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1.1 Latar Belakang 

Pajak menjadi pendapatan tertinggi negara yang digunakan untuk mendanai 

belanja negara. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia, pendapatan pajak pada tahun 2017 sebesar 1.472,7 triliun dan 

meningkat pada tahun 2018 sebesar 1.618,9 triliun (www.kemenkeu.go.id). Pajak 

digunakan untuk membangun sarana dan prasana di Indonesia sebagai penunjang 

kehidupan sehari-hari masyarakatnya. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Grafik Penerimaan Perpajakan 

(Sumber: Kementerian Keuangan) 
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        Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 

pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnnya kemakmuran rakyat. Yang menjadi Subjek Pajak adalah 

Orang Pribadi dan Badan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak dapat 

bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia. Sedangkan 

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik 

yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha (Mardiasmo, 2018). 

Sebelum menjalankan hak dan kewajibannya membayar pajak, Subjek Pajak 

harus mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berfungsi untuk 

administrasi perpajakan dan pengenal diri atau Identitas Wajib Pajak.  

        Subjek Pajak dapat mendaftarkan NPWP langsung di kantor Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP). Pendafataran NPWP mempunyai jangka waktu yang telah 

ditentukan. Orang pribadi yang menjalankan usaha dan wajib pajak badan paling 

lambat 1 (satu) tahun setelah usaha dimulai. Orang pribadi yang tidak 

menjalankan usaha ketika penghasilan sudah melebihi Penghasilan Tidak Kena 

Pajak. 

        Menurut golongannya pajak dibagi menjadi 2 (dua) kelompok (Mardiasmo, 

2018): 

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang menjadi beban WP dan tidak dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Artinya WP yang 

bertanggung jawab atas administrasi dan pemikul pajak tersebut adalah 
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satu orang. Pajak langsung dipungut secara berkala. Contoh: Pajak 

Penghasilan 

2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. Artinya WP yang bertanggung 

jawab atas administrasi dan pemikul pajak adalah lebih dari satu orang. 

Pajak tidak langsung dipungut berdasarkan adanya tindakan perbuatan 

atau kejadian (jual beli). Contoh: Pajak Pertambahan Nilai 

        Pajak Penghasilan (PPh) adalah objek pajak yang setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak , baik yang 

berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak  (UU No. 36 tahun 2018).  

Yang menjadi dasar pengenaan PPh adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Bagi 

Wajib Pajak badan PKP dihitung sebesar penghasilan netto dan untuk Wajib 

Pajak orang pribadi dihitung dari penghasilan netto dikurangi Penghasilan Tidak 

Kena Pajak (PTKP). 

        Tarif pajak yang dikenakan untuk Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak 

Badan adalah 25%. Wajib Pajak yang memiliki omset kurang dari 4,8 milyar per 

tahun pengenaan pajaknya diatur dalam PP 46 tahun 2013. PP 46 tahun 2013 

diterbitkan untuk memberikan kepastian peraturan dan kemudahan dalam 

perpajakan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tarif pajak untuk 

PP 46 tahun 2013 adalah 1% tetapi mengalami penurunan pada tahun 2018 

menjadi 0,5%. Penurunan tarif ini dimaksud untuk mendorong masyarakat 

berperan dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan kepada 
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UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (pajak.go.id). Sedangkan 

untuk orang pribadi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan 

untuk Wajib Pajak orang pribadi sebagai berikut: 

 

 

        Terdapat jenis-jenis Pajak Penghasilan, yang dikelompokkan berdasarkan 

objek pajaknya, yaitu: 

1. PPh Pasal 21 

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, 

tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun 

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang 

dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri. Tarif PPh Pasal 21 dapat dilihat 

di tabel 1.1. 

2. PPh Pasal 22 

PPh Pasal 22 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun 

berjalan yang dipungut oleh bendara pemerintah yang berkenaan dengan 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp50.000.000,00 5% 

di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00 15% 

di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.00,00 25% 

di atas Rp500.000.00,00 30% 

Tabel 1.1 

Tabel Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi 

(Sumber: Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak) 
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pembayaran atau penyerahan barang, badan-badan tertentu yang berkenaan 

dibidang impor, dan Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari 

pembeli atas penjualan berang yang tergolong sangat mewah. Tarif PPh 

Pasal 22 untuk impor: 

1. Barang tertentu dikenakan tarif sebesar 10% dari nilai impor; 

2. Barang tertentu lainnya dikenakan tarif sebesar 7,5% dari nilai impor; 

3. Kedelai, gandum, dan tepung terigu dikenakan tarif sebesar 0,5% dari 

nilai impor dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API); 

4. Barang yang selain dinyatakan pada nomor 1,2 dan 3 yang 

menggunakan API dikenakan tarif sebesar 2,5% dari nilai impor; 

5. Barang yang selain dinyatakan pada nomor 1,2 dan 3 yang tidak 

menggunakan API dikenakan tarif sebesar 7,5%  dari nilai impor; 

6. Barang yang tidak kuasai dikenakan tarif sebesar 7,5% dari harga jual 

lelang. 

3. PPh Pasal 23 

PPh Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima 

atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan 

selain yang sudah dipotong Pasal 21, subjek pajak dalam negeri, atau 

perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Tarif PPh Pasal 23 yaitu: 

1. Dividen, bunga, royalti, hadiah dikenakan tarif sebesar 15% dari jumlah 

brutonya; 
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2. Sewa, dan jasa dikenakan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto yan tidak 

termasuk PPN. 

4. PPh Pasal 24 

PPh Pasal 24 mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan 

yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap 

pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak 

dalam negeri. Tarif PPh pasal 24 mengikuti tarif pajak  negara dimana 

Wajib Pajak mendapatkan penghasilannya. 

5. PPh Pasal 25 

PPh Pasal 25 mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan 

yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. 

6. PPh Pasal 26 

PPh Pasal 26 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang 

bersumber di Indonesia dan diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri (baik 

orang pribadi atau badan). Tarif PPh Pasal 26 adalah 20% dari jumlah bruto. 

7. PPh Pasal 4 (2) yang bersifat final 

PPh Pasal 4 (2) mengatur tentang penghasilan atas  bunga, sewa, dan 

imbalan jasa konsultasi, serta jasa konstruksi yang diatur dengan peraturan 

pemerintah. Tarif PPh pasal 4 (2) yaitu: 

1. Atas bunga deposito dikenakan tarif sebesar 0%-20% dari jumlah bruto; 

2. Bunga simpanan koperasi dikenakan tarif sebesar 10% dari jumlah 

bruto; 
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3. Bunga dari obligasi dikenakan tarif sebesar 5%-20% dari jumlah brtuto 

dan selisih harga jual; 

4. Dividen dikenakan tarif sebesar 10% dari jumlah dividen; 

5. Hadiah undian dikenakan tarif sebesar 25% dari jumlah bruto; 

6. Penjualan saham di Bursa Efek Indonesia dikenakan tarif sebesar 01,%-

0,5% dari nilai transaksi; 

7. Jasa konstruksi dikenakan tarif sebesar 2%-6% dai penghasilan bruto; 

8. Persewaan atas tanah dan/atau bangunan dikenakan tarif sebesar 10% 

dari nilai bruto sewa; 

9. a. Wajib Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan dikenakan tarif sebesar 2,5% dari bruto nilai pengalihan; 

b. Pengalihan rumah sederhana oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya 

melakukan pengalihan ha katas tanah dan/atau bangunan dikenakan tarif 

sebesar 1% dari bruto nilai pengalihan; 

c. Pengalihan ha katas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah 

dikenakan tarif sebesar 0% dari bruto nilai pengalihan. 

        Penyusutan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, 2017 merupakan 

konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud. Untuk menghitung 

penyusutan dibagi menjadi dua golongan, yaitu: 

1. Harta berwujud yang bukan berupa bangunan. Harta ini dikelompokkan 

lagi menjadi empat golongan yaitu: 

1. Kelompok 1, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang 

mempunyai masa manfaat 4 tahun. 
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2. Kelompok 2, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang 

mempunyai masa manfaat 8 tahun. 

3. Kelompok 3, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang 

mempunyai masa manfaat 16 tahun. 

4. Kelompok 4, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang 

mempunyai masa manfaat 20 tahun. 

2. Harta berwujud yang  berupa bangunan. Harta ini digolongkan menjadi 

dua golongan, yaitu: 

1. Permanen dengan masa manfaat 20 tahun. 

2. Tidak permanen, artinya bangunan yang dibuat bukan dari bahan 

permanen dan masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun. 

        Dalam pajak metode yang digunakan hanya metode garis lurus (straight line 

method) dan metode saldo menurun (declining balance method). Berikut tabel 

pembagian tarif penyusutan berdasarkan kelompok:  

Kelompok Harta 

Berwujud 

Masa 

Tarif Depresiasi2 

Garis Lurus Saldo Menurun 

I. Bukan Bangunan 

Kelompok 1 

Kelompok 2 

Kelompok 3 

 

4 tahun 

8 tahun 

16 tahun 

 

25% 

12,5% 

6,25% 

 

50% 

25% 

12,5% 

Tabel 1.2 

Tabel Pengelompokan Harta 
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        Pajak untuk barang atau jasa yang diserahkan atau diterima disebut Pajak 

Pertambahan Nilai.  Berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang 

dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Selain PPN, 

dikenakan juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM). Tarif pajak untuk 

PPN sebesar 10% (sepuluh persen), jika barang ekspor maka tarif yang dikenakan 

sebesar 0% (nol persen). Tarif pajak untuk PPn BM paling rendah sebesar 10% 

(sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen). PPn BM yang 

terutang dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (Mardiasmo, 2018). DPP 

yaitu: 

1. Harga Jual 

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta 

atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP (Mardiasmo, 

2018). 

Kelompok 4 20 tahun 5% 10% 

 

II. Bangunan 

Permanen  

Tidak Permanen 

 

20 tahun 

10 tahun 

 

5% 

10% 

 

- 

- 

(Sumber: Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak) 
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2. Penggantian 

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta 

atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, atau 

ekspor BKP Tidak Berwujud (Mardiasmo, 2018). 

3. Nilai Impor 

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea 

masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk 

impor BKP  (Mardiasmo, 2018). 

4. Nilai Ekspor 

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau 

seharusnya diminta oleh pengekspor (Mardiasmo, 2018). 

        PPN dapat dikreditkan dengan bukti berupa faktur pajak. Faktur pajak adalah 

bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan 

penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). 

PKP yang menjual suatu barang atas jasa kena pajak harus menerbitkan faktur 

pajak sabagai tanda bukti telah memungut pajak dari pelanggan yang telah 

membeli barang atau jasa kena pajak tersebut.  Setiap faktur pajak memiliki 

nomor seri faktur pajak, kode dan nomor seri faktur pajak terdiri dari 16 digit 

yaitu: 

- 2 digit pertama menunjukan kode transaksi. 

- 1 digit berikutnya menunjukan kode status. 
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- 13 digit berikutnya adalah nomor seri faktur pajak yang ditentukan oleh 

DJP.  

        Terdapat tujuh jenis faktur pajak yaitu (www.online-pajak.com): 

1. Faktur Pajak Keluaran 

Faktur pajak keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP saat 

melakukan penjualan terhadap BKP, JKP, dan atau BKP yang tergolong 

dalam barang mewah. 

2. Faktur Pajak Masukan 

Faktur pajak masukan adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP 

ketika melakukan pembelian terhadap BKP atau JKP dari PKP lainnya. 

3. Faktur Pajak Pengganti 

Faktur pajak pengganti adalah penggantian atas faktur pajak yang telah 

terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan 

pengisian NPWP. Sehingga, harus dilakukan pembetulan agar sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya. 

4. Faktur Pajak Gabungan 

Faktur pajak gabungan adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang 

meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP atau 

JKP  yang sama selama satu bulan kalender. 

5. Faktur Pajak Digunggung 

Faktur pajak digunggung adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan 

identitas pembeli, nama, dan tanda tangan penjual yang hanya boleh dibuat 

oleh PKP Pedagang Eceran. 
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6. Faktur Pajak Cacat 

Faktur pajak cacat adalah faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, 

jelas, benar, dan atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam 

pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan 

dengan membuat faktur pajak pengganti. 

7. Faktur Pajak Batal 

Faktur pajak batal adalah faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya 

pembatalan transaksi. Pembatalan faktur pajak juga harus dilakukan ketika 

ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak. 

Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena 

Pajak mendapatkan bukti Pajak Keluaran. Sedangkan Pengusaha Kena Pajak 

yang menerima Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak harus membayar 

PPN dan mendapatkan bukti Pajak Masukan (www.online-pajak.com). 

        Sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang 

disebut Surat Pemberitahuan (SPT).  Terdapat dua golongan SPT, yaitu: 

1. SPT Masa 

SPT Masa digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak 

bulanan. Jenis SPT Masa yaitu: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, 

PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPN dan PPn 

BM. 
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2. SPT Tahunan 

SPT Tahunan digunakan untuk pelaporan tahunan. Jenis SPT Tahunan 

yaitu:  Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

        SPT dapat diperoleh melalui website Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat 

Jenderal Pajak menyediakan layanan secara online untuk Wajib Pajak melaporkan 

dan membayar pajaknya. Aplikasi e-SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh 

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk digunakan oleh Wajib 

Pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT (www.kemenkeu.go.id). 

Sehingga Wajib Pajak dapat melaporkan dan membayar dengan cepat dan aman. 

Wajib Pajak hanya perlu mengisi data-data yang dibutuhkan dalam formulir SPT. 

Terdapat Lampiran yang harus dilengkapi dalam formulir SPT yang terdiri dari 

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran 

VI, Penyusutan dan Amortisasi, serta Elemen-elemen Laporan Keuangan (Neraca 

dan Laba Rugi). 

        Direktorat Jenderal Pajak juga menyediakan layanan online untuk Wajib 

Pajak melaporkan dan membayar PPNnya. Sebelum melaporkan dan membayar 

pajaknya, Wajib Pajak harus membuat billing pajak melalui e-Billing. e-Billing 

adalah sistem untuk membuat kode billing pajak yang digunakan  dalam 

pembayaran secara online. Setelah mendapatkan kode billing, Wajib Pajak 

melaporkan dan membayar pajaknya melalui Surat Setoran Elektronik (SSE). 

        Dalam melaporkan dan membayar pajak, terdapat batas waktu yang telah 

ditentukan sesuai dengan  golongan SPTnya. SPT Masa batas waktu pembayaran 
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10 bulan berikutnya dan dilaporkan pada 20 bulan berikutnya. PPN dan PPnBM 

batas waktu pembayaran diakhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan 

sebelum SPT masa PPN disampaikan, dilaporkan diakhir bulan berikutnya setelah 

masa pajak berakhir. SPT Tahunan batas waktu pembayaran sebelum SPT 

tahunan PPh disampaikan dan dilaporkan akhir bulan ketiga setelah berakhirnya 

tahun pajak untuk Wajib Pajak OP, sedangkan untuk Wajib Pajak Badan 

dilaporkan akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak . 

(www.pajak.go.id) 

        Di Indonesia terdapat berbagai jenis perusahaan yang didirikan, antara lain: 

1. Perusahaan Jasa 

Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual produk tidak berwujud 

dengan tujuan untuk mendapatkan laba. 

2. Perusahaan Manufaktur 

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi barang 

mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. 

        Untuk membuat sebuah laporan pajak, Wajib Pajak terlebih dahulu membuat 

laporan keuangan dengan sistem akuntansi. Akuntansi adalah suatu sistem 

informasi yang dapat mengidentifikasi, mencatatat, dan mengkomunikasikan 

segala kejadian ekonomi kepada pihak membutuhkannya (Weygandt, Kimmel, & 

Kieso, 2015). Akuntansi dapat digunakan untuk pihak internal maupun pihak 

eksternal suatu perusahaan. Pihak internal yaitu manajer memakai akuntansi untuk 

mengetahui apakah keuangan perusahaan baik atau buruk, mengoptimalkan 
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aktifitas perusahaan, dan apakah perusahaan sudah berjalan sesuai dengan tujuan. 

Pihak eksternal yaitu investor ataupun creditor memakai akuntansi untuk 

mengetahui apakah perusahaan layak untuk investasi dan apakah perusahaan 

layak untuk mendapatkan pinjaman. 

        Menurut Weygandt, Kimmel, & Kieso, 2015 akuntansi memiliki 9 siklus 

laporan keuangan, yaitu: 

1. Mengumpulkan dan menganalisis bukti transaksi 

2. Menjurnal transaksi 

3. Mem-posting jurnal ke buku besar (ledger) 

4. Menyusun neraca saldo (trial balance) 

5. Membuat dan mem-posting jurnal penyesuaian (adjusting entries) 

6. Menyiapkan neraca saldo setelah penyesuaian (adjusted trial balance) 

7. Menyiapkan laporan keuangan (financial statement) 

8. Menjurnal dan mem-posting jurnal penutup (closing entries) 

9. Menyiapkan neraca saldo setelah penutupan (post-closing trial balance) 

        Jurnal adalah catatan akuntansi dari bukti-bukti transaksi yang dicatat secara 

urutan kronologis. Jurnal menunjukan sisi debit dan kredit pada akun tertentu. Hal 

yang dibutuhkan dalam membuat jurnal antara lain tanggal transaksi, akun debit, 

dan akun kredit. Dalam membuat jurnal sangat penting untuk memakai nama akun 

yang benar dan spesifik agar terhindar dari error saat membuat laporan keuangan 

(Weygandt, Kimmel, & Kieso, 2015). Perusahaan menggunakan jurnal khusus 
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(special journal) untuk mencatat transaksi yang terjadi secara berulang. Special 

Journal terdiri dari (Weygandt, Kimmel, & Kieso, 2015): 

1.  Sales Journal 

Sales Journal adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua 

penjualan barang dagangan secara kredit.  Penjualan barang dagangan 

secara tunai dicatat dalam  cash receipt journal. Penjualan atas aset secara 

kredit selain barang dagangan dicatat dalam general journal. 

2. Cash Receipt Journal 

Cash journal adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat seluruh 

transaksi penerimaan  kas. Penerimaan kas langsung dari pelanggan atas 

transaksi penjualan barang dagangan secara tunai dan penerimaan kas dari 

hasil penagihan piutang akan dicatat dalam  cash receipt journal. 

3.  Purchases Journal 

Purchases journal adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat 

seluruh transaksi pembelian barang dagangan secara kredit. Untuk 

transaksi pembelian barang dagangan yang dilakukan secara tunai akan 

dicatat dalam cash payment journal.  

4.  Cash Payment Journal 

Cash Payment Journal adalah jurnal khusus yang digunakan untuk 

mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas.  

        Berikut contoh jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal untuk beban. 
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        Transaksi pembelian dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembelian dengan cara 

tunai dan pembelian dengan cara kredit. Berikut contoh jurnal pembelian: 

1. Jurnal pembelian secara tunai  2. Jurnal pembelian secara kredit 

    

        Transaksi penjualan dapat dibagi menjadi dua, yaitu penjualan dengan cara 

tunai dan penjualan dengan cara kredit. Berikut contoh jurnal pembelian: 

1. Jurnal penjualan secara tunai  2. Jurnal penjualan secara kredit 

 

        Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode 

akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya 

kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut 

pembagian kepada penanam modal (IAI, 2018). Berikut contoh jurnal beban: 

1. Jurnal beban 

 

 

Pembelian xxx 

         Kas         xxx 

Pembelian xxx 

         Utang Usaha         xxx 

Kas xxx 

         Penjualan         xxx 

Piutang Usaha xxx 

         Penjualan         xxx 

Beban xxx 

         Kas         xxx 
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         Revenue cycle/siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas kegiatan 

bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan informasi terkait dengan penyediaan 

barang atau jasa kepada pelanggan untuk mendapatkan kas sebagai bentuk 

pembayaran atas penjualan yang dilakukan (Romney & Steinbart, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

         

        Berdasarkan Romney, aktivitas revenue cycle dibagi menjadi 4 (empat): 

1.  Sales order entry adalah penerimaan pesanan barang atau jasa dari 

pelanggan. 3 (tiga) tahapan proses sales order entry yaitu: 

1. Taking the customer’s order (mengambil pesanan pelanggan). 

Pelanggan mengajukan pesanan barang yang diinginkan kepada bagian 

penjualan. 

2. Checking inventory availability (memeriksa ketersediaan 

barang/persediaan). 

(Sumber: Romney & Steinbart, 2018) 

Tabel 1.3 

Level 0 Data Flow Diagram: Revenue Cycle 
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Setelah menerima pesanan, maka bagian penjualan memeriksa barang 

tersebut ke bagian produksi. 

3. Responding customers inquiries (memenuhi pesanan pelanggan). 

Setelah barang yang diinginkan pelanggan diinformasikan available, 

maka bagian penjualan meneruskan informasi tersebut kepada 

pelanggan. Pelanggan memesan barang dengan menggunakan 

dokumen sales order kepada bagian penjualan. Bagian penjualan 

meneruskan sales order  tersebut kepada bagian gudang penyimpanan 

persediaan. 

2.  Shipping adalah proses pengiriman barang sesuai dengan pesanan 

pelanggan.  

Bagian penjualan juga meneruskan sales order kepada bagian shipping. 

Bagian shipping mengirimkan pesanan melalui jasa kurir disertai dokumen 

packing slip dan bill of lading kepada pelanggan. Bagian shipping  juga 

mengirimkan bill of lading kepada bagian akuntansi untuk mencatat jurnal 

penjualan. 

3.  Billing adalah proses penagihan yang memberitahukan informasi terkait 

jumlah yang harus dibayarkan oleh pelanggan. 

Setelah barang diterima, jasa kurir menginformasikan kepada bagian 

cashier untuk mengirimkan invoice kepada pelanggan. 

4.  Cash collections adalah proses pembayaran dari pelanggan. 

Setelah pelanggan menerima pesanan dan invoice, maka pelanggan 

membayar pesanan tersebut melalui bank atau dalam bentuk cash. Bagian 
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melakukan pemesanan barang dengan menggunakan dokumen purchase 

order lalu meneruskannya kepada supplier.   

2.  Receiving  materials, supplies, dan services (menerima bahan baku, 

persediaan, dan jasa). 

Supplier mengirimkan barang dan packing slip kepada bagian penerima 

dan mengirimkan invoice kepada bagian gudang dan bagian penerima 

mengirimkan receiving report  kepada bagian gudang  

3.  Approving supplier invoices (menyetujui faktur supplier). 

Bagian gudang lalu mencocokan faktur dengan purchase order yang 

bertujuan untuk mengetahui barang yang diterima sesuai dengan yang 

dipesan. Setelah bagian gudang menyatakan barang yang diterima sesuai 

dengan yang dipesan maka dibuatlah dokumen voucher pakage. Voucher 

package tersebut diteruskan kepada bagian akuntansi untuk dibuat jurnal. 

4. Cash disbursement  (pengeluran kas). 

Voucher package juga diteruskan kepada bagian cashier untuk melakukan 

pembayaran dan mengirimkan  bukti pembayaran kepada supplier. Setelah 

itu bagian cashier memberikan bukti pembayaran tersebut kepada bagian 

akuntansi untuk dibuat jurnal. 

        Setelah menjurnal, akuntan mem-posting jurnal ke dalam buku besar/ledger. 

Ledger adalah sekumpulan group akun yang yang dikelola oleh perusahaan 

(Weygandt, Kimmel, & Kieso, 2015).  Ledger yang biasa dipakai adalah 

berbentuk T atau biasa disebut T-account. Dalam T-account terdapat kolom-
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kolom yang harus diisi yaitu tanggal transaksi, deskripsi, debit, kredit, dan 

balance. 

        Menyusun neraca saldo/trial balance. Trial balance adalah daftar akun dan 

saldo pada waktu tertentu. Perusahaan biasanya membuat trial balance pada akhir 

periode akuntansi. Fungsi trial balance adalah untuk membuktikan 

kesetaraan/balances antara total saldo debit dengan total saldo kredit dalam buku 

besar. 

        Membuat dan mem-posting jurnal penyesuaian/adjusting entries. Jurnal 

penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk 

memastikan bahwa perusahaan mengikuti prinsip pengakuan pendapatan dan 

pengeluaran (Weygandt, Kimmel, & Kieso, 2015). Terdapat 2 tipe adjusting 

entries, yaitu: 

1. Deferrals 

1. Beban yang dibayarkan dimuka, dan 

2. Pendapatan dibayar dimuka. 

2. Accruals  

1. Penghasilan yang masih harus dibayar, dan 

2. Biaya yang masih harus dibayar. 

        Menyiapkan neraca saldo setelah penyesuaian (adjusted trial balance). 

Adjusted trial balance adalah daftar akun dan saldo setelah perusahaan membuat 

jurnal penyesuaian. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 

2018 laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan 
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dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan memiliki tujuan 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas 

entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam 

pembuatan keputusan ekonomi.  

        Di dalam laporan keuangan terdapat laporan posisi keuangan yang terdiri 

dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh bisnis. 

Aset digunakan untuk aktivitas bisnis seperti produksi dan penjualan. 

Karakteristik umum aset adalah digunakan untuk menghasilkan keuntungan bagi 

bisnis yang dijalankan (Weygandt, Kimmel, & Kieso, 2015). Aset terbagi menjadi 

dua, yaitu aset lancar (current assets) dan aset tetap (fixed assets). Aset lancar 

adalah aset yang diharapkan dalam jangka waktu yang pendek menghasilkan uang 

tunai. Aset lancar terdiri dari kas, piutang, investasi jangka pendek, persedian, dan 

beban dibayar dimuka.  

        Kas adalah saldo kas (cash on hand) dan rekening giro. Setara kas adalah 

investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan yang dapat dengan 

cepat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko 

perubahan nilai yang tidak signifikan (PSAK No. 2, 2018). Piutang digolongkan 

menjadi dua kategori menurut sumber terjadinya, yaitu piutang usaha dan piutang 

lain-lain. Piutang usaha adalah piutang yang berasal dari penjualan barang 

dagangan atau jasa secara kredit dan piutang lain-lain adalah piutang yang timbul 

dari transaksi di luar usaha normal perusahaan (Agoes, 2017). Biasanya 

perusahaan memberikan waktu 30-60 untuk pelanggan melunasinya (Weygandt, 

Kimmel, & Kieso, 2015). Persedian adalah barang yang dimiliki dan dibeli untuk 
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dijual pada periode tertentu. Di dalam PSAK No. 14 tahun 2018 disebutkan 

kriteria persediaan, yaitu : 

1. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal 

2. Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan  

3. Atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan/supplies untuk digunakan 

dalam proses produksi atau pemberian jasa. 

        Menurut Standar Akuntansi Keuangan, beban dibayar dimuka dimaksudkan 

sebagai biaya yang telah terjadi, yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan 

yang akan datang (Agoes, 2017). Biaya yang termasuk beban dibayar dimuka 

adalah asuransi, sewa, pajak, dan biaya-biaya lainnya. Aset tidak lancar adalah 

aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih 

dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk 

dijual dalam kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 

satu tahun (Agoes, 2017). Aset tidak lancar terdiri dari gedung, tanah, mesin, 

investasi jangka panjang, dan aset lainnya. Semua aset tidak lancar dapat 

disusutkan selama masa manfaatnya, kecuali tanah.  

        Penyusutan merupakan alokasi dari biaya penggunaan aset tetap selama masa 

manfaatnya, secara sistematis dan teratur (menggunakan metode tertentu yang 

diterapkan secara konsisten) (Agoes, 2017). Depresiasi berdasarkan akuntansi 

dihitung menggunakan metode garis lurus (straight-line method), metode 

berdasarkan jumlah produksi (units-of-activity method), dan metode saldo 

menurun ganda (declining-balance method). Metode garis lurus (straight-line 
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method) adalah metode depresiasi yang penyusutan setiap tahunnya sama selama 

masa manfaat aset. Metode berdasarkan jumlah produksi (units-of-activity method) 

adalah metode depresiasi yang masa manfaatnya dinyatakan dalam total unit 

produksi sehingga jumlah penyusutan berubah setiap tahun selama masa manfaat 

aset. Metode saldo menurun ganda (declining-balance method) adalah metode 

depresiasi yang menerapkan nilai konstan terhadap nilai buku suatu aset yang 

menurun dan menghasilkan penurunan biaya penyusutan tahunan selama masa 

manfaat aset (Weygandt, Kimmel, Kieso, 2015). Adapun faktor yang 

mempengaruhi perhitungan penyusutan, yaitu: 

1. Harga perolehan 

Harga perolehan adalah seluruh biaya terkait aset yang memiliki manfaat di 

masa mendatang. 

2. Masa manfaat 

Masa manfaat (useful life) adalah perkiraan umur/masa produktif  suatu aset. 

3. Nilai sisa  

Nilai sisa (residual value) adalah perkiraan nilai aset diakhir masa 

manfaatnya. 

        Menurut PSAK No. 1 2018, liabilitas/kewajiban adalah kewajiban saat ini 

yang timbul akibat peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan 

mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat 

ekonomi. Liabilitas muncul ketika terjadi transaksi secara kredit atau meminjam 

uang kepada creditor. Terdapat dua jenis liabilitas, yaitu: 
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1. Liabilitas jangka pendek 

Liabilitas jangka pendek adalah hutang yang diharapkan dapat dibayarkan 

paling lama satu tahun. Biasanya dibayarkan dengan menggunakan aset 

lancar (current  asset) daripada menerbitkan liabilitas lainnya. Yang 

termasuk liabilitas jangka pendek adalah utang usaha, wesel bayar, utang 

dividen, uang muka pelanggan, utang PPN / PPn BM, utang PPh, dan 

hutang jangka pendek lainnya. 

2. Liabilitas jangka panjang 

Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dapat 

diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Dilunasi dengan 

penerbitan liabilitas yang baru. Yang termasuk liabilitas jangka panjang 

yaitu, obligasi, dan utang jangka panjang lainnya. 

        Total aset ditambah total liabilitas adalah ekuitas. Menurut PSAK No. 21 

tahun 2018, ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih 

antara aktiva dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan 

ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Ekuitas secara umum  terdiri dari modal 

saham (share capital-ordinary) dan laba ditahan (retained earnings). 

        Menurut PSAK No.1 2018, Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari: 

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode; 

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode; 

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode; 

4. Laporan arus kas selama periode; 
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5. Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan 

dan informasi penjelasan lain. 

5a. Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana 

ditentukan dalam paragraph 38 dan 38A; dan 

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika 

entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau 

membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan. 

        Setelah menyiapkan laporan keuangan, berikutnya adalah menjurnal dan 

mem-posting jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir 

periode akuntansi untuk mentrsanfer saldo akun sementara ke akun ekuitas 

permanen (Weygandt, Kimmel, Kieso, 2015). Tahap terakhir adalah menyiapkan 

neraca saldo setelah penutupan (post-closing trial balance). Post-closing trial 

balance adalah daftar akun permanen dan saldo setelah membuat jurnal dan mem-

posting jurnal penutupan.  

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Kerja magang dilaksanakan dengan maksud agar mahasiswa dapat memperoleh 

pelatihan dan pengalaman nyata dari dunia kerja. Mahasiswa yang nantinya akan 

terjun ke dunia profesi akuntan akan dituntut untuk memiliki ilmu dan  

pengalaman yang baik agar siap bersaing. Untuk membantu mahasiswa menjalani 

persaingan tersebut, Universitas Multimedia Nusantara mengadakan program 

magang bagi mahasiswa agar siap terjun ke dunia kerja. 
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        Adapun tujuan dari kerja magang agar mahasiswa memiliki kemampuan 

secara professional untuk: 

1. Kemampuan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di dunia 

kerja, terutama dalam bidang akuntansi dan perpajakan perusahaan jasa 

dengan bekal ilmu yang telah dipelajari di kampus. 

2. Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan melalui pengaplikasian 

ilmu akuntansi dan perpajakan perusahaan jasa. 

3. Memberikan pelatihan dan pengalaman kerja terutama dalam bidang 

akuntansi dan perpajakan perusahaan jasa. 

4. Link and match pengetahuan yang telah  dipelajari di kampus dengan 

dunia kerja. 

 

1.3 Waktu dan Prosedur Kerja Magang 

1.3.1  Waktu Pelaksanaan Kerja Magang 

Kerja magang dilakukan pada tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan 28 Maret 

2019 di PT Bintang Mandiri Konsultama yang beralamat di Ruko Melati Mas  

Square Blok A No. 26, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Jam kerja magang 

berlangsung dari Senin sampai Jumat dari pukul 09.00 sampai 18.00 WIB. 

 

1.3.2  Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Pelaksanaan kerja magang dilaksanakan sesuai dengan Buku Panduan Kerja 

Magang Program Studi Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara, yamg 

terdiri dari tiga tahap, yaitu: 
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A. Tahap Awal: Pengajuan 

1. Mahasiswa mengajukan permohonan dengan mengisi formulir 

pengajuan kerja magang (Form KM-01) sebagai acuan pembuatan 

Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan kepada perusahaan 

yang dimaksud yang ditandangani oleh Ketua Pogram dan formulir 

KM-01 dan formulir KM-02 dapat diperoleh dari program studi; 

2. Surat Pengantar dianggap sah apabila dilegalisir oleh Ketua Program 

Studi; 

3. Mahasiswa diperkenankan mengajukan usulan tempat kerja magang 

kepada Ketua Program Studi; 

4. Mahasiswa menghubungi calon perusahaan tempat Kerja Magang 

dengan dibekali surat pengantar kerja magang. 

5. Jika permohonan untuk memperoleh kesempatan magang ditolak, 

mahasiswa mengulang prosedur dari poin 1, 2, 3, dan 4, dan izin 

baru akan diterbitkan untuk mengganti izin lama. Jika permohonan 

diterima, mahasiswa melaporkan hasilnya kepada Koordinator 

Magang; 

6. Mahasiswa dapat mulai melaksanakan Kerja Magang apabila telah 

menerima surat balasan bahwa mahasiswa bersangkutan diterima 

Kerja Magang pada perusahaan yang dimaksud yang ditujukan 

kepada Koordinator Magang. 

7. Apabila mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan kerja 

magang, mahasiswa akan memperoleh: Kartu Kerja Magang, 
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Formulit Kehadiran Kerja Magang, Formulir Realisasi Kerja 

Magang dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang. 

B. Tahap Pelaksanaan 

1. Sebelum mengikuti kerja magang, ,mahasiswa diwajibkan untuk 

mengikuti pembekalan magang yang diadakan oleh bagian karier 

UMN Bersama dengan Program Studi Akuntansi. 

2. Mahasiswa melaksanakan kerja magang di perusahaan di bawah 

bimbingan seorang karyawan tetap tetap di perusahan/instansi tempat 

pelaksanaan kerja magang yang selnjutnya disebut sebagai  

Pembimbing Lapangan. Dalam periode ini mahasiswa belajar bekerja 

dan meneyelesaikan tugas yang diberikan Pembimbing Lapangan. 

Untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, mahasiswa membaur 

dengan karyawan dan staf perusahaan agar mahasiswa ikut 

merasakankesulitan dan permasalahan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan tugas di tempat kerja magang. Jika di kemudian hari 

ditemukan penyimpangan-penyimpangan (mahasiswa melakukan 

kerja magang secara fiktif), terhadap mahasiswa yang bersangkutan 

dapat dikenakan sanksi diskualifikasdi dan sanksi lain sebagaimana 

aturan universitas, serta mahasiswa diharuskan menulang proses kerja 

magangdari awal. 

3. Mahasiswa harus mengikuti semua peraturan yang berlaku di 

perusahaan/instansi tempat pelaksanaan Kerja Magang. 
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4. Mahasiswa bkerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan 

sesuai dengan bidang studinya. Mahasiswa menuntaskan tugas yang 

diberikan oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan atas dasar teori, 

konsep, dan pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Mahasiswa 

mencoba memahami adaptasi penyesuaian teori dan konsep yang 

diperolehnya di perkuliahan dengan terapan praktisnya. 

5. Pembimbing Lapangan memantau dan menilai kualitas dan usaha 

kerja magang mahasiswa. 

6. Sewaktu  mahasiswa menjalani proses kerja magang, koordinator 

Kerja Magang beserta dosen pembimbing Kerja Magang memantau 

pelaksanaan  Kerja Magang mahasiswa dan berusaha menjalin 

hubungan baik dengan perusahaan. Pemantauan dilakukan baik secara 

lisan maupun tertulis. 

C. Tahap Akhir 

1. Setelah Kerja Magang di perusahaan selesai, mahasiswa menuliskan 

temuam serta aktivasi yang dijalankannya  selama kerja magang 

dalam Laporan Kerja Magang dengan bimbingan dosen Pembimbing 

Pembuatan Laporan Kerja Magang. 

2. Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan 

struktur laporan Kerja Magang Universitas Multimedia Nusantara. 

3. Mahsasiswa wajib mengikuti proses bimbingan minimal 6 kali dengan 

mengisi formulir konsultasi magang (lihat lampiran 5) yang 

ditandatangani oleh dosen pembimbing pembuatan laporan magang. 
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4. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mahasiswa 

mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan Kerja Magang 

harus mendapat pengesahan dari Dosen Pembimbing dan diketahui  

oleh Ketua Program Studi. Mahasiswa menyerahkan laporan Kerja 

Magang kepada Pembimbing Lapangan dan meminta Pembimbing 

Lapangan mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja magang 

(Form KM-06). 

5. Pembimbing Lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang 

(Form KM-04) terkait denga kinerja mahasiswa selama melaksanakan 

kerja magang. 

6. Pembimbing Lapangan memberikan surta keterangan perusahaan yang 

menjelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah 

menyelesaikan tugasnya. 

7. Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pembimbing 

Lapangan di perusahaan/instansi untuk dikirim secara langsung 

kepada Koordinator Magag atau melalui mahasiswa yang 

bersangkutan dalam amplop tertutup untuk disampaikan kepada 

Koordinator Magang. 

8. Setelah mahasiswa melengkapi persyaratan ujian kerja magang, 

Koordinator Kerja magang menjadwalkan ujian Kerja Magang. 

9. Mahasiswa menghadiri ujian kerja magang dan 

mempertanggungjawabkan laporannya pada ujian kerja magang. 
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