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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Pelaksanaan kerja magang dilakukan di PT Affinity Health Indonesia (RS Premier 

Bintaro) yang berlokasi di Jl. M.H. Thamrin No. 1 Sektor 7 Bintaro Jaya, 

Tangerang Selatan sebagai Staf Akuntansi pada divisi Finance and 

Administration. Selama pelaksanaan kerja magang, berkoordinasi dengan Ibu Lia 

yang merupakan Supervisor Akuntansi. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Tugas-tugas yang dilakukan selama pelaksanaan kerja magang adalah sebagai 

berikut: 

1. Melakukan Verifikasi End of Shift terhadap Transaksi yang Dilakukan 

secara Kredit 

Laporan end of shift adalah laporan harian dari setiap berakhirnya shift seorang 

kasir atas transaksi yang dilakukan dengan pasien baik rawat jalan (outpatient), 

rawat inap (inpatient), maupun eksternal. Tujuan dilakukannya verifikasi laporan 

end of shift ini yaitu untuk memastikan bahwa jumlah yang ditagih kepada pasien 

dengan jumlah yang dibayar menggunakan kartu kredit/debit sudah sesuai. 

Dokumen yang digunakan untuk melakukan verifikasi end of shift terhadap 

transaksi kredit yaitu laporan end of shift, kuitansi, dan cetakan mesin Electronic 
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Data Capture (EDC). Laporan cashier shift yang diterima oleh staf akuntansi 

adalah laporan dari hari sebelumnya. Prosedur dalam melakukan verifikasi end of 

shift terhadap transaksi yang dilakukan secara kredit yaitu: 

a. Menerima laporan end of shift dari staf akuntansi yang diperoleh melalui 

kasir. 

b. Memeriksa kelengkapan dokumen yang dilampirkan. Dokumen yang 

harus dilampirkan yaitu berupa laporan end of shift, kuitansi, serta cetakan 

mesin Electronic Data Capture (EDC). 

c. Melakukan verifikasi dengan mencocokkan nominal yang ditagih kepada 

pasien pada laporan end of shift dan kuitansi dengan nominal yang 

dibayarkan oleh pasien pada cetakan mesin EDC, serta mencocokkan 

batch number pada laporan end of shift dengan cetakan mesin EDC. 

Nominal yang menjadi dasar pencocokan adalah nilai dan batch number 

yang tertera pada hasil cetakan mesin EDC. 

d. Jika nominal telah sesuai, maka verifikasi dilakukan dengan cara memberi 

tanda centang pada laporan end of shift. Jika nominal tidak sesuai, maka 

nominal yang tertera pada laporan end of shift diganti sesuai dengan 

nominal pada hasil cetakan mesin EDC. 

 

2. Melakukan Rekapitulasi Data Transaksi Akun Cash in Transit pada Ms. 

Excel dan Rekonsiliasi agar Jumlah Transaksi Seimbang/Balance 

Rekapitulasi merupakan ringkasan atau ikhtisar pada akhir laporan atau hitungan. 

Rekapitulasi data yang dilakukan adalah data transaksi dengan pasien yang dicatat 
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pada akun cash in transit. Cash in transit adalah kas yang diterima oleh 

perusahaan yang disetorkan kepada bank. Setelah dilakukan rekapitulasi, perlu 

juga dilakukan rekonsiliasi atas akun cash in transit tersebut. Rekonsiliasi 

merupakan penetapan pos-pos yang diperlukan untuk mencocokkan saldo masing-

masing dari dua akun atau lebih yang mempunyai hubungan satu dengan yang 

lain. Tujuan dilakukannya rekapitulasi yaitu untuk memudahkan staf akuntansi 

dalam melihat data transaksi sebelum dilakukannya rekonsiliasi, sedangkan tujuan 

dilakukannya rekonsiliasi yaitu untuk menyeimbangkan antara jumlah transaksi 

secara kas dengan jumlah kas yang disetorkan. Dokumen yang digunakan dalam 

pelaksanaan rekapitulasi dan rekonsiliasi yaitu data transaksi pada akun cash in 

transit, data setoran, dan laporan end of shift. Prosedur dalam melakukan 

rekapitulasi dan rekonsiliasi data transaksi akun cash in transit yaitu: 

a. Membuka aplikasi Microsoft Dynamics AX dan memilih Accounts 

Receivable. 

b. Pada bagian reports, pilih status, kemudian pilih ledger daily transaction 

group by payment reference. Pilihan ini digunakan untuk menampilkan 

data transaksi dengan pasien yang melakukan pembayaran secara 

tunai/kas. Transaksi ini tercatat pada akun cash in transit. 

c. Memasukkan tanggal transaksi dan klik OK. 

d. Setelah memasukkan tanggal transaksi, data transaksi pada akun cash in 

transit akan ditampilkan, kemudian klik lambang print.  
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e. Pilih file dan simpan pada dokumen “DAILY CIT”. Langkah ini dilakukan 

untuk memindahkan data transaksi pada akun cash in transit ke Microsoft 

Excel. 

f. Buka dokumen “DAILY CIT”, kemudian select all dan pilih copy. Hal ini 

dilakukan untuk memindahkan data transaksi ke dalam dokumen transaksi 

akun cash in transit per bulan. 

g. Buka dokumen transaksi akun cash in transit per bulan sesuai dengan 

bulan yang dikerjakan. Kemudian paste pada sheet sesuai dengan tanggal 

transaksi. 

h. Menambahkan kolom End of Shift (EOS) dan Difference (DIFF) pada 

masing-masing kasir, kemudian memasukkan jumlah setoran pada kolom 

EOS dan menghitung selisih antara jumlah transaksi dengan jumlah 

setoran pada kolom DIFF. Jumlah setoran diambil dari data setoran kas 

yang sudah disusun oleh staf akuntansi. 

i. Setelah selesai melakukan rekapitulasi, perlu juga dilakukan rekonsiliasi. 

Rekonsiliasi dilakukan dengan mencocokkan nominal antara jumlah 

transaksi dengan jumlah setoran. Jika jumlah transaksi dengan jumlah 

setoran tidak seimbang atau selisihnya melebihi Rp1.000,00, maka perlu 

dicari sebab dari ketidakseimbangan tersebut. 

j. Salah satu cara untuk mencari sebab dari ketidakseimbangan yaitu dengan 

melihat data transaksi tanggal sebelumnya. Apabila selisih pada tanggal 

yang dikerjakan dengan tanggal sebelumnya memiliki nominal yang 

sesuai, maka transaksi pada tanggal sebelumnya dipindahkan ke transaksi 

Pelaksanaan finance and..., Kristina Annabel, FB UMN, 2017



	 44 

pada tanggal yang sedang dikerjakan. Hal ini dapat terjadi jika seorang 

kasir memiliki jadwal shift pada malam hingga dini hari. 

k. Setelah dilakukan rekonsiliasi, nominal antara jumlah transaksi dengan 

jumlah setoran menjadi seimbang. 

 

3. Menjurnal Data Akun Cash in Transit 

Setelah dilakukan rekonsiliasi pada transaksi akun cash in transit, perusahaan 

harus menjurnal transaksi tersebut. Menjurnal adalah kegiatan memasukkan data 

transaksi ke dalam jurnal. Tujuan dilakukannya kegiatan menjurnal yaitu untuk 

melakukan pencatatan atas pengaruh dari transaksi keuangan yang terjadi dengan 

pasien sesuai dengan bukti yang ada, sehingga selanjutnya dapat dilakukan 

posting ke ledger. Dokumen yang digunakan dalam kegiatan menjurnal yaitu hasil 

rekapitulasi dan rekonsiliasi akun cash in transit dan data setoran. Prosedur dalam 

menjurnal data akun cash in transit yaitu: 

a. Membuka aplikasi Microsoft Dynamics AX dan pilih “General Journal”. 

b. Setelah memilih “General Journal”, klik lambang “New”. 

c. Pada kolom “Name”, pilih “GL-BRV” dan tulis deskripsi sesuai tanggal 

yang dikerjakan. Untuk memulai proses menjurnal, klik “Lines”. 

d. Memasukkan tanggal, tipe akun, nama akun, dan nominal sesuai dengan 

data setoran, kemudian memasukkan deskripsi setoran kas sesuai dengan 

tanggal yang dikerjakan. 

e. Menjurnal sesuai dengan data transaksi dari hasil rekonsiliasi. Pada kolom 

“Account Type” pilih “Customer”, pada kolom “Account Name” tulis kode 
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“CS01” atau Cash in Transit, kemudian isi nama kasir pada kolom 

“Transaction Text”. Setelah memasukkan data tersebut, klik “Functions” 

dan pilih “Settlement”. 

f. Mencari data transaksi kasir dengan cara memasukkan nama kasir dan 

tanggal transaksi sesuai dengan data rekonsiliasi. Setelah data transaksi 

ditampilkan, klik “Mark All” kemudian tutup. 

g. Setelah selesai menjurnal seluruh transaksi berdasarkan masing-masing 

kasir dan nominal balance menunjukkan Rp0,00, jurnal akan dievaluasi 

oleh Supervisor Akuntansi. Setelah dilakukannya evaluasi oleh Supervisor 

Akuntansi, jurnal dapat di-post. 

 

4. Melakukan Verifikasi antara Invoice, Faktur Pajak, dan Goods Received 

Notes atas PPN pada Supplier Farmasi Umum 

Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, 

perhitungan uang, dan sebagainya. Verifikasi dilakukan terhadap transaksi 

pembelian yang dilakukan oleh perusahaan dengan supplier farmasi umum. 

Tujuan dilakukannya verifikasi ini yaitu untuk memastikan bahwa nominal pada 

lembar daftar invoice sudah sesuai dengan nominal yang tertulis pada invoice dan 

goods received notes, serta memastikan nominal PPN yang tertulis pada invoice 

sudah sesuai dengan nominal pada faktur pajak. Dokumen yang digunakan dalam 

proses verifikasi berupa lembar daftar invoice, invoice, faktur pajak, dan goods 

received notes. Prosedur dalam melakukan verifikasi antara invoice, faktur pajak, 

dan goods received notes yaitu: 
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a. Mengambil folder supplier farmasi umum. 

b. Melakukan verifikasi dengan mencocokkan nominal yang ditagih pada 

lembar daftar invoice dengan invoice dan goods received notes, serta 

mencocokkan nominal PPN pada invoice dengan faktur pajak. Nominal 

yang menjadi dasar pencocokan adalah nominal yang tertera pada invoice 

dan goods received notes. 

c. Jika nominal telah sesuai, maka verifikasi dilakukan dengan cara memberi 

tanda centang pada lembar daftar invoice. Jika nominal tidak sesuai, perlu 

dilakukan pemberitahuan atas ketidaksesuaian tersebut kepada Supervisor 

Akuntansi. 

 

5. Melakukan Rekapitulasi terhadap Retur pada Supplier Farmasi Umum 

Transaksi pembelian yang dilakukan oleh perusahaan terhadap supplier farmasi 

umum terkadang mengalami kerusakan, kecacatan, atau tidak sesuai dengan 

spesifikasi perusahaan, sehingga perusahaan dapat melakukan retur atas 

pembelian barang tersebut. Atas situasi ini, perusahaan perlu melakukan 

rekapitulasi terhadap retur yang terjadi dengan tujuan untuk memudahkan 

Supervisor Akuntansi dalam mengevaluasi transaksi pembelian dengan supplier 

farmasi umum. Ketentuan retur pada masing-masing supplier berbeda-beda, 

umumnya supplier menentukan batas waktu maksimal dilakukan retur setelah 

barang diterima yaitu satu sampai dua bulan. Dokumen yang digunakan dalam 

melakukan rekapitulasi retur yaitu nota retur. Prosedur dalam melakukan 

rekapitulasi terhadap retur pada supplier farmasi umum yaitu: 
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a. Mengambil folder supplier farmasi umum dan mencari nota retur. 

b. Melakukan rekapitulasi dengan memasukkan data pada nota retur berupa 

nama perusahaan, NPWP, nomor faktur, tanggal faktur, nomor retur, 

tanggal retur, DPP, dan PPN ke Microsoft Excel. 

c. Menyerahkan data rekapitulasi terhadap retur kepada Supervisor 

Akuntansi untuk dilakukan evaluasi. 

 

6. Melakukan Scan Barcode Faktur Pajak ke dalam Aplikasi Scan Barcode 

e-Faktur atas Supplier Farmasi Umum 

Setelah melakukan verifikasi terhadap jumlah PPN yang tertulis di invoice dan 

faktur pajak, perusahaan perlu melakukan input data PPN tersebut ke dalam 

Aplikasi Scan Barcode e-Faktur yang dapat diakses melalui 

scan.barcodefaktur.com. Tujuan dilakukannya scan barcode faktur pajak yaitu 

agar kewajiban perpajakan perusahaan terkait PPN tercatat secara resmi pada 

Direktorat Jenderal Pajak. Dokumen yang digunakan dalam proses ini yaitu faktur 

pajak. Prosedur dalam melakukan scan barcode faktur pajak ke dalam Aplikasi 

Scan Barcode e-Faktur yaitu: 

a. Mengambil folder supplier farmasi umum dan membuka faktur pajak. 

b. Membuka website Aplikasi Scan Barcode e-Faktur melalui 

scan.barcodefaktur.com dan melakukan login. 

c. Melakukan scan barcode yang tertera pada lembar faktur pajak dengan 

menggunakan alat barcode scanner. 
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d. Jika lembar faktur pajak tidak sesuai, tidak lengkap, atau tidak ada, maka 

perlu dilakukan pemberitahuan kepada Supervisor Akuntansi. Jika lembar 

faktur pajak memiliki tinta yang pudar, proses input dilakukan secara 

manual. 

 

7. Melakukan Verifikasi e-Faktur terhadap Faktur Pajak yang 

Sebelumnya Telah diinput Melalui Aplikasi Scan Barcode e-Faktur atas 

Supplier Farmasi Umum 

Setelah melakukan scan barcode faktur pajak, perlu juga dilakukan verifikasi 

kembali atas faktur pajak yang telah di-input (e-faktur). Verifikasi ini dilakukan 

untuk memastikan bahwa faktur pajak yang telah di-input sudah lengkap, tidak 

ada yang terlewat, serta memastikan bahwa data yang di-input pada e-faktur sudah 

sesuai dengan faktur pajak fisik. Dokumen yang digunakan dalam verifikasi ini 

yaitu faktur pajak fisik dan e-faktur. Prosedur dalam melakukan verifikasi e-faktur 

terhadap faktur pajak yang sebelumnya telah diinput melalui Aplikasi Scan 

Barcode e-Faktur yaitu: 

a. Membuka Aplikasi Scan Barcode e-Faktur dan melakukan login seperti 

yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian klik “eFaktur Export”. 

b. Pada bagian “List Faktur”, pilih masa pajak sesuai dengan bulan yang 

dikerjakan dan klik “Cari”. 

c. Memilih opsi “EXPORT EFAKTUR (View normal, tidak menyimpan 

masa pajak)”. 

d. Klik kotak di kolom paling kanan untuk mark all dan klik “Proses”. 
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e. Setelah memilih “Proses”, akan muncul halaman untuk download e-faktur 

dan klik “Download”. Langkah ini dilakukan untuk melakukan export e-

faktur ke Microsoft Excel. 

f. Membuka dokumen hasil export e-faktur pada Microsoft Excel. 

g. Mencocokkan data pada list e-faktur di Microsoft Excel dengan faktur 

pajak fisik untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam proses input, 

terutama jika dilakukan manual input. Selain itu, dilakukan juga 

pengecekan untuk memastikan bahwa seluruh faktur pajak fisik pada 

folder supplier farmasi umum sudah dilakukan input ke dalam Aplikasi 

Scan Barcode e-Faktur. Dokumen yang dijadikan dasar pencocokan 

adalah faktur pajak fisik. 

h. Jika telah sesuai, maka verifikasi dilakukan dengan memberi warna kuning 

pada kolom hasil export e-faktur yang telah diverifikasi. Jika tidak sesuai, 

maka e-faktur yang salah dihapus dan dilakukan input ulang. Apabila 

terdapat faktur pajak yang terlewati (belum dilakukan scan), maka 

dilakukan scan barcode pada faktur pajak tersebut. Setelah verifikasi 

selesai dilakukan, dokumen hasil export e-faktur dikirimkan melalui e-

mail kepada Supervisor Akuntansi untuk dilakukan review. 

 

8. Melakukan Rekapitulasi atas Pajak PPh Pasal 21, 23, 26, dan 4 Ayat 2 

Perusahaan perlu melakukan rekapitulasi atas transaksi yang terjadi yang terkait 

dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 23, 26, dan 4 ayat 2. Tujuan 

dilakukannya rekapitulasi atas PPh Pasal 21, 23, 26, dan 4 ayat 2 yaitu untuk 
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memudahkan perusahaan dalam melihat data PPh sebelum dilakukannya 

rekonsiliasi. Dokumen yang digunakan dalam melakukan rekapitulasi yaitu bukti 

pembayaran perusahaan atas transaksi yang terjadi berupa payment voucher. 

Prosedur dalam melakukan rekapitulasi atas pajak PPh Pasal 21, 23, 26, dan 4 

ayat 2 yaitu: 

a. Menerima folder yang berisi payment voucher dari Supervisor Akuntansi. 

b. Melakukan rekapitulasi terhadap data yang tertera pada payment voucher 

seperti nama vendor, NPWP, Alamat, DPP, tarif, PPh terutang, 

keterangan, dan nomor voucher ke Microsoft Excel.  

 

9. Melakukan Rekonsiliasi PPh Pasal 21, 23, 26, dan 4 Ayat 2 

Setelah dilakukan rekapitulasi atas transaksi yang terkait dengan PPh Pasal 21, 23, 

26, dan 4 ayat 2, perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi. Tujuan dilakukannya 

rekonsiliasi yaitu untuk memastikan bahwa jumlah PPh sudah sesuai dengan 

jumlah pada general ledger sebelum dilakukannya input pada e-SPT. Dokumen 

yang digunakan dalam proses rekonsiliasi yaitu hasil rekapitulasi dan data 

transaksi pada general ledger. Prosedur dalam melakukan rekapitulasi atas pajak 

PPh Pasal 21, 23, 26, dan 4 ayat 2 yaitu: 

a. Membuka dokumen hasil export general ledger pada Microsoft Excel yang 

diberikan oleh Supervisor Akuntansi. 

b. Melakukan rekonsiliasi dengan cara mencocokkan jumlah pada hasil 

export general ledger dengan hasil rekapitulasi PPh di Microsoft Excel. 
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Nominal yang menjadi dasar pencocokan adalah nominal pada hasil export 

general ledger. 

c. Jika nominal telah sesuai, maka hasil rekonsiliasi tersebut dapat langsung 

diberikan kepada Supervisor Akuntansi untuk dilakukan review. Jika 

nominal tidak sesuai, perlu dilakukan penyesuaian hasil rekapitulasi 

dengan cara melengkapi transaksi sesuai dengan yang tertera pada general 

ledger. 

 

10. Melakukan Input Data Pajak PPh Pasal 23, 26, dan 4 Ayat 2 pada e-SPT 

Setelah dilakukan rekonsiliasi, perusahaan perlu melakukan input data PPh Pasal 

23, 26, dan 4 ayat 2 pada e-SPT. Tujuan dilakukannya input pada e-SPT yaitu 

untuk memudahkan perusahaan dalam melaporkan penghitungan serta 

pembayaran PPh Pasal 23, 26, dan 4 ayat 2 yang terutang. Dokumen yang 

digunakan dalam proses input ke dalam e-SPT yaitu hasil rekonsiliasi PPh Pasal 

23, 26, dan 4 ayat 2. Prosedur dalam melakukan input data pajak PPh Pasal 23, 

26, dan 4 ayat 2 pada e-SPT yaitu: 

a. Membuka e-SPT Pajak Penghasilan Pasal 23/26 atau 4 ayat 2 sesuai 

dengan yang dikerjakan. 

b. Klik “Program” dan pilih “Buka SPT yang Ada”, kemudian pilih bulan 

sesuai dengan yang dikerjakan. 

c. Klik “SPT PPh” dan pilih “Bukti Potong PPh Pasal 23”. 

d. Mengisi bukti potong masing-masing perusahaan sesuai dengan hasil 

rekonsiliasi. 
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e. Setelah selesai mengisi bukti potong perusahaan, klik “Simpan” kemudian 

“Yes”. 

f. Jika seluruh proses input telah selesai, perlu dilakukan pemberitahuan 

kepada Supervisor Akuntansi untuk dilakukan review. 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

1. Melakukan Verifikasi End of Shift terhadap Transaksi yang 

Dilakukan secara Kredit 

Verifikasi end of shift dilakukan pada tanggal 17 Januari hingga 31 

Maret 2017. Berikut pelaksanaan verifikasi end of shift terhadap 

transaksi yang dilakukan secara kredit: 

a. Laporan end of shift diterima dari staf akuntansi yang diperoleh 

melalui kasir dengan periode yaitu satu hari sebelum tanggal yang 

dikerjakan untuk hari Selasa sampai dengan Jumat dan tiga hari 

sebelum tanggal yang dikerjakan untuk hari Senin. 

b. Selama periode 18 Januari sampai 31 Maret 2017, sebanyak 90% 

dokumen sudah lengkap (laporan end of shift, kuitansi, dan cetakan 

mesin EDC) sedangkan 10% dokumen lainnya tidak memenuhi 

kelengkapan. Ketidaklengkapan dokumen tersebut umumnya 

berupa tidak adanya laporan end of shift atau hasil cetakan mesin 

EDC. Ketidaklengkapan berupa laporan end of shift diatasi dengan 

cara meminta staf akuntansi untuk mencetak ulang laporan end of 
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shift yang dapat diakses melalui sistem informasi pada RS Premier 

Bintaro, sedangkan ketidaklengkapan berupa hasil cetakan mesin 

EDC diatasi dengan cara menulis informasi “tidak ada swipe” pada 

laporan end of shift. Berikut adalah contoh dokumen yang 

digunakan untuk melakukan verifikasi end of shift terhadap 

transaksi yang dilakukan dengan menggunakan metode 

pembayaran kartu kredit/debit. 

Gambar 3.1 
Laporan End of Shift 
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Gambar 3.2 
Kuitansi 

 

Gambar 3.3 
Cetakan Mesin EDC 
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c. Laporan end of shift, kuitansi, dan hasil cetakan mesin EDC 

tersebut dilakukan verifikasi atas nominal harga dan batch number. 

Contoh pada Gambar 3.1, untuk payment number 6224309 pada 

tanggal 20 Maret 2017 dengan nomor medical record 00134430 

dan nomor episode O487729135 yang dibayar secara personal, 

nominal transaksi memiliki jumlah sebesar Rp413.000,00 dengan 

batch number yaitu 234. Pada Gambar 3.2, tertera nominal pada 

kuitansi yaitu sebesar Rp413.000,00 dan pada Gambar 3.3, tertera 

nominal pada hasil cetakan mesin EDC sebesar Rp413.000,00 

dengan batch number yaitu 234. Berdasarkan pemeriksaan, 

terdapat kecocokan nominal antara tiga dokumen tersebut. Atas 

kecocokan nominal yang ada, dilakukan pemberian tanda centang 

pada kolom payor seperti yang tertera pada Gambar 3.1. 

d. Dari 73 hari dilakukannya verifikasi, 85% dokumen memiliki 

kecocokan sedangkan 15% dokumen lainnya tidak memiliki 

kecocokan. Dokumen yang tidak memiliki kecocokan dilakukan 

pembetulan yaitu dengan cara mengganti nominal yang tertera 

pada laporan end of shift sesuai dengan nominal pada hasil cetakan 

mesin EDC. 
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2. Melakukan Rekapitulasi Data Transaksi Akun Cash in Transit 

pada Ms. Excel dan Rekonsiliasi agar Jumlah Transaksi 

Seimbang/Balance 

Proses rekapitulasi dan rekonsiliasi data transaksi akun cash in transit 

dilakukan pada 18 Januari sampai 30 April 2017. Berikut pelaksanaan 

rekapitulasi dan rekonsiliasi data transaksi akun cash in transit: 

a. Aplikasi Microsoft Dynamics AX dibuka dan dipilih Accounts 

Receivable. Berikut adalah tampilan awal Microsoft Dynamics AX. 

Gambar 3.4 
Tampilan Awal Microsoft Dynamics AX 
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b. Sesuai dengan Gambar 3.5, pada bagian reports, dipilih status, 

kemudian dipilih ledger daily transaction group by payment 

reference. Pilihan ini digunakan untuk menampilkan data transaksi 

dengan pasien yang melakukan pembayaran secara tunai/kas. 

Transaksi ini tercatat pada akun cash in transit. 

Gambar 3.5 
Tampilan Menu Accounts Receivable 

 

c. Tanggal transaksi dimasukkan seperti pada Gambar 3.6, yaitu 

tanggal 15 April 2017 dan klik OK. 
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Gambar 3.6 
Tampilan untuk Memasukkan Tanggal Transaksi 

 

d. Data transaksi pada akun cash in transit ditampilkan, kemudian 

klik lambang print seperti pada Gambar 3.7. 
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Gambar 3.7 
Tampilan Data Transaksi 

 

e. Pilih file, simpan pada dokumen “DAILY CIT”, dan klik OK seperti 

pada Gambar 3.8. Langkah ini dilakukan untuk memindahkan data 

transaksi pada akun cash in transit ke Microsoft Excel. 
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Gambar 3.8 
Tampilan untuk Simpan Data Transaksi pada Microsoft Excel 

 

f. Dokumen “DAILY CIT” dibuka, kemudian select all dan pilih copy 

seperti pada Gambar 3.9. Hal ini dilakukan untuk memindahkan 

data transaksi ke dalam dokumen transaksi akun cash in transit per 

bulan. 
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Gambar 3.9 
Tampilan Data Transaksi pada Microsoft Excel 

 

g. Dokumen transaksi akun cash in transit per bulan dibuka sesuai 

dengan bulan yang dikerjakan yaitu April 2017. Kemudian paste 

pada sheet sesuai dengan tanggal transaksi yaitu tanggal 15 seperti 

pada Gambar 3.10. 
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Gambar 3.10 
Tampilan Data Transaksi pada Dokumen “CIT APR 2017” 

 

h. Kolom End of Shift (EOS) dan Difference (DIFF) ditambahkan 

pada masing-masing kasir, kemudian jumlah setoran pada kolom 

EOS dimasukkan dan selisih antara jumlah transaksi dengan jumlah 

setoran pada kolom DIFF dihitung. Jumlah setoran diambil dari 

data setoran kas yang sudah disusun oleh staf akuntansi. Contoh 

pada Gambar 3.11, jumlah setoran yang dilakukan oleh kasir Ani 

Kartika Syarief yaitu sebesar Rp427.000,00, nominal ini 

dimasukkan ke dalam kolom EOS. Jumlah transaksi yaitu sebesar 
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Rp175.716,00, sehingga selisih (DIFF) antara jumlah transaksi 

dengan jumlah setoran yaitu sebesar Rp251.284,00. 

Gambar 3.11 
Tampilan setelah Memasukkan Data Setoran dan Menghitung Selisih 

 

i. Setelah selesai dilakukan rekapitulasi, dilakukan rekonsiliasi. 

Rekonsiliasi dilakukan dengan mencocokkan nominal antara 

jumlah transaksi dengan jumlah setoran. Jika jumlah transaksi 

dengan jumlah setoran tidak seimbang atau selisihnya melebihi 

Rp1.000,00, maka perlu dicari sebab dari ketidakseimbangan 

tersebut. Contoh pada Gambar 3.12, selisih jumlah transaksi 
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dengan jumlah setoran kasir Ani Kartika Syarief yaitu sebesar 

Rp251.284,00, selisih ini melebihi Rp1.000,00 sehingga perlu 

dicari sebab dari ketidakseimbangan tersebut. 

Gambar 3.12 
Tampilan Transaksi setelah Rekapitulasi 

 

j. Salah satu cara untuk mencari sebab dari ketidakseimbangan yaitu 

dengan melihat data transaksi tanggal sebelumnya. Apabila selisih 

pada tanggal yang dikerjakan dengan tanggal sebelumnya memiliki 

nominal yang sesuai, maka transaksi pada tanggal sebelumnya 

dipindahkan ke transaksi pada tanggal yang sedang dikerjakan. Hal 
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ini dapat terjadi jika seorang kasir memiliki jadwal shift pada 

malam hingga dini hari. Contoh pada gambar 3.13, transaksi 

tanggal 14 menunjukkan kasir Ani Kartika Syarief memiliki selisih 

(DIFF) sebesar Rp250.918. Selisih pada tanggal 14 dan 15 

memiliki nominal yang sesuai sehingga transaksi tanggal 14 

dipindahkan ke tanggal 15. 

Gambar 3.13 
Tampilan Transaksi Tanggal Sebelumnya 
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k. Setelah dilakukan rekonsiliasi, nominal antara jumlah transaksi 

dengan jumlah setoran menjadi seimbang atau memiliki selisih 

kurang dari Rp1.000,00 seperti pada Gambar 3.14. Output 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6. 

Gambar 3.14 
Tampilan Transaksi setelah Jumlah Seimbang 
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3. Menjurnal Data Akun Cash in Transit 

Proses menjurnal dilakukan dari tanggal 5 Januari sampai 30 April 

2017. Berikut pelaksanaan menjurnal data transaksi akun cash in 

transit: 

a. Aplikasi Microsoft Dynamics AX dibuka dan dipilih “General 

Journal” seperti pada Gambar 3.15. 

Gambar 3.15 
Tampilan Awal Microsoft Dynamics AX 
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b. Klik lambang “New” seperti pada Gambar 3.16. 

Gambar 3.16 
Tampilan Overview General Journal 

 

c. Sesuai Gambar 3.17, pada kolom “Name”, pilih “GL-BRV” dan 

tulis deskripsi sesuai tanggal yang dikerjakan yaitu “CIT 

15/04/17”. Klik “Lines” untuk menjurnal. 
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Gambar 3.17 
Tampilan saat Memasukkan Kode “GL-BRV” dan Deskripsi 

 

d. Dimasukkan tanggal, tipe akun, nama akun, dan nominal sesuai 

dengan data setoran, kemudian dimasukkan deskripsi setoran kas 

sesuai dengan tanggal yang dikerjakan. Contoh pada Gambar 3.18, 

data setoran menunjukkan bahwa setoran dilakukan pada tanggal 

17 April 2017 pada bank HSBC dengan jumlah yaitu 

Rp89.000.500, data ini dimasukkan ke dalam jurnal pada Gambar 
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3.19 dengan tanggal 17 April 2017, tipe akun yaitu “Bank”, nama 

akun “HSBC-IDR”, transaction text “Set. kas 15/04/17”, dan 

nominal pada kolom debet sebesar Rp89.000.500. 

Gambar 3.18 
Data Setoran 
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Gambar 3.19 
Tampilan saat Proses Jurnal 

 

e. Dilakukan proses jurnal sesuai dengan data transaksi dari hasil 

rekonsiliasi. Sesuai dengan Gambar 3.20, pada kolom “Account 

Type” pilih “Customer”, pada kolom “Account Name” tulis kode 

“CS01” atau Cash in Transit, kemudian isi nama kasir pada kolom 

“Transaction Text” yaitu Ani Kartika Syarief. Setelah data tersebut 

dimasukkan, klik “Functions” dan pilih “Settlement”. 
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Gambar 3.20 
Tampilan saat Memasukkan Data Jurnal 

 

f. Data transaksi kasir dicari dengan cara memasukkan nama kasir 

dan tanggal transaksi sesuai dengan data rekonsiliasi. Contoh pada 

Gambar 3.21 dan 3.22, dilakukan pencarian dengan menulis “Ani 

Kartika Syarief” pada kolom “Payment reference” serta menulis 

“140417” dan “150417” pada kolom “Date” untuk mencari data 

transaksi kasir Ani Kartika Syarief tanggal 14 dan 15 April 2017. 

Setelah data transaksi ditampilkan, klik “Mark All” kemudian 

tutup. Pencarian ini dilakukan sesuai dengan hasil rekonsiliasi kasir 
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Ani Kartika Syarief yang dapat dilihat pada Lampiran 6 dengan 

jumlah transaksi yaitu sebesar Rp426.634,00. 

Gambar 3.21 
Tampilan saat Memasukkan Transaksi Tanggal 14 April 2017 

 

Gambar 3.22 
Tampilan saat Memasukkan Transaksi Tanggal 15 April 2017 
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Gambar 3.23 
Tampilan setelah Menjurnal Transaksi 

 

g. Setelah seluruh transaksi berdasarkan masing-masing kasir selesai 

dilakukan jurnal dan nominal balance menunjukkan Rp0,00 seperti 

pada Gambar 3.24, jurnal dievaluasi oleh Supervisor Akuntansi. 

Setelah dilakukan evaluasi oleh Supervisor Akuntansi, jurnal dapat 

di-post. Output selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 7. 
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Gambar 3.24 
Tampilan Akhir dalam Menjurnal 

 

4. Melakukan Verifikasi antara Invoice, Faktur Pajak, dan Goods 

Received Notes atas PPN pada Supplier Farmasi Umum 

Verifikasi antara invoice, faktur pajak, dan goods received notes 

dilakukan pada bulan Januari hingga Maret 2017. Berikut pelaksanaan 

verifikasi antara invoice, faktur pajak, dan goods received notes: 
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a. Folder supplier farmasi umum diambil dengan periode mingguan 

untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2017. Berikut adalah 

contoh dokumen yang digunakan untuk melakukan verifikasi. 

Gambar 3.25 
Lembar Daftar Invoice 
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Gambar 3.26 
Invoice 
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Gambar 3.27 
Goods Received Notes 
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Gambar 3.28 
Faktur Pajak 

 

b. Lembar daftar invoice, invoice, goods received notes, dan faktur 

pajak tersebut dilakukan verifikasi atas nominal yang ditagih dan 

PPN. Contoh pada Gambar 3.25, invoice dengan kode 
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GRN/003763/17 pada tanggal 2 Maret 2017 menunjukkan nominal 

sebesar Rp7.907.541,84, pada Gambar 3.26, invoice dengan nomor 

INVIII2017-0035 dan nomor PO PO/17-0003912/RSPB yang 

dikirim pada tanggal 2 Maret 2017 menunjukkan nominal yang 

ditagih sebesar Rp7.907.541,00 dengan PPN sebesar 

Rp718.867,00, kemudian pada Gambar 3.27 goods received notes 

dengan kode GRN/004035/17 dengan nomor PO PO/17-

0003912/RSPB menunjukkan nominal sebesar Rp7.907.541,84, 

dan pada Gambar 3.28 faktur pajak menunjukkan nominal PPN 

sebesar Rp718.867,00. Berdasarkan pemeriksaan, terdapat 

kecocokan nominal antara empat dokumen tersebut. Atas 

kecocokan nominal yang ada, dilakukan pemberian tanda centang 

di sebelah nominal pada kolom payment currency amount di 

lembar daftar invoice seperti tertera pada Gambar 3.25. 

c. Dari 11 minggu dilakukannya verifikasi, 95% dokumen memiliki 

kecocokan sedangkan 5% dokumen lainnya tidak memiliki 

kecocokan. Ketidakcocokan tersebut terjadi pada lembar faktur 

pajak karena lembar faktur pajak yang dilampirkan tidak sesuai 

dengan transaksi pada invoice, lembar faktur pajak tidak lengkap, 

atau lembar faktur pajak tidak dilampirkan. Atas ketidakcocokan 

tersebut, dilakukan pemberitahuan kepada Supervisor Akuntansi. 
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5. Melakukan Rekapitulasi terhadap Retur pada Supplier Farmasi 

Umum 

Rekapitulasi terhadap retur dilakukan pada bulan Januari sampai Maret 

2017. Berikut pelaksanaan rekapitulasi terhadap retur pada supplier 

farmasi umum: 

a. Folder supplier farmasi umum diambil dengan periode mingguan 

untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2017 dan nota retur 

dicari. Berikut adalah contoh dokumen nota retur. 

Gambar 3.29 
Nota Retur 
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b. Data pada nota retur dimasukkan ke Microsoft Excel yaitu berupa 

nama perusahaan, NPWP, nomor faktur, tanggal faktur, nomor 

retur, tanggal retur, DPP, dan PPN. Contoh pada Gambar 3.29, data 

nota retur kepada penjual XXX dengan NPWP XX.XXX.XXX.X-

XXX.XXX, nomor faktur XXX.XXX-XX.XXXXXXXX tanggal 

16 Juli 2016, nomor retur 30181603228 tanggal 28 Oktober 2016, 

dengan DPP sebesar Rp533.634,00 dan PPN sebesar Rp53.363,00 

dimasukkan ke dalam Microsoft Excel yang dapat dilihat pada 

Gambar 3.30 dengan nama perusahaan XXX, NPWP 

XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX, nomor faktur XXX.XXX-

XX.XXXXXXXX, tanggal faktur 16 Juli 2016, nomor retur 

30181603228, tanggal retur 28 Oktober 2016, dengan DPP sebesar 

Rp533.634,00 dan PPN sebesar Rp53.363,00. 

Gambar 3.30 
Tampilan pada Microsoft Excel 

c. Rekapitulasi dilakukan untuk 11 minggu. Hasil rekapitulasi 

terhadap retur diserahkan kepada Supervisor Akuntansi untuk 
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dilakukan evaluasi. Output rekapitulasi selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 8. 

 

6. Melakukan Scan Barcode Faktur Pajak ke dalam Aplikasi Scan 

Barcode e-Faktur atas Supplier Farmasi Umum 

Scan barcode dilakukan pada bulan Januari hingga Maret 2017. 

Berikut pelaksanaan scan barcode faktur pajak ke dalam aplikasi scan 

barcode e-faktur: 

a. Folder supplier farmasi umum diambil dengan periode mingguan 

untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2017 dan faktur pajak 

dibuka. Berikut adalah contoh dokumen faktur pajak. 

Gambar 3.31 
Faktur Pajak 
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b. Website Aplikasi Scan Barcode e-Faktur dibuka melalui 

scan.barcodefaktur.com dan dilakukan login. Berikut adalah contoh 

tampilan website Aplikasi Scan Barcode e-Faktur sebelum dan 

setelah dilakukan login. 

Gambar 3.32 
Tampilan Awal Website Aplikasi Scan Barcode e-Faktur 

 

Gambar 3.33 
Tampilan Website Aplikasi Scan Barcode e-Faktur setelah Login 
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c. Dilakukan scan barcode yang tertera pada bagian bawah lembar 

faktur pajak dengan menggunakan alat barcode scanner. Contoh 

pada Gambar 3.31, faktur pajak dengan tanggal 23 Februari 2017 

memiliki DPP sebesar Rp249.900,00 dan PPN sebesar 

Rp24.990,00 dilakukan scan barcode dengan hasil yang dapat 

dilihat pada Gambar 3.34 yaitu tanggal faktur 23 Februari 2017 

memiliki DPP sebesar Rp249.900,00 dan PPN sebesar 

Rp24.990,00. 

Gambar 3.34 
Tampilan setelah Scan Barcode Faktur Pajak 

 

d. Dari 11 minggu dilakukan scan barcode faktur pajak, 90% 

dokumen telah sesuai, 5% dokumen tidak sesuai, tidak lengkap, 

atau tidak ada, dan 5% dokumen lainnya memiliki tinta yang pudar. 

Atas dokumen yang tidak sesuai, tidak lengkap, atau tidak ada, 
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dilakukan pemberitahuan kepada Supervisor Akuntansi, sedangkan 

atas dokumen yang memiliki tinta pudar, dilakukan proses input 

secara manual. 

 

7. Melakukan Verifikasi e-Faktur terhadap Faktur Pajak yang 

Sebelumnya Telah diinput melalui Aplikasi Scan Barcode e-Faktur 

atas Supplier Farmasi Umum 

Verifikasi e-faktur terhadap faktur pajak dilakukan pada bulan Januari 

sampai Maret 2017. Berikut pelaksanaan verifikasi e-faktur terhadap 

faktur pajak: 

a. Aplikasi Scan Barcode e-Faktur dibuka dan dilakukan login seperti 

yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian klik “eFaktur Export” 

seperti pada Gambar 3.35. 

Gambar 3.35 
Tampilan Aplikasi Scan Barcode e-Faktur 
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b. Sesuai dengan Gambar 3.36, pada bagian “List Faktur”, dipilih 

masa pajak sesuai dengan bulan yang dikerjakan yaitu Maret 2017 

dan klik “Cari”. 

Gambar 3.36 
Tampilan Halaman e-Faktur Export 

 

 

Pelaksanaan finance and..., Kristina Annabel, FB UMN, 2017



	 88 

Gambar 3.37 
Tampilan List Faktur pada Halaman e-Faktur Export 

 

c. Dipilih opsi “EXPORT EFAKTUR (View normal, tidak 

menyimpan masa pajak)” seperti pada Gambar 3.38. 
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Gambar 3.38 
Tampilan untuk Export 

 

d. Klik kotak di kolom paling kanan untuk mark all dan klik “Proses” 

seperti pada Gambar 3.39. 

 

 

Pelaksanaan finance and..., Kristina Annabel, FB UMN, 2017



	 90 

Gambar 3.39 
Tampilan untuk Proses Export 

 

e. Setelah dipilih “Proses”, muncul halaman untuk download e-faktur  

seperti pada Gambar 3.40 dan klik “Download”. Langkah ini 

dilakukan untuk export e-faktur ke Microsoft Excel. 
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Gambar 3.40 
Tampilan sebelum Download 

 

f. Dokumen hasil export e-faktur pada Microsoft Excel dibuka. 

Berikut adalah hasil export e-faktur pada Microsoft Excel. 

Gambar 3.41 
Tampilan Hasil Export pada Microsoft Excel 
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g. Data pada list e-faktur di Microsoft Excel dengan faktur pajak fisik 

dicocokkan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam proses 

input, terutama jika dilakukan manual input. Selain itu, dilakukan 

juga pengecekan untuk memastikan bahwa seluruh faktur pajak 

fisik pada folder supplier farmasi umum sudah dilakukan input ke 

dalam Aplikasi Scan Barcode e-Faktur. Contoh pada Gambar 3.42 

kolom nomor F4 dan G4, jumlah DPP dan PPN yaitu sebesar Rp 

249.900,00 dan Rp 24.990,00. Pada Gambar 3.43, faktur pajak 

menunjukkan nominal DPP dan PPN sebesar Rp249.900,00 dan 

Rp24.990,00. Berdasarkan pemeriksaan, ada kecocokan nominal 

antara dua dokumen tersebut. Atas kecocokan nominal yang ada, 

dilakukan pemberian warna kuning pada kolom tersebut. Output 

verifikasi e-faktur selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 9. 

Gambar 3.42 
Tampilan untuk Mencocokkan e-Faktur 
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Gambar 3.43 
Faktur Pajak Fisik 

 

h. Dari tiga bulan dilakukannya verifikasi, 90% dokumen memiliki 

kecocokan, sedangkan 5% dokumen tidak cocok, dan 5% dokumen 

lainnya terlewati. Atas dokumen yang tidak cocok, dilakukan 

penghapusan e-faktur dan input ulang, serta atas dokumen yang 

terlewati, dilakukan input dengan scan barcode. Dokumen hasil 

export e-faktur yang telah selesai dilakukan verifikasi dikirimkan 

kepada Supervisor Akuntansi melalui e-mail. 
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8. Melakukan Rekapitulasi atas Pajak PPh Pasal 21, 23, 26, dan 4 

Ayat 2 

Rekapitulasi dilakukan untuk periode Januari hingga Maret 2017. 

Berikut pelaksanaan rekapitulasi atas Pajak PPh Pasal 21, 23, 26, dan 4 

ayat 2: 

a. Folder yang berisi payment voucher diterima dari Supervisor 

Akuntansi. Berikut adalah contoh dokumen dalam melakukan 

rekapitulasi atas PPh. 

Gambar 3.44 
Lembar Payment Voucher 
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Gambar 3.45 
Invoice Payment Voucher 

  

b. Rekapitulasi dilakukan terhadap data yang tertera pada payment 

voucher seperti nama vendor, NPWP, Alamat, DPP, tarif, PPh 
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terutang, keterangan, dan nomor voucher ke Microsoft Excel. 

Contoh pada Gambar 3.44, payment voucher dengan kode 

PINV117-000050 untuk pembayaran sewa laptop periode 22 Mei 

2016 sampai 21 Januari 2017 kepada PT XXX memiliki DPP 

sebesar Rp2.200.000,00, dikenakan tarif 2%, dan PPh sebesar 

Rp44.000,00. Pada Gambar 3.45, kuitansi dengan nomor 

010.034.16.60529180/9650 untuk pembayaran sewa Notebook 

Core i5 periode 22 Desember 2016 sampai 21 Januari 2017 

memiliki nominal sebesar Rp2.420.000,00. Nominal sebesar 

Rp2.420.000,00 adalah nominal termasuk PPN, PPN tersebut perlu 

dikeluarkan dari nominal ini dengan cara membagi Rp2.420.000,00 

dengan 1,1 sehingga didapat nominal DPP sebesar Rp2.200.000,00. 

Dari kedua dokumen tersebut, dilakukan rekapitulasi ke Microsoft 

Excel yang dapat dilihat pada Gambar 3.46 dengan vendor PT 

XXX, NPWP XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX, alamat NPWP Jl. 

XXX, DPP Rp2.200.000,00, tarif 2%, PPh Rp44.000,00, dengan 

keterangan sewa notebook core i5 – supplier 22 Des 2016-21 Jan 

2017, dan kode voucher PINV117-000050. Output selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 10. 
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Gambar 3.46 
Tampilan pada Microsoft Excel 
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9. Melakukan Rekonsiliasi PPh Pasal 21, 23, 26, dan 4 Ayat 2 

Rekonsiliasi PPh Pasal 21,23, 26, dan 4 ayat 2 dilakukan untuk periode 

Januari sampai Maret 2017. Berikut pelaksanaan rekonsiliasi atas 

Pajak PPh Pasal 21, 23, 26, dan 4 ayat 2: 

a. Dokumen hasil export general ledger pada Microsoft Excel yang 

diberikan oleh Supervisor Akuntansi dibuka. Berikut adalah contoh 

dokumen yang digunakan dalam proses rekonsiliasi. 

Gambar 3.47 
Hasil Export General Ledger 
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Gambar 3.48 
Jumlah pada General Ledger 

 

Gambar 3.49 
Jumlah pada Hasil Rekapitulasi 
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b. Hasil export general ledger dan hasil rekapitulasi PPh tersebut 

dilakukan rekonsiliasi atas nominal totalnya. Contoh pada gambar 

3.48, total PPh Pasal 23/26 yaitu sebesar Rp91.827.311,00 dan 

pada Gambar 3.49, total PPh Pasal 23/26 yaitu sebesar 

Rp91.827.312,00. Selisih nominal pada general ledger dan hasil 

rekapitulasi ini hanya sebesar Rp1, sehingga nominal ini dianggap 

telah sesuai. 

c. Dari 3 bulan dilakukannya rekonsiliasi, 80% dokumen telah sesuai 

dengan general ledger, sedangkan 20% dokumen lainnya tidak 

sesuai dengan general ledger. Atas dokumen yang tidak sesuai 

tersebut, dilakukan penyesuaian hasil rekapitulasi dengan 

melengkapi transaksi sesuai dengan yang tertera pada general 

ledger. 

 

10. Melakukan Input Data Pajak PPh Pasal 23, 26, dan 4 Ayat 2 pada 

e-SPT 

Proses input dilakukan terhadap PPh Pasal 23, 26, dan 4 ayat 2 untuk 

periode Januari sampai Maret 2017. Berikut pelaksanaan rekonsiliasi 

atas Pajak PPh Pasal 21, 23, 26, dan 4 ayat 2: 

a. e-SPT Pajak Penghasilan Pasal 23/26 atau 4 ayat 2  dibuka sesuai 

dengan yang dikerjakan. Berikut adalah contoh proses input yang 

dilakukan terhadap PPh Pasal 23/26. 

 

Pelaksanaan finance and..., Kristina Annabel, FB UMN, 2017



	 101 

Gambar 3.50 
Tampilan Awal e-SPT 

 

b. Sesuai dengan Gambar 3.51, klik “Program” dan dipilih “Buka 

SPT yang Ada”, kemudian bulan dipilih sesuai dengan yang 

dikerjakan yaitu bulan Januari 2017. 
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Gambar 3.51 
Tampilan untuk Membuka SPT 

 

c. Klik “SPT PPh” dan dipilih “Bukti Potong PPh Pasal 23” seperti 

pada Gambar 3.52. 
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Gambar 3.52 
Tampilan untuk Membuka Bukti Potong 

 

d. Bukti potong diisi berdasarkan masing-masing perusahaan sesuai 

dengan hasil rekonsiliasi. Berikut adalah contoh dokumen untuk 

input PPh Pasal 23 sewa. 
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Gambar 3.53 
Hasil Rekonsiliasi 

 

Gambar 3.54 
Tampilan Pengisian Bukti Potong 
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e. Hasil rekonsiliasi tersebut dilakukan input ke dalam e-SPT. Contoh 

pada Gambar 3.53, hasil rekonsiliasi PT XXX, NPWP 

XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX, alamat XXX, atas sewa notebook 

dan komputer dengan kode voucher PINV117-000050 dan 

PINV117-000084 memiliki DPP sebesar Rp2.200.000,00 dan 

Rp3.150.000,00, dikenakan tarif 2%, sehingga PPh sebesar 

Rp44.000,00 dan Rp63.000,00. Data tersebut dimasukkan ke dalam 

e-SPT seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3.54 dengan nomor 

bukti 000033/AHI/I/2017, tanggal pemotongan 31 Januari 2017, 

jenis penghasilan berupa sewa dengan DPP sebesar 

Rp5.350.000,00 (Rp2.200.000,00+Rp3.150.000,00) dan PPh 

sebesar Rp107.000,00 (Rp44.000,00+Rp63.000,00). Setelah selesai 

mengisi bukti potong, klik “Simpan” kemudian “Yes” seperti pada 

Gambar 3.55. Output dalam melakukan input data pajak lainnya 

dapat dilihat pada lampiran 12. 

f. Proses input selesai, dilakukan pemberitahuan kepada Supervisor 

Akuntansi untuk dilakukan review. 
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Gambar 3.55 
Tampilan untuk Simpan Bukti Potong 

 

3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

Selama pelaksanaan kerja magang di RS Premier Bintaro, kendala yang 

ditemukan yaitu: 

1. Lembar Faktur Pajak tidak ada, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan 

transaksi sehingga scan barcode tidak dapat dilakukan. 

2. Terdapat lembar Faktur Pajak dengan tinta yang pudar, sehingga scan 

barcode tidak dapat dilakukan. 

3. Jaringan intranet yang sering terputus pada saat menjurnal. 
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4. Terdapat lembar End of Shift yang tidak ada, sehingga proses verifikasi 

end of shift terhadap transaksi secara kredit terhambat. 

5. Terdapat cetakan Electronic Data Capture yang tidak sesuai dengan 

daftar transaksi pada lembar End of Shift. 

 

3.3.3 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Solusi atas kendala yang ditemukan selama pelaksanaan kerja magang di RS 

Premier Bintaro yaitu: 

1. Meminta untuk cetak ulang lembar Faktur Pajak. 

2. Melakukan input manual pada Aplikasi Scan Barcode e-Faktur. 

3. Menghubungi divisi IT untuk melakukan pengecekan. 

4. Meminta untuk cetak ulang lembar End of Shift yang tidak ada. 

5. Menyisihkan cetakan Electronic Data Capture agar pihak yang bertugas 

input data bagian kredit dapat lebih mudah dalam melakukan 

pengecekan. 
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