada harus dirapikan 

dan dicek ulang. Dokumen yang dibutuhkan adalah general ledger dan 

bukti transaksi. Proses yang dilakukan dalam memeriksa dan merapikan 

file: 

1. Voucher diperiksa satu persatu dengan mencocokkan kesesuaian 

transaksi yang ada di voucher dengan General Ledger yang ada di 

Ms.Excel.  

2. Memeriksa nomor bukti kas dan bank voucher dengan bukti transaksi 

kas dan bank pada Ms.Excel. 

3. Memeriksa rekening koran perusahaan dengan saldo buku besar kas 

bank perusahaan. 

4. Memeriksa buku pencatatan piutang perusahaan dengan saldo buku 

besar kas dan piutang perusahaan. 

5. Mengurutkan bukti transaksi perusahaan sesuai dengan nomor bukti 

perusahaan. 

Pelaksanaan jasa..., Jessica, FB UMN, 2014



51 
 

14.  Melakukan input Pajak Keluaran pada program Accurate. 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas 

penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Menginput Pajak 

Keluaran klien bertujuan untuk dokumentasi perusahaan mengenai data 

yang berkaitan dengan transaksi Pajak Keluaran. Dokumen yang 

digunakan dalam menginput PPN ini adalah faktur pajak keluaran. 

Proses penginputan PPN keluaran sebagai berikut: 

1. Setelah membuka program Accurate, pilih open existing company. 

 

2. Pilih local, kemudian cari lokasi file yang ingin diinput. 
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3. Masukan Username dan Password kemudian pilih OK. 

 

 

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

kemudian General Ledger, Journal Voucher. 
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5. Masukan tanggal sesuai dengan tanggal transaksi penjualan yang 

terdapat pada faktur pajak perusahaan. 

 

 

6. Lalu isi kolom deskripsi perusahaan. 

 

7. Pada kolom Account No., klik icon search yang ada di sebelah kanan 

untuk mencari account yang akan diinput. Input akun penjualan 
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bruto dan Pajak Pertambahan Nilai dengan cara yang sama dan 

masukan nominal pada kolom credit. 

 

 

8. Kemudian pilih akun Account Receivable dengan nomor akun 

1104.1001, kemudian masukan nominal pada kolom debet. 
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9. Pada kolom subsidiary, klik icon search di sebelah kanan kolom 

kemudian pilih nama pelanggan yang mempunyai piutang. 

 

10. Apabila pelanggan tidak terdapat dalam list pelanggan (pelanggan 

baru) maka perlu dibuat terlebih dahulu akun customer baru tersebut 

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

customer. 

 

Pelaksanaan jasa..., Jessica, FB UMN, 2014



56 
 

11. Pilih new, isi nama customer, currency IDR kemudian ok. Maka 

nama customer tersebut telah terdaftar dalam list customer. Lalu 

kembali ke tab new journal voucher. 

 

 

12. Setelah ketiga akun tersebut telah diinput, cek pada bagian kanan 

bawah terdapat saldo debet dan kredit yang apabila jumlahnya 

balance, maka angka dalam jurnal telah diinput dengan benar. 
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13. Pilih Save and New untuk melanjutkan, atau Save and Close untuk 

mengakhiri proses input. 

 

15. Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) untuk PPh Final 4 ayat 2, PPN 

dan PPh 21.  

Pembuatan SSP PPh Final 4 ayat 2 ,PPN dan PPh 21 dihitung setiap bulan 

sama seperti pembuatan SSP untuk PPh pasal 25. Tahapan dari pengisian 

Surat Setoran Pajak PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN dan PPh 21 sama 

prosesnya. PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas 

penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran 

lain dengan bentuk dan nama apapun yang diterima oleh wajib pajak orang 

pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan 

yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. PPh pasal 4 

ayat 2 bersifat final yang merupakan penhasilan berupa bunga deposito 

dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara dan bunga 

sinpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang 

pribadi, hadiah undian, persewaan tanah/bangunan dan penghasilan 

tertentu lainnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. PPN adalah 

pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa kena pajak di dalam 

daerah pabean. Dokumen yang dibutuhkan dalam pengisian SSP bulan 

sebelumnya untuk melihat nama dan deskripsi klien, lalu nominal didapat 

dari daftar yang telah diberikan. Proses yang dilakukan adalah: 
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1. Mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama Wajib Pajak (WP), 

alamat Wajib Pajak. 

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

3. Mengisi masa pajak dan tahun pajak. 

4. Mengisi jumlah pembayaran pajak dan jumlah terbilang. 

5. Mengisi kolom “Wajib Pajak / Penyetor” dengan nama daerah 

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

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Selama proses kerja magang berlangsung, tugas yang dilakukan terkait 

dengan akuntansi, pajak dan audit. Terdapat sebelas perusahaan yang 

ditangani yaitu PT Trako Pertiwi, PT Rekan Jaya, PT Parametic, PT Salami 

Tiga, PT Magie Mogu, PT Joya Indah, PT Agung Permada, PT Jaya Abadi, 

PT Nusantara, PT Trisemesta dan PT Bima Laksana. Berikut ini merupakan 

rincian tugas yang dilakukan selama kerja magang berlangsung: 

1. PT Trako Pertiwi 

Mencocokkan Working Balance Sheet (WBS) dan Working Profit 

and Loss (WPL) dengan final report. 

Mencocokkan jumlah yang tercantum pada Working Balance Sheet 

(WBS) dan Working Profit and Loss (WPL) dengan jumlah yang 

tercantum pada final report tahun 2012 & 2013. Saat membandingkan 

WBS dan WPL dengan final report, ditemukan ketidaksesuaian atau 
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kesalahan pada PT Trako Pertiwi. Terdapat jurnal adjustment yang 

belum dimasukkan kedalam WBS dan WPL yang menyebabkan jumlah 

antara debit dan kredit menjadi tidak sama dengan final report. 

Perbedaan yang ditemukan tidak tercatatnya laba penjualan asset tetap: 

Hal yang tercantum di WPL: 

- Laba Penjualan Aset tetap   0 

Hal yang tercantum di final report: 

- Laba Penjualan Aset tetap  55.545.455  

Selisih    55.545.455 

Selisih ini dapat terjadi karena data yang terdapat pada WBS dan WPL 

kurang update sehingga harus meminta data terbarunya secara langsung 

ke senior auditor yang mengerjakan laporan keuangan final audit 

tersebut, jurnal adjustment yang dimasukkan ke dalam WPL adalah: 

Tabel 3.1 

Contoh Jurnal Adjusment 

Kas dari Penjualan Aktiva Tetap 54.545.455 

           Laba penjualan Aktiva Tetap                   54.545.455 

 

Setelah jumlah yang tercantum sama dengan final report, merapikan 

indeks pada Working Balance Sheet (WBS) dan Working Profit and 

Loss (WPL) yang terdapat dalam Ms.excel.  

Selesai membuat indeks pada WBS dan WPL yang ada di Ms. 

excel, melakukan pemberian indeks pada ordner dan merapikan urutan 
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sesuai dengan indeks yang terdapat dalam WBS dan WPL di Ms.excel 

dan dimasukkan ke dalam current file. (Lampiran 7 dan 8) 

 

2. PT Salami Tiga 

Mencocokkan Working Balance Sheet (WBS) dan Working Profit 

and Loss (WPL) dengan final report. 

Mencocokkan jumlah yang tercantum pada Working Balance Sheet 

(WBS) dan Working Profit and Loss (WPL) dengan jumlah yang 

tercantum pada final report tahun 2013. Saat membandingkan WBS dan 

WPL dengan final report, semua hasil yang terdapat dalam WBS dan 

WPL Ms.excel telah sesuai dengan final reportnya.  

   Langkah selanjutnya yang dilakukan merapikan indeks pada 

Working Balance Sheet (WBS) dan Working Profit and Loss (WPL) 

yang terdapat dalam Ms.excel.  

  Selesai membuat indeks pada WBS dan WPL yang ada di Ms. 

excel, melakukan pemberian indeks pada ordner dan merapikan urutan 

sesuai dengan indeks yang terdapat dalam WBS dan WPL di Ms.excel 

dan dimasukkan ke dalam current file. (Lampiran 9 dan 10) 
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Gambar 3.1 

WPL PT Salami Tiga 

 

Gambar 3.2 

Final Report PT Salami Tiga 

 

Sumber: Data Perusahaan 
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3. PT Rekan Jaya 

Mencocokkan Working Balance Sheet (WBS) dan Working Profit 

and Loss (WPL) dengan final report. 

Mencocokkan jumlah yang tercantum pada Working Balance Sheet 

(WBS) dan Working Profit and Loss (WPL) dengan jumlah yang 

tercantum pada final report tahun 2013. Saat membandingkan WBS dan 

WPL dengan final report, semua hasil yang terdapat dalam WBS dan 

WPL Ms.excel telah sesuai dengan final reportnya.  

  Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah merapikan indeks 

pada Working Balance Sheet (WBS) dan Working Profit and Loss 

(WPL) yang terdapat dalam Ms.excel.  

Selesai membuat indeks pada WBS dan WPL yang ada di Ms. 

excel, melakukan pemberian indeks pada ordner dan merapikan urutan 

sesuai dengan indeks yang terdapat dalam WBS dan WPL di Ms.excel 

serta merapikan file yang ada sesuai urutan yang ada di WBS dan WPL 

dan dimasukkan ke dalam current file. (Lampiran 11 dan 12) 
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Gambar 3.3 

WBS PT Rekan Jaya 

 

Gambar 3.4 

Final Report PT Rekan Jaya 

 

Sumber: Data Perusahaan 
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4. PT Magie Mogu 

a. Melakukan input pajak Keluaran pada e-SPT. 

Melakukan input pajak keluaran pada e-SPT dengan melihat pada faktur 

pajak yang bersangkutan periode Juni 2014. Berikut ditampilkan contoh 

hasil data yang diinput pada e-SPT Pajak Keluaran: (Lampiran 13) 

Gambar 3.5 

e-SPT Pajak Keluaran 

 

*Angka yang tertera bukan angka yang sebenarnya 

 

b. Melakukan input Pajak penghasilan (PPh) 21 pada e-SPT. 

Melakukan input PPh 21 pada e-SPT dengan melihat pada daftar list PPh 

21 pegawai tidak tetap PT Magie Mogu periode Juni dan Agustus 2014. 

Berikut ditampilkan contoh hasil data yang diinput pada e-SPT PPh 21: 

(Lampiran 14) 
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Gambar 3.6 

e-SPT PPh 21 

 

*Angka yang tertera bukan angka yang sebenarnya 

 

5. PT Parametic  

Mencocokkan Working Balance Sheet (WBS) dan Working Profit 

and Loss (WPL) dengan final report. 

Mencocokkan jumlah yang tercantum pada Working Balance Sheet 

(WBS) dan Working Profit and Loss (WPL) dengan jumlah yang 

tercantum pada final report tahun 2012. Saat membandingkan WBS dan 

WPL dengan final report, semua hasil yang terdapat dalam WBS dan 

WPL Ms.excel telah sesuai dengan final reportnya.  

  Langkah selanjutnya yang dilakukan merapikan indeks pada 

Working Balance Sheet (WBS) dan Working Profit and Loss (WPL) 

yang terdapat dalam Ms.excel.  
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Selesai membuat indeks pada WBS dan WPL yang ada di Ms. 

excel, melakukan pemberian indeks pada ordner dan merapikan urutan 

sesuai dengan indeks yang terdapat dalam WBS dan WPL di Ms.excel 

serta merapikan file yang ada sesuai urutan yang ada di WBS dan WPL 

dan dimasukkan ke dalam current file. (Lampiran 16 dan 17) 

Gambar 3.7 

WBS PT Parametic 

 

Gambar 3.8 

Final Report PT Parametic 

Sumber: Data Perusahaan 
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6. PT Joya Indah 

Melakukan input Pajak penghasilan (PPh) 21 pada e-SPT. 

Melakukan input PPh21 pada e-SPT dengan melihat pada daftar list PPh 

21 pegawai harian PT. Joya Indah periode Juni 2014. Berikut 

ditampilkan contoh hasil data yang diinput pada e-SPT PPh 21: 

(Lampiran 18) 

Gambar 3.9 

e-SPT PPh 21 

 

*Angka yang tertera bukan angka yang sebenarnya 

 

7. PT Agung Permada 

a. Melakukan input pajak Keluaran dan pajak Masukan pada e-SPT. 

Melakukan input pajak keluaran pada e-SPT dengan melihat pada faktur 

pajak yang bersangkutan periode Juni 2014. Berikut ditampilkan contoh 

hasil data yang diinput pada e-SPT Pajak Keluaran: (Lampiran 19) 
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Gambar 3.10 

e-SPT Pajak Keluaran 

 

*Angka yang tertera bukan angka yang sebenarnya 

Melakukan input Pajak Masukan pada e-SPT dengan melihat pada 

faktur pajak PT Agung Permada periode Juni 2014. Berikut ditampilkan 

contoh hasil data yang diinput pada e-SPT Pajak Masukan:  

(Lampiran 20) 
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Gambar 3.11 

e-SPT Pajak Masukan 

 

*Angka yang tertera bukan angka yang sebenarnya 

 

b. Melakukan input Pajak penghasilan (PPh) 21 pada e-SPT. 

Melakukan input PPh 21 pada e-SPT dengan melihat pada daftar list 

PPh 21 pegawai tidak tetap PT Agung Permada periode Juni 2014. 

Berikut ditampilkan contoh hasil data yang diinput pada e-SPT PPh 21: 

(Lampiran 21) 
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Gambar 3.12 

e-SPT PPh 21 

 

*Angka yang tertera bukan angka yang sebenarnya 

 

8. Orang Pribadi 

Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 25. 

Tugas yang dilakukan untuk Orang Pribadi adalah membuat Surat 

Setoran pajak (SSP) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 untuk 20 orang 

wajib pajak masa Juli 2014. Berikut ditampilkan contoh hasil data yang 

diinput pada SSP PPh 25: (Lampiran 22) 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan jasa..., Jessica, FB UMN, 2014



71 
 

Gambar 3.13 

SSP PPh 25 

 

*Angka yang tertera bukan angka yang sebenarnya 
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9. PT Trisemesta 

a. Memeriksa penulisan dan perhitungan dalam laporan final audit. 

Memeriksa laporan final audit tahun 2013 untuk menemukan kesalahan 

pengetikan huruf dan angka dengan cara membaca keseluruhan laporan 

secara teliti. Saat melakukan pemeriksaan pada PT Trisemesta bagian 

catatan (notes) yang terdapat pada laporan posisi keuangan berbeda 

dengan nomor-nomor di ikhtisar kebijakan akuntansi yang menjadi 

bagian catatan atas laporan keuangan, sehingga perlu dilakukan 

perbaikan. Saat pemeriksaan ditemukan juga kesalahan pada beberapa 

penulisan. (Lampiran 23) 

Gambar 3.14 

Ikhtisar Kebijakan Akuntansi 

 

Sumber: Data Perusahaan 
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b. Melakukan input Pajak penghasilan (PPh) 21 pada e-SPT. 

Melakukan input pajak pengasilan (PPh) 21 pada e-SPT dengan melihat 

pada daftar list PPh 21 pegawai harian PT Trisemesta periode Agustus 

2014. Berikut ditampilkan contoh hasil data yang diinput pada e-SPT 

PPh 21: (Lampiran 24) 

Gambar 3.15 

e-SPT PPh 21 

 

*Angka yang tertera bukan angka yang sebenarnya 

 

c. Membuat voucher meliputi bukti kas terima, bukti kas keluar, bukti 

bank terima dan bukti bank keluar. 

Membuat voucher meliputi bukti kas terima dan keluar serta bukti bank 

terima dan keluar untuk bulan Januari – Juli 2014. Tugas yang dilakukan 

dengan mencocokkan data struk sesuai dengan transaksi yang terdapat 
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dalam Ms.Excel. Lalu membuat bukti transaksi pada voucher dengan cara 

menuliskan pada form yang telah disediakan. Setelah itu, menyatukan 

voucher tersebut dengan struk transaksi. (Lampiran 25) 

Gambar 3.16 

Bukti Kas Masuk  

 

*Angka yang tertera bukan angka yang sebenarnya 

d. Membuat rekapan gaji pegawai menggunakan Ms.Excel. 

Membuat rekapan gaji pegawai pada bulan Januari-Mei 2014. Data 

rekapan gaji dan potongan PPh 21 perbulan pegawai berasal dari daftar 

gaji pegawai pada bulan Januari-Mei 2014. Jumlah gaji karyawan dan 

potongan PPh 21 yang ada pada daftar gaji karyawan diinput ke dalam 

rekapan sesuai dengan bulannya. (Lampiran 26) 
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Tabel 3.2 

Rekap Gaji PT Trisemesta 

 

Sumber: Data Perusahaan 

 

10. PT Jaya Abadi 

a. Merapikan format dan menyusun buku besar (General Ledger) 

Merapikan format buku besar yang terdapat dalam Ms.excel yang 

sebelumnya merupakan hasil data dari Accurate bulan Januari–Desember 

2013. Hal ini dilakukan karena data dari Accurate yang dpindahkan ke 

Ms. Excel menjadi tidak rapi akibat dari format yang berbeda. Pada buku 

besar PT Jaya Abadi terdapat account yang ada di bulan sebelumnya, 

tidak tersedia di bulan selanjutnya. Sehingga perlu ditambahkan di bulan 

yang tidak ada tersebut agar account tersebut tetap tersedia sampai akhir 

bulan Desember 2013. Mengecek kesesuaian Pajak Masukan, Pajak 

Keluaran dan PPh 25 yang ada di buku besar dengan formulir pajak 

perusahaan. Lalu menghitung saldo buku besar pada setiap bulan hingga 

Desember 2013.  (Lampiran 27) 
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Tabel 3.3 

General Ledger PT Jaya Abadi 

 

Sumber: Data Perusahaan 

 

11. PT Nusantara 

Memeriksa penulisan dan perhitungan dalam laporan final audit. 

Memeriksa laporan final audit tahun 2013 untuk menemukan kesalahan 

pengetikan huruf dan angka dengan cara membaca keseluruhan laporan 

secara teliti. Saat pemeriksaan ditemukan kesalahan pada beberapa 

penulisan, seperti kata-kata dalam bahasa inggris tidak italic. 

(Lampiran 28) 
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Gambar 3.17 

Contoh Pemeriksaan NFS 

 

Sumber: Data Perusahaan 

 

12. PT Bima Laksana 

a. Melakukan stock opname pada persediaan perusahaan. 

Melakukan stock opname di dua store di hari yang bersamaan, jadwal 

stock opname dilakukan secara mendadak, tanpa diberitahu terlebih 

dahulu. Stock Opname dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2014. Stock 

opname di bagi menjadi beberapa penilaian yaitu penerimaan barang, 

keamanan dan produk yang dijual. 

Penilaian pada bagian penerimaan barang tugas pertama yang 

dilakukan dengan menghitung kesesuaian jumlah fisik produk yang 

dijual dengan catatan stock on hand (SOH). Saat membandingkan 

terjadi ketidaksesuaian antara jumlah fisik barang dengan catatan SOH, 

lalu pihak auditor berhak untuk menanyakan keberadaan barang 
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tersebut dan meminta untuk mengecek kembali dan mencari barang 

yang hilang tersebut. Setelah dicari ada beberapa barang yang 

ditemukan dan ada juga yang tidak, lalu pihak gudang mengungkapkan 

alasan sehabis lebaran banyak barang yang masih belum tertata rapi 

sehingga banyak yang berbeda dengan catatan SOH, pihak auditor 

mencatat setiap alasan yang ada untuk didokumentasikan.  

Tabel 3.4 

Catatan Atas Jumlah Produk 

 

Sumber: Data Perusahaan 

Pada bagian penerimaan barang tugas kedua yang dilakukan  

dengan mengecek rekapan sewa display yang telah dibuat. Pengecekan 

dilakukan dengan berkeliling di area store dan menanyakan daftar sewa 

untuk produk dumbin, end gondola, pilar, floor display, cooler, frozen, 

brand display, dan clipstrip. Pada saat pengecekan ditemukan brand 

display tidak tertera batas tanggal sewa, pihak auditor meminta bukti 

transaksi sewa kepada supervisor, namun supervisor tidak dapat 

memberikan bukti karena belum dikirimkan oleh head office. Setiap 

alasan yang ada dicatat dan menjadikan brand display yang tidak ada 

bukti sewa menjadi temuan. 
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Tabel 3.5 

Catatan Atas Display Sewa 

 

Sumber: Data Perusahaan 

Pada bagian penerimaan barang tugas ketiga yang dilakukan  

pada area gudang dengan memeriksa barang yang melebihi batas 

tumpukan dan tidak diletakkan mengikuti petunjuk kardus. Memeriksa 

barang yang dicurah melebihi 1 kardus. Memeriksa kartu stock barang 

apakah update dan sesuaian dengan fisik yang sebenarnya. Memeriksa 

bukti barang retur (CN) yang melebihi hari yang telah ditetapkan. 

Sewaktu menjalankan tugas ditemukan adanya barang yang menumpuk 

melebihi batas maksimal dan kartu stock pada produk susu tidak update, 

juga pada barang CN masih banyak yang tersimpan melebihi 14 hari 

yakni waktu yang telah ditetapkan perusahaan. Pada barang yang 

melebihi batas tumpukan, pihak auditor berhak untuk mengingatkan agar 

tumpukan tidak melebihi batas dan mengingatkan agar kartu stock 

dijalankan secara update untuk memudahkan perhitungan fisik. Pada 

barang CN yang melebihi batas hari tersimpan, ditanyakan alasan 

mengenai barang retur yang masih tetap ada dan mengambil tindakan 

pemusnahan barang atas barang CN yang sebelumnya sudah diberitahu 

kepada pihak supplier terlebih dahulu. 
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Tabel 3.6 

Catatan atas barang di gudang 

 

 

Sumber: Data Perusahaan 

 

Pemeriksaan bagian keamanan dilakukan dengan memeriksa 

hasil rekaman CCTV dan simpanan hasil rekaman harus dapat 

menyimpan melebihi 1 bulan. Memeriksa saat masuk dan keluarnya 

karyawan, apakah security melakukan pemeriksaaan pada bagian tubuh 

dengan benar. Mengecek bukti perubahan kombinasi kunci brankas. 

 

Tabel 3.7 

Penjelasan atas Keamanan 

 

Sumber: Data Perusahaan 
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 Dari penilaian pada bagian keamanan menunjukkan hasil bahwa 

keamanan telah dilaksanakan dengan baik dan hasil yang diperoleh 

mendapat nilai 100. CCTV telah berfungsi dengan baik dapat dilihat dari 

kualitas gambar dan penyimpanan yang dilakukan oleh Store Manager. 

Tahapan akhir dari stock opname menuliskan hasil temuan yang 

dilakukan ke dalam log book dan menandatangani log book sebagai 

bukti bahwa catatan buku telah sesuai dengan temuan yang terjadi. 

Gambar 3.18 

Contoh LogBook 

 

Sumber: Data Perusahaan 

 

b. Melakukan cash count 

Melakukan cash count di dua store pada hari yang bersamaan. Cash 

count dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2014.  Perhitungan cash pada 

kasir dilakukan dengan memperhatikan dan memastikan ruangan 
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brankas telah terkunci dengan baik. Menghitung uang yang ada di 

brankas dan melihat isi dalam brankas (isi dalam brankas hanya boleh 

berisi barang yang berhubungan dengan operasional toko). Memeriksa 

buku catatan petty cash, dengan mengambil sampel transaksi untuk 

memeriksa kesesuaian atas transaksi yang terjadi. Memeriksa buku 

catatan untuk barang hadiah dan mencocokkan apakah catatan telah 

update sesuai dengan fisik yang dihitung. Dilakukan juga pemeriksaan 

catatan atas retur barang dari customer. Mengambil sampel untuk 

menghitung kassa, selama penghitungan fisik, kassa harus dalam 

kondisi off (tidak melayani konsumen), menghitung uang dan transaksi 

yang menggunakan kartu kredit dan debit. Mencocokkan hasil 

penghitungan fisik dengan sistem input yang telah berjalan secara 

otomatis. Pada saat pemeriksaan ditemukan selisih kurang sebesar Rp 

100 dimana hasil cash count jumlahnya sebesar Rp 1.545.291 termasuk 

modal awal Rp 600.000. Sedangkan menurut Catatan Sebesar Rp 

1.045.191. Hasil temuan ini dicatat pada berita acara pemeriksaan kas.  
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Gambar 3.19 

Berita Acara Pemeriksaan Kassa 

 

 

Sumber: Data Perusahaan 

 

 

c. Membuat executive summary atas stock opname. 

Mencatat executive summary yang merupakan ringkasan dari seluruh 

informasi penting berupa temuan audit atas pekerjaan yang telah 

dilakukan. Mencatat temuan atas observasi yang telah dilakukan, mulai 

dari bagian kasir, gudang, keamanan, dan barang yang dijual. Pengisian 

dilakukan dengan mendeskripsikan masalah-masalah yang ada.  
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Gambar 3.20 

Contoh Executive Summary 

 

 

13. PT Salami Tiga 

a. Memeriksa dan merapikan file voucher dengan General Ledger 

Memeriksa otorisasi dan kesesuaian description antara voucher dengan 

General Ledger pada akun kas dan bank untuk periode Januari – Juli 

2014. Voucher diperiksa satu persatu dengan mencocokkan kesesuaian 

transaksi yang ada di voucher dengan General Ledger yang ada di 

Ms.Excel. Memeriksa nomor bukti kas dan bank voucher dengan bukti 

transaksi kas dan bank pada Ms.Excel. Hasil pemeriksaan didapatkan 

bahwa voucher telah sesuai dengan General Ledger.  

(Lampiran 29) 
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Gambar 3.21 

Bukti Pemeriksaan Voucher Kas Keluar 

 

 

*Angka yang tertera bukan angka yang sebenarnya 

 

b. Melakukan input pajak keluaran pada program Accurate. 

Melakukan input penjualan pada program Accurate dengan melihat 

pada faktur penjualan bulan Juli 2014. Hasil dari penginputan adalah 

sebagai berikut: (Lampiran 30) 
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Gambar 3.22 

PPN Keluaran di Accurate 

 

Sumber: Data Perusahaan 

 

14. Wajib Pajak Perusahaan 

Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) untuk PPh Final 4 ayat 2, PPN 

dan PPh 21. 

Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) untuk 12 Wajib Pajak Badan yaitu 

PPh Final 4 (2), PPN dalam negri, PPh pasal 21 bulan Agustus 2014. 

(Lampiran 31) 
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Gambar 3.23 

SSP PPh 21 WP Badan 

 

*Angka yang tertera bukan angka yang sebenarnya 
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3.3.2 Kendala yang ditemukan 

Dalam pelaksanaan kerja magang terdapat beberapa kendala yang 

ditemukan antara lain: 

1. PT Trako Pertiwi 

Adanya beberapa angka yang tidak sesuai dan terkadang 

membuat jumlah total berbeda antara WBS dan WPL dengan 

final report.  

2. PT Bima Laksana 

a. Jumlah barang yang ada pada sistem berbeda dengan jumlah 

barang yang terdapat di display, area dan gudang. 

b. Terdapat display sewa yang tidak ada surat perjanjiannya. 

c. Barang Credit Note tidak ada tanggal posting dan tetap 

tersimpan di gudang melebihi batas waktu yang telah 

ditetapkan. 

 

3.3.3 Solusi atas kendala yang ditemukan 

1. PT Trako Pertiwi 

Memastikan bahwa total yang dicantumkan pada WBS dan WPL 

telah diadjust seluruhnya. Adjustment dilihat dari data yang telah 

tersedia. Serta menanyakan pada senior yang mengerjakan apabila 

angka di WBS dan WPL berbeda dengan final report. 
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2. PT Bima Laksana 

a. Menanyakan alasan kepada manajer mengenai jumlah barang yang 

tidak sesuai dengan catatan stok. 

b. Menanyakan ke manajer perusahaan mengenai hal tersebut dan 

meminta data sewa display untuk di cek masa sewa dan kontrak 

perjanjian sewa tersebut. 

c. Meminta agar tanggal posting lengkap pengisiannya dan menanyakan 

alasan ke bagian gudang mengenai barang CN yang telah lewat 

batas waktu. 
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