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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi  

KAP Susianto Arona merupakan Kantor Akuntan Publik di daerah Tangerang. 

KAP yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 2011 ini beralamat di Ruko Glaze 2 

Blok D No. 18, Gading Serpong, Tangerang, Banten, 15810, Indonesia. Selama 

proses kerja magang, posisi yang ditempati adalah sebagai junior auditor di 

bagian audit services. Tugas yang dilakukan selama menjadi junior auditor adalah 

membantu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh senior auditor, seperti 

melakukan prosedur pemeriksaan subsequent event, walkthrough, vouching, stock 

opname, cash opname, melakukan rekap atas PPh 23/26, rekonsiliasi PPN, 

membuat kertas kerja laporan laba rugi per bulan, perhitungan kembali akumulasi 

depresiasi aset tetap perusahaan, merekap mutasi penerimaan dan pengeluaran 

inventory dan membuat indeks pada WBS dan WPL. Proses kerja magang di 

Kantor Akuntan Publik Susianto Arona dibimbing dan diarahkan oleh Ibu Risma 

selaku pembimbing lapangan selama kerja magang berlangsung dibawah 

pimpinan dan juga pengawasan oleh Bapak Susianto selaku pemilik Kantor 

Akuntan Publik.  

 

3.2 Tugas yang Dilakukan  

Tugas yang dilaksanakan selama pelaksanaan kerja magang ini meliputi jasa audit, 

yaitu:  
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1. Melakukan stock opname  

Stock    opname    merupakan    perhitungan    fisik   atas   persediaan   dengan  

menghitung jumlah persediaan yang ada di gudang dan dibandingkan dengan 

pencatatan persediaan di perusahaan. Tujuan dilakukan stock opname adalah 

untuk memastikan bahwa jumlah fisik persediaan tersebut benar-benar ada 

dan memastikan semua aset telah tercatat. Dokumen yang dibutuhkan dalam 

melakukan stock opname adalah daftar pencatatan persediaan perusahaan, 

softcopy daftar persediaan dan berita acara stock opname. Stock opname 

dilakukan pada dua perusahaan yang berbeda, yaitu di outlet restoran dan 

perusahaan pembuat roti. Pelaksanaan stock opname di outlet restoran 

dilakukan di dapur perusahaan untuk barang dengan kategori food and 

beverage. Proses pekerjaan dalam melakukan stock opname di restoran, yaitu:  

1. Melakukan pemeriksaan jumlah persediaan dalam pencatatan dengan 

jumlah aktual. Pemeriksaan dilakukan dengan pengambilan sampel untuk 

beberapa produk tertentu dan selebihnya dilakukan pemeriksaan secara 

menyeluruh. Untuk melakukan kegiatan ini, auditor perlu datang jam 7 

pagi sebelum kegiatan operasional dimulai (jam 10 pagi). Tujuannya agar 

pada saat dilakukan pengecekkan tidak ada arus masuk dan keluar 

persediaan. Tahapan dalam melakukan pemeriksaan jumlah persediaan, 

yaitu:  

a. Meminta pencatatan persediaan pada pihak outlet yang telah 

melakukan stock opname sehari sebelumnya.  
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b. Melakukan perhitungan fisik pada persediaan yang terdapat pada 

outlet. Perhitungan persediaan dilakukan oleh pihak outlet dan 

auditor mendampingi dalam proses perhitungan.  

c. Membandingkan   antara   jumlah   fisik   persediaan   dengan  jumlah  

persediaan yang telah tercatat dari pihak oulet. Bila terdapat selisih 

jumlah persediaan antara pencatatan persediaan sehari sebelumnya 

dengan perhitungan aktual yang cukup signifikan, maka akan 

dilakukan perhitungan fisik kembali untuk memastikan apakah 

terdapat persediaan yang belum terhitung.  

2. Melakukan input stock opname ke data yang telah di-export (ditarik) dari 

sistem klien oleh auditor internal perusahaan. Data yang diinput 

merupakan hasil perhitungan stock opname yang telah dilakukan. Data 

penarikan sistem yang penting dalam stock opname, yaitu:  

a. Item No.  

b. Description (nama barang yang diperiksa) 

c. QTYONHAND (jumlah pencatatan persediaan perusahaan dari sistem) 

d. QTYCOUNTED (jumlah perhitungan fisik persediaan perusahaan) 

e. QTYVAR (QTYCOUNTED – QTYONHAND)  

f. STOCKUNIT (satuan unit barang seperti kg, liter, dan sachet) 

g. CALCOST (jumlah harga pokok barang)  

h. COSTVAR (QTYVAR x CALCOST)  

Hasil dari perhitungan aktual diisi pada kolom QTYCOUNTED. 

Kemudian dilakukan perhitungan pada QTYVAR (selisih antara 
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pencatatan persediaan di sistem dengan perhitungan aktual). Setelah itu, 

dilakukan perhitungan kolom COSTVAR dengan mengalikan QTYVAR 

dengan CALCOST.  

3. Jika terjadi selisih yang cukup signifikan antara perhitungan aktual 

persediaan dengan pencatatan persediaan di sistem, maka auditor akan 

memberi tahu dan mengomunikasikan temuan tersebut untuk 

dikonfirmasi kembali barang yang telah dihitung tersebut.  

4. Meminta pihak outlet untuk melakukan input internal usage untuk 

barang-barang yang terdapat selisih. Setelah itu, pihak outlet akan 

memberikan screenshot internal usage dimana di dalamnya terdapat 

nomor internal usage dan nama barang-barang. 

5. Melakukan pengisian berita acara stock opname.  

Selain pelaksanaan stock opname dilakukan di outlet, pelaksanaan stock 

opname juga dilakukan di perusahaan pembuat roti. Pelaksanaan dilakukan di 

gudang untuk bahan baku pembuatan roti dan packaging perusahaan. Proses 

pekerjaan dalam melakukan stock opname di perusahaan pembuat roti, yaitu:  

1. Menerima daftar data persediaan, dimana daftar data persediaan tersebut 

terdapat jumlah persediaan yang dicatat oleh perusahaan.  

2. Melakukan perhitungan fisik atas persediaan bahan baku dan packaging. 

Perhitungan persediaan dilakukan oleh pihak pegawai gudang perusahaan 

dan auditor mendampingi proses perhitungan.  

3. Menerima data softcopy atas data stock opname dari senior auditor.  
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4. Melakukan input atas hasil stock opname ke data softcopy stock opname. 

Data-data yang diinput adalah sebagai berikut:  

a. No. Code: Kode Barang  

b. Keterangan: Nama Barang pada bagian Bahan Baku dan Packaging 

c. Jumlah menurut hitungan: Hasil perhitungan aktual stock opname  

d. Jumlah menurut kartu: Pencatatan persediaan pada kartu stok 

perusahaan 

5. Membandingkan data perhitungan aktual persediaan dengan pencatatan 

persediaan perusahaan, serta menghitung selisih antara jumlah menurut 

aktual dengan jumlah menurut kartu pada softcopy stock opname.  

6. Menyerahkan data form penilaian stock opname pada senior auditor 

untuk diproses lebih lanjut.  

 

2. Melakukan cash opname  

Cash opname merupakan perhitungan fisik kas yang dibandingkan dengan 

pencatatan kas di perusahaan. Tujuan dilaksanakan cash opname adalah 

untuk memastikan jumlah fisik secara aktual telah sesuai dengan pencatatan 

yang dilakukan. Dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan cash opname, 

yaitu data pembukuan petty cash, bon gantung, data pencatatan penjualan 

tunai, dan berita acara cash opname. Proses pekerjaan yang dilakukan dalam 

melakukan cash opname, yaitu:  

1. Melakukan perhitungan terhadap kas kecil 
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a. Menuliskan data pembukuan kas kecil pada berita acara cash opname. 

Jumlah kas kecil adalah sebesar uang yang diberikan dari head office 

(data excel yang diberikan dari pihak head office).  

b. Melakukan perhitungan fisik uang atas kas kecil. Perhitungan 

dilakukan  atas  setiap  nominal  uang. Jumlah uang tersebut kemudian  

dituliskan pada berita acara cash opname.  

c. Jumlah perhitungan fisik kemudian dilakukan penjumlahan.  

d. Meminta bon gantung dari pihak kasir outlet. Bon gantung tersebut 

dituliskan pada kolom bon gantung, yaitu keterangan yang dibeli dan 

jumlahnya. Kemudian, semua nominal bon gantung dijumlahkan dan 

ditempatkan pada bagian bon gantung di berita acara cash opname.  

e. Jumlah perhitungan fisik atas kas kecil dijumlahkan dengan jumlah 

bon gantung.  

f. Jumlah tersebut dikurangi dengan data pembukuan kas kecil di berita 

acara cash opname. Apabila terdapat selisih, maka dituliskan pada 

kolom selisih.  

2. Melakukan perhitungan terhadap modal kasir  

a. Menuliskan data pembukuan modal kasir pada berita acara cash 

opname. Data modal kasir pada umumnya sebesar Rp500.000.  

b. Melakukan perhitungan fisik uang atas modal kasir. Perhitungan 

dilakukan atas setiap nominal uang. Jumlah uang tersebut lalu 

dituliskan pada berita acara cash opname.  

c. Jumlah perhitungan fisik tersebut lalu dilakukan penjumlahan.  
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d. Jumlah tersebut dikurangi dengan data pembukuan. Jika terdapat 

selisih, maka dituliskan pada kolom selisih.  

3. Melakukan perhitungan terhadap penjualan tunai 

a. Meminta data sales summary dari outlet. Pada data sales summary, 

terdapat pencatatan data penjualan tunai. Angka penjualan tunai 

dituliskan ke saldo pembukuan atas penjualan tunai pada berita acara 

cash opname.  

b. Melakukan perhitungan fisik uang atas penjualan tunai. Perhitungan 

fisik uang dilakukan oleh kasir outlet. Perhitungan dilakukan atas 

setiap nominal uang. Jumlah uang tersebut lalu dituliskan pada berita 

acara cash opname.  

c. Jumlah perhitungan fisik tersebut lalu dilakukan penjumlahan.  

d. Jumlah tersebut dikurangi dengan dengan data sales summary atas 

penjualan tunai. Apabila terdapat selisih, maka dituliskan pada kolom 

selisih.  

 

3. Melakukan vouching 

Vouching adalah bentuk pemeriksaan (verifikasi) bukti-bukti transaksi 

melalui pengidentifikasian atas jurnal pembukuan akuntansi transaksi terkait. 

Tujuan dilakukan vouching adalah untuk memeriksa bahwa transaksi yang 

dicatat dalam pembukuan benar-benar terjadi dan sesuai dengan bukti 

lampiran. Vouching dilakukan untuk periode tertentu dengan sampling. 

Penentuan sampling dilakukan oleh senior auditor atas transaksi yang sering 
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terjadi di dalam suatu perusahaan. Dokumen yang dibutuhkan untuk 

melakukan vouching adalah data softcopy rekapan biaya atas transaksi terkait 

dan bukti pengeluaran bank (payment voucher) terkait transaksi. Proses 

pekerjaan dalam melakukan vouching, yaitu:  

1. Menerima data softcopy rekapan biaya milik perusahaan yang sudah 

dipilih menjadi sampel.  

2. Melihat nomor bukti pengeluaran bank (no. voucher) dan tanggal voucher, 

kemudian mengambil bukti pengeluaran kas di odner cash payment setiap 

bulan.  

3. Memeriksa nomor bukti pengeluaran bank dan tanggalnya sama dengan 

catatan perusahaan.  

4. Memeriksa deskripsi bukti pengeluaran bank sesuai dengan catatan 

perusahaan.  

5. Memeriksa jumlah di bukti pengeluaran bank sesuai dengan catatan 

perusahaan dan sesuai dengan lampiran bukti pendukung rincian 

pengeluaran.  

6. Memeriksa bukti pengeluaran bank telah disetujui, diperiksa, dan diterima 

oleh setiap pihak yang berwenang.  

7. Memeriksa deskripsi bukti pengeluaran bank telah diklasifikasi dengan 

benar sesuai transaksinya.  

8. Memeriksa status pembayaran biaya tersebut berdasarkan bukti slip 

setoran.  
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9. Jika sudah sesuai semuanya, kemudian dilakukan input atas jumlah biaya 

yang dikeluarkan, tanggal receipt, memberikan checklist pada kolom V 

(voucher), S (supporting), A (approved), C (classification), memasukkan 

tanggal dan nominal slip setoran ke dalam data rekapan excel yang 

dimiliki.  

10. Menyimpan file excel dan memberikannya kepada senior auditor untuk 

diproses lebih lanjut.  

 

4. Membuat walkthrough purchase  

Walkthrough purchase adalah salah satu prosedur audit yang dilakukan 

dengan cara menelusuri prosedur atau langkah dalam sistem pengendalian 

internal untuk transaksi pembelian. Tujuan dilakukan walkthrough purchase, 

yaitu untuk memperoleh pemahaman untuk membantu auditor menentukan 

apakah pengendalian atas transaksi pembelian sudah dilakukan dengan baik. 

Pembuatan walkthrough purchase dilakukan pada 2 perusahaan yang berbeda, 

yaitu perusahaan yang bergerak dalam memproduksi jus segar dan 

perusahaan pembuat roti. Dokumen yang dibutuhkan dalam melaksanakan 

walkthrough purchase, yaitu dokumen yang terkait dengan transaksi 

pembelian perusahaan, seperti purchase order, invoice, payment voucher, 

faktur pajak, surat jalan, dan bukti penerimaan barang, serta data kerangka 

walkthrough purchase dan outstanding supplier. Proses pekerjaan dalam 

melakukan walkthrough purchase pada kedua perusahaan yang berbeda 
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adalah sama. Berikut merupakan proses pekerjaan dalam melakukan 

walkthrough purchase:  

1. Menerima data kerangka walkthrough purchase dalam format excel. Data-

data tersebut meliputi:  

a. Invoice: Nomor Invoice, Tanggal  

b. Faktur Pajak: Nomor Faktur Pajak, Tanggal, DPP, PPN, Total  

c. Bukti Penerimaan Barang: Nomor Tanda Terima, Tanggal, TTD  

d. Surat Jalan: Nomor Surat Jalan, Tanggal  

e. Purchase Order: Tanggal PO, Nomor PO, Quantity, Description 

(Nama Barang), Amount, Subtotal, Total PO, Keterangan  

f. Bukti Pengeluaran Bank (Voucher): Nomor voucher, Tanggal, Jumlah  

g. Bukti Setoran Bank: Tanggal, Jumlah  

2. Meminta dokumen terkait dengan transaksi pembelian klien, yaitu 

purchase order, invoice, faktur pajak, tanda terima barang, bukti setoran 

bank, bukti pengeluaran kas/bank, dan surat jalan. Selanjutnya, dilakukan 

pencarian atas dokumen sesuai dengan sampling yang terdapat pada 

kerangka walkthrough purchase. Pencarian dilakukan dengan mencari 

bukti pengeluaran bank (voucher) di odner payment voucher yang sudah 

disusun setiap bulan. Jika dokumen yang berkaitan atas suatu transaksi 

pembelian tidak ditemukan, maka auditor meminta bantuan pada klien 

untuk mencari keberadaan dokumen atas transaksi terkait.  

3. Melakukan input atas dokumen terkait sesuai dengan kerangka yang telah 

diberikan oleh senior auditor.  
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4. Menyerahkan data walkthrough purchase kepada senior auditor untuk 

diproses lebih lanjut.  

 

5. Membuat walkthrough sales  

Walkthrough sales merupakan salah satu prosedur audit yang dilakukan 

dengan cara menelusuri prosedur atau langkah dalam sistem pengendalian 

internal untuk transaksi penjualan. Tujuan dari pelaksanaan walkthrough 

sales adalah untuk memperoleh pemahaman untuk membantu auditor dalam 

menentukan apakah pengendalian atas transaksi penjualan sudah dilakukan 

dengan baik. Dokumen yang dibutuhkan terkait dengan pekerjaan ini, yaitu 

dokumen yang terkait dengan transaksi penjualan perusahaan, seperti bukti 

penerimaan bank (voucher), invoice, surat jalan, faktur pajak, nota retur pajak, 

bukti nota retur pajak, debit note, dan mutasi bank, serta data kerangka 

walkthrough sales. Langkah-langkah dalam melakukan walkthrough sales, 

yaitu:  

1. Menerima data kerangka walkthrough sales dalam format excel. Data-data 

tersebut meliputi:  

a. Bukti Penerimaan Bank (Voucher): No. Voucher, Tanggal, Nominal, 

Approve, Check, Receive 

b. Invoice: No. Invoice, Tanggal Invoice, Due date, Nominal  

c. Surat Jalan: Nomor Surat Jalan, TTD, Stempel  

d. Faktur Pajak: Nomor Faktur Pajak, Tanggal, DPP, PPN, Total  

e. Bukti Nota Retur: Nomor, TTD, Stempel 
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f. Debit Note: No. DN, Total, Stempel  

g. Mutasi Bank: Tanggal, Via, Nominal  

2. Meminta dokumen terkait dengan transaksi penjualan klien. Kemudian, 

dilakukan pencarian atas dokumen sesuai dengan sampling yang terdapat 

pada kerangka walkthrough sales. Pencarian dilakukan dengan mencari 

bukti penerimaan bank (voucher) di odner penerimaan bank yang sudah 

disusun setiap bulan. Jika dokumen yang berkaitan atas suatu transaksi 

penjualan tidak ditemukan, maka auditor meminta bantuan pada klien 

untuk mencari keberadaan dokumen atas transaksi terkait.  

3. Melakukan input atas dokumen terkait sesuai dengan kerangka yang telah 

diberikan oleh senior auditor.  

4. Menyerahkan data walkthrough sales kepada senior auditor untuk 

diproses lebih lanjut.  

 

6. Pemeriksaan subsequent event  

Subsequent event merupakan peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah 

tanggal neraca sebelum diterbitkannya laporan audit yang bersifat material 

terhadap laporan keuangan, sehingga memerlukan penyesuaian atau 

pengungkapan dalam laporan tersebut. Pemeriksaan subsequent event 

dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kewajiban dan beban yang masih 

harus dibayar yang tercantum di neraca per tanggal neraca merupakan 

kewajiban perusahaan yang akan dilunasi pada saat jatuh temponya (setelah 

tanggal neraca) dan memastikan bahwa tidak ada kewajiban perusahaan yang 
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belum dicatat per tanggal neraca, serta menentukan kemungkinan tertagihnya 

piutang. Pemeriksaan subsequent event dilakukan atas transaksi hutang dan 

piutang perusahaan. Dokumen yang dibutuhkan adalah data softcopy rekapan 

hutang dan piutang perusahaan, serta bukti pengeluaran dan penerimaan 

kas/bank sesudah tanggal neraca, dan slip setoran bank. Pemeriksaan 

subsequent event dilakukan pada 2 (dua) perusahaan yang berbeda, yaitu 

perusahaan yang bergerak dalam memproduksi jus segar dan perusahaan 

pembuat roti. Prosedur dalam melaksanakan pemeriksaan subsequent event 

adalah pemeriksaan terhadap hutang dan piutang perusahaan yang dilakukan 

pada  perusahaan  yang  bergerak dalam memproduksi jus segar, yaitu:   

1. Melakukan pemeriksaan terhadap bukti pengeluaran dan bukti 

penerimaan bank sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal 

selesainya audit field work.  

2. Melakukan pencocokan bukti pengeluaran dan penerimaan bank terhadap 

data softcopy rekapan hutang dan piutang perusahaan dengan mencari 

data pada rekapan softcopy hutang dan piutang perusahaan dengan acuan 

nama vendor dan customer dan posting date.  

3. Memeriksa cut-off pada transaksi pembelian dan penjualan yang 

dilakukan perusahaan.  

4. Setelah menemukan data pada softcopy rekapan hutang dengan nama 

vendor dan posting date yang sesuai, maka dilakukan penginputan pada 

Bukti Pengeluaran Bank yang berisi nomor bukti pengeluaran bank, 
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tanggal, nominal, dan selisih, serta pada Slip Setoran Bank yang berisi 

tanggal, nomor cek, dan nominal.  

5. Langkah ke-5 diulang untuk data softcopy rekapan piutang dengan nama 

customer dan posting date yang sesuai, dengan melakukan penginputan 

pada Bukti Penerimaan Bank yang berisi nomor bukti pengeluaran bank, 

tanggal, nominal, dan selisih, serta pada Slip Setoran Bank yang berisi 

tanggal, nomor cek, dan nominal.  

6. Menyerahkan hasil pekerjaan atas pemeriksaan subsequent event kepada 

senior auditor untuk diproses lebih lanjut.  

Selain pemeriksaan subsequent event dilakukan di perusahaan yang 

memproduksi jus segar, pelaksanaan pemeriksaan subsequent event juga 

dilakukan di perusahaan pembuat roti. Pemeriksaan subsequent event yang 

dilakukan pada perusahaan pembuat roti hanya pemeriksaan terhadap hutang 

perusahaan. Berikut proses pekerjaan dalam melakukan pemeriksaan 

subsequent event terhadap hutang di perusahaan pembuat roti:  

1. Melakukan pemeriksaan terhadap bukti pengeluaran bank sesudah tanggal 

neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit field work.  

2. Melakukan pencocokan bukti pengeluaran bank dengan data softcopy 

rekapan hutang perusahaan dengan mencari data pada rekapan softcopy 

hutang perusahaan dengan acuan nama vendor, posting date, dan jika 

terdapat Document No. akan disesuaikan dengan bukti pendukung lainnya.  

3. Melakukan pencocokan pada rekening koran dengan acuan tanggal dan 

nominal.   
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4. Memeriksa cut-off pada transaksi pembelian dan penjualan yang 

dilakukan perusahaan.  

5. Setelah menemukan data pada softcopy rekapan hutang dengan nama 

vendor, posting date, dan BP Ref No. yang sesuai, maka dilakukan 

penginputan tanggal, Via, Amount invoice, Nominal Rekening Koran atau 

Rekap Kas Kecil, dan Selisih.  

6. Menyerahkan hasil pekerjaan atas pemeriksaan subsequent event kepada 

senior auditor untuk diproses lebih lanjut.  

 

7. Melakukan ekualisasi atau rekonsiliasi PPN Keluaran  

Ekualisasi atau rekonsiliasi adalah pencocokan saldo 2 (dua) atau lebih angka 

yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Pajak keluaran adalah 

Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena 

Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena 

Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak 

Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. PPN dihitung berdasarkan tarif 

pajak dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 

merupakan jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai 

Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan 

yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Salah satu 

cara dalam melakukan rekonsiliasi PPN Keluaran adalah melakukan 

perbandingan antara data penjualan dari General Ledger dengan jumlah DPP 

yang tertera pada SPT Masa PPN klien. Tujuan dalam melakukan rekonsiliasi 



53 
 

PPN Keluaran adalah untuk mengetahui apakah terdapat selisih antara Dasar 

Pengenaan Pajak untuk PPN Keluaran yang telah dilaporkan oleh perusahaan 

dengan data penjualan yang terdapat dalam General Ledger perusahaan. 

Dokumen yang dibutuhkan adalah data General Ledger untuk penjualan serta 

SPT Masa PPN Keluaran perusahaan.  Langkah-langkah   dalam   melakukan  

rekonsiliasi PPN Keluaran, yaitu:  

a. Meminta data sofcopy general ledger terkait dengan penjualan dan SPT 

Masa PPN Keluaran perusahaan.  

b. Membuat kolom Nama PT, No. Faktur, Tanggal, DPP, PPN, Selisih, dan 

Keterangan pada data general ledger. Tujuannya untuk mencocokkan data  

pada general ledger sesuai dengan SPT Masa PPN Keluaran.  

c. Mencari data pada general ledger PPN Keluaran dengan acuan nominal 

DPP dan Nama PT dari SPT Masa PPN Keluaran. Setelah menemukan 

data dengan nominal DPP yang sama, maka dilakukan penginputan Nama 

PT, No. Faktur, Tanggal, DPP, PPN.  

d. Menghitung selisih antara DPP dari general ledger dengan DPP dari SPT 

Masa PPN Keluaran. Jika terdapat selisih, maka selisih tersebut 

merupakan diskon penjualan.  

e. Temuan audit serta hasil pencocokan data kemudian diserahkan kepada 

senior auditor untuk diproses lebih lanjut.  

 

8. Melakukan rekap atas PPh 23 

Pajak   Penghasilan   (PPh)   Pasal   23   merupakan   pajak  penghasilan  yang  
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dipotong atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang 

dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo 

pembayarannya Pemotong PPh Pasal 23 kepada Wajib Pajak dalam negeri 

atau bentuk usaha tetap yang pemotongan pajaknya dilakukan oleh pihak 

yang wajib membayarkan sebesar: 

a. 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, 

dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah 

dipotong PPh Pasal 21 

b. 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain 

sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang telah dikenai PPh 

Pasal 4 ayat (2); dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa 

manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang 

telah dipotong PPh Pasal 21.  

Tujuan dilakukan rekap atas PPh 23 adalah untuk memastikan bahwa 

transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 telah 

dipotong, disetor, dan dilaporkan. Dokumen yang dibutuhkan adalah data 

softcopy rekapan pajak penghasilan 23 dan 26 dan SPT Masa PPh Pasal 

23/26. Prosedur dalam melakukan rekap atas PPh 23, yaitu: 

1. Meminta data softcopy rekapan pajak penghasilan 23 dan 26 dan SPT 

Masa PPh Pasal 23/26 perusahaan.  

2. Berdasarkan masa pajaknya, dilakukan penginputan kolom PPh 23 

pada softcopy rekapan pajak penghasilan 23 dan 26 dengan mengisi 

nominal setoran PPh 23 yang disetor via BCA berdasarkan bukti 
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penerimaan pajak, kemudian dilakukan penjumlahan atas setoran PPh 

23 tersebut.  

3. Melakukan penginputan tanggal SPT dan tanggal setor pada softcopy 

rekapan pajak penghasilan 23 dan 26 berdasarkan SPT Masa PPh 

Pasal 23/26.  

4. Melakukan penginputan nama supplier, NPWP dan nilai Objek Pajak 

sesuai kolom pada softcopy rekapan pajak penghasilan 23 dan 26 

berdasarkan daftar bukti pemotongan pajak penghasilan 23 dan 26. 

Tarif pajak telah disesuaikan berdasarkan supplier yang memiliki 

NPWP dan tidak memiliki NPWP. Tarif pajak supplier yang memiliki 

NPWP adalah 2%, sedangkan yang tidak memiliki NPWP adalah 4%.  

5. Menghitung jumlah pajak yang dipotong dan disesuaikan dengan 

jumlah setoran PPh 23 yang telah dilakukan pada langkah ke-2. Jika 

terdapat selisih yang cukup signifikan, maka akan direkap ulang 

berdasarkan jumlah setoran dan daftar bukti pemotong PPh 23/26.  

6. Hasil rekapan pajak atas PPh 23 kemudian diserahkan kepada senior 

auditor untuk diproses lebih lanjut.  

 

9. Melakukan pemberian indeks untuk setiap file pada Working Balance 

Sheet dan Working Profit or Loss ke Top Schedule dan Supporting 

Schedule 

Working Balance Sheet (WBS) merupakan kertas kerja pemeriksaan auditor 

yang berisikan data-data akun permanen (permanent account) yang 
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berhubungan dengan laporan posisi keuangan serta audit adjustment pada 

periode pemeriksaan. Sedangkan, Working Profit or Loss (WPL) merupakan 

kertas kerja pemeriksaan auditor yang berisikan data-data akun temporer 

(temporary account) yang berhubungan dengan laporan laba rugi serta audit 

adjustment yang dibuat pada periode pemeriksaan. WBS dan WPL merupakan 

dasar dalam pembuatan draft laporan final dan merupakan bukti bahwa 

auditor sudah menjalankan prosedur audit yang telah ditetapkan dalam proses 

audit terhadap klien. Tujuan dilakukan pemberian indeks pada Working 

Balance Sheet (WBS) dan Working Profit or Loss dengan Final Report adalah 

untuk mendokumentasikan bukti audit yang telah dikumpulkan selama proses 

auditor.   

  WBS dan WPL berisi angka-angka per book (bersumber dari 

laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi perusahaan), penyesuaian audit, 

dan saldo per audit, yang kemudian akan menjadi angka-angka di laporan 

posisi keuangan dan laporan laba rugi yang telah diaudit, serta saldo tahun 

sebelumnya (bersumber dari laporan audit atau kertas kerja pemeriksaan 

tahun sebelumnya). Setiap angka yang tercantum dalam WBS dan WPL akan 

didukung oleh angka-angka dalam top schedule yang harus dilakukan 

pencocokan indeks. Dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan pemberian 

indeks pada WBS dan WPL, yaitu kertas kerja pemeriksaan auditor berupa 

data WBS dan WPL. Langkah-langkah dalam melakukan pemberian indeks 

pada WBS dan WPL, yaitu:  
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a. Menerima data berupa kertas kerja pemeriksaan, yaitu Working Balance 

Sheet (WBS) dan Working Profit or Loss (WPL) dalam format excel dari 

senior auditor.  

b. Memberikan indeks untuk setiap file. Untuk file WBS, indeks yang 

diberikan berupa:  

i) A, B, C, dan seterusnya untuk Top Schedule WBS, misalnya A untuk 

cash on hand & in bank.  

ii) A1, A2, B1, dan seterusnya untuk Supporting Schedule WBS, 

misalnya A1 untuk cash on hand dan A2 untuk cash in bank.  

Sedangkan, untuk file WPL, indeks yang diberikan berupa:  

i) PL1, PL2, PL3, dan seterusnya untuk Top Schedule WPL, misalnya 

PL1 untuk penjualan.  

ii) PL 1.1, PL 1.2, PL 2.1, dan seterusnya untuk Supporting Schedule 

WPL, misalnya PL 1.1 untuk gross sales dan PL 1.2 untuk sales 

return.  

c. Menyerahkan hasil pekerjaan atas pemberian indeks pada WBS dan WPL 

kepada senior auditor.  

 

10. Membuat kertas kerja laporan laba-rugi perusahaan per bulan  

Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil usaha 

suatu perusahaan (berupa pendapatan, beban, dan rugi atau laba) untuk suatu 

periode tertentu. Tujuan dilakukan pembuatan kertas kerja laporan laba rugi 

per bulan adalah untuk memeriksa dan mencocokkan saldo setiap akun pada 
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perincian laba rugi per bulan yang telah dibuat sebelumnya oleh perusahaan 

telah sesuai perhitungannya dengan laporan laba rugi. Dokumen yang 

dibutuhkan adalah data softcopy perincian laba rugi perusahaan setiap bulan 

dan laporan laba rugi perusahaan. Langkah-langkah dalam melaksanakan 

pembuatan kertas kerja laporan laba-rugi perusahaan per bulan adalah sebagai  

berikut:  

1. Meminta data softcopy perincian laba-rugi perusahaan setiap bulan 

kepada senior auditor dalam format excel.  

2. Membuat  kertas kerja laporan laba rugi per bulan yang berisi pendapatan,  

beban operasional, laba kotor, beban umum dan administrasi, laba (rugi) 

usaha, jumlah pendapatan/biaya lainnya, dan laba (rugi) bersih sebelum 

pajak.  

3. Menginput semua saldo-saldo akun pendapatan dan beban yang terdapat 

di softcopy perincian laba rugi pada kolom yang telah dibuat pada langkah 

ke-2, kemudian mencocokkan saldo akun dengan laporan laba rugi 

perusahaan.  

4. Langkah ke-3 dilakukan berulang untuk setiap bulan. 

5. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada senior auditor untuk diproses lebih 

lanjut dan jika terdapat selisih antara kertas kerja laporan laba rugi per 

bulan yang dibuat dengan laporan laba rugi, maka akan diperiksa kembali 

oleh senior auditor.  
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11. Melakukan perhitungan kembali akumulasi depresiasi aset tetap 

perusahaan  

Aset tetap adalah aset dengan masa manfaat yang relatif panjang yang saat ini 

digunakan perusahaan dalam mengoperasikan bisnis, seperti tanah, bangunan, 

mesin, dan peralatan. Depresiasi adalah jumlah suatu aset yang dapat 

disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Tujuan dilakukan 

perhitungan kembali akumulasi depresiasi aset tetap perusahaan adalah untuk 

memeriksa ulang perhitungan akumulasi depresiasi yang telah dibuat oleh 

klien. Dokumen yang dibutuhkan adalah data softcopy aset tetap perusahaan 

yang berisi harga perolehan, masa diperolehnya aset tetap tersebut, dan tarif 

penyusutan. Proses pekerjaan dalam melakukan perhitungan kembali 

akumulasi depresiasi adalah sebagai berikut:  

1. Senior auditor memberikan data softcopy aset tetap perusahaan dalam 

bentuk excel.  

2. Melakukan perhitungan akumulasi penyusutan dari masa diperolehnya 

aset tetap tersebut hingga 31 December 2018. Metode penyusutan yang 

digunakan adalah metode garis lurus.  

3. Hasil dari perhitungan akumulasi penyusutan kemudian diserahkan 

kepada senior auditor untuk diperiksa kembali dan diproses lebih lanjut.  

 

12. Melakukan rekap mutasi penerimaan dan pengeluaran inventory 

Inventory atau persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam 

kegiatan usaha, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, atau dalam 
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bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses atau 

pemberian jasa. Tujuan dilakukan rekapan mutasi atas penerimaan dan 

pengeluaran inventory adalah untuk memastikan barang yang masuk 

(penerimaan) dan keluar (pengeluaran) pada mutasi telah sesuai dengan 

pencatatan kartu persediaan perusahaan. Dokumen yang dibutuhkan adalah 

data softcopy mutasi penerimaan dan pengeluaran inventory; form permintaan 

dan pengambilan barang; laporan penerimaan barang; dan kartu stok yang 

dicatat perusahaan. Form permintaan dan pengambilan barang, serta laporan 

penerimaan barang berisi 2 jenis barang, yaitu barang bagian bahan baku dan 

packaging. Rekapan mutasi penerimaan dan pengeluaran barang untuk kedua 

jenis barang adalah sama. Proses pekerjaan dalam melakukan rekap mutasi 

penerimaan dan pengeluaran inventory adalah sebagai berikut:  

1. Menerima data softcopy mutasi penerimaan dan pengeluaran dalam 

format excel dan meminta form permintaan dan pengambilan barang, serta 

laporan penerimaan barang.  

2. Membuat kerangka rekapan mutasi penerimaan dan pengeluaran barang 

yang berisi Nomor urut, Item code, Nama Barang, Satuan, Mutasi Masuk 

(No. LPB, Tanggal, Jumlah), dan Mutasi Keluar (No. Dokumen, Tanggal, 

Jumlah).  

3. Melakukan rekap per tanggal atas dokumen form permintaan dan 

pengambilan barang terlebih dahulu dengan mencocokkan jumlah setiap 

barang yang keluar pada form permintaan dan pengambilan barang 

dengan data softcopy mutasi keluarnya barang tersebut.  



61 
 

4. Jika jumlah barang yang keluar pada form permintaan dan pengambilan 

barang sesuai dengan data softcopy mutasi keluarnya barang, maka 

diberikan tanda warna kuning pada kolom jumlah keluarnya barang pada 

mutasi,  

5. Jika jumlah barang yang keluar pada form permintaan dan pengambilan 

barang   tidak   ditemukan  pada  data  softcopy  mutasi  keluarnya  barang,  

maka akan dilakukan pencarian pada kartu stok perusahaan.  

6. Menginput No. Dokumen, Tanggal, dan Jumlah sesuai dengan dokumen 

form permintaan dan pengambilan barang maupun kartu stok perusahaan 

pada kerangka rekapan yang telah dibuat.  

7. Setelah merekap form permintaan dan pengambilan barang telah selesai, 

selanjutnya melakukan rekap atas laporan penerimaan barang dengan 

melakukan rekap per tanggal atas dokumen laporan penerimaan barang.  

8. Mencocokkan jumlah setiap barang yang masuk pada dokumen laporan 

penerimaan barang dengan data softcopy mutasi masuknya barang 

tersebut.   

9. Jika jumlah barang yang masuk pada dokumen laporan penerimaan 

barang sesuai dengan data softcopy mutasi masuknya barang, maka 

diberikan tanda warna hijau pada kolom jumlah keluarnya barang pada 

mutasi.  

10. Jika jumlah barang yang masuk pada dokumen laporan penerimaan 

barang tidak ditemukan pada data softcopy mutasi masuknya barang, 

maka akan dilakukan pencarian pada kartu stok perusahaan.  
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11. Menginput No. LPB, Tanggal, dan Jumlah sesuai dengan dokumen 

laporan penerimaan barang maupun kartu stok perusahaan pada kerangka 

rekapan yang telah dibuat  

12. Hasil rekapan mutasi atas penerimaan dan pengeluaran barang kemudian 

diserahkan kepada senior auditor untuk diproses lebih lanjut.  

 

3.3 Uraian Pekerjaan yang Dilakukan  

3.3.1 Proses Pelaksanaan  

Proses pelaksanaan kerja magang sebagai junior auditor di KAP Susianto 

Arona dilakukan selama 3 bulan, dari tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 30 

September 2019. Rincian tugas-tugas yang dilakukan untuk masing-masing 

klien adalah sebagai berikut:  

3.3.1.1 PT Sari Group  

a. Melakukan stock opname 

Pelaksanaan stock opname di PT Sari Group dilaksanakan di outlet 

pada tanggal 1 Agustus 2019. Kategori barang yang dilakukan stock 

opname adalah food and beverage pada dapur outlet. Dokumen yang 

dibutuhkan untuk stock opname, yaitu daftar pencatatan persediaan 

perusahaan, softcopy data persediaan perusahaan, dan berita acara 

stock opname. Proses perhitungan dilakukan oleh pihak outlet dan 

auditor memantau proses tersebut. Sebelum melakukan stock 

opname, auditor meminta pencatatan persediaan outlet yang telah 
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dilakukan stock opname sebelumnya. Berikut merupakan pencatatan 

persediaan outlet.  

Gambar 3.1  
Pencatatan Persediaan Outlet 

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.1, terdapat perhitungan pencatatan 

persediaan outlet pada kotak berwarna merah, sedangkan pada kotak 

berwarna biru merupakan perhitungan fisik pada saat melakukan 

stock opname. Misalnya, Corn Flakes pada pencatatan persediaan 

outlet sebanyak 13 pack dan pada perhitungan fisik stock opname 

sebanyak 6 pack. Perhitungan pencatatan persediaan outlet 

selengkapnya terdapat pada Lampiran 7. Selanjutnya, auditor 

melakukan perhitungan fisik dengan acuan perhitungan sehari 

sebelumnya. Setelah melakukan proses perhitungan, pihak auditor 

internal melakukan penarikan data atas sistem persediaan. Berikut 

merupakan contoh data sistem persediaaan yang telah ditarik oleh 

pihak internal auditor.  

 

Pencatatan 
Persediaan Outlet 

Perhitungan 
Fisik 
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Gambar 3.2  
Data Sistem Persediaan 

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.2, pada saat data sistem ditarik oleh pihak 

internal perusahaan terdapat lokasi, jenis barang, item no., deskripsi 

barang, jumlah barang menurut sistem (QTYONHAND), 

QTYCOUNTED, QTYVAR, dan STOCKUNIT. Hasil perhitungan 

fisik atas barang-barang tersebut akan diisi pada kolom 

QTYCOUNTED (bagian kotak warna hijau). Pengisian 

QTYCOUNTED harus disesuaikan dengan unit per barang 

(STOCKUNIT), seperti choco pearl harus dihitung per kg. berikut 

merupakan data penginputan hasil stock opname.  
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Gambar 3.3  
Hasil Stock Opname  

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.3, telah dilakukan penginputan atas 

QTYCOUNTED. Pada item Corn Flakes dilakukan penginputan 

sebesar 6 pack sesuai dengan Gambar 3.1. Selanjutnya, dihitung 

selisih atas perhitungan fisik dengan pencatatan perusahaan 

(QTYONHAND) sehingga menghasilkan QTYVAR. Untuk item Corn 

Flakes dilakukan perhitungan 6 pack dikurangi dengan 13 pack yang 

menghasilkan QTYVAR sebesar 7 pack. Selanjutnya, angka QTYVAR 

dikalikan dengan CALCOST untuk menghasilkan COSTVAR. Untuk 

item Corn Flakes, QTYVAR sebesar 7 pack dikalikan dengan 

Rp29.760,543 yang menghasilkan COSTVAR sebesar 

Rp208.323,801 (bagian lingkaran warna merah). Selain corn flakes, 

ditemukan beberapa persediaan lainnya yang terdapat selisih (bagian 

kotak warna ungu), seperti ice cream bravo chocolate, ice cream 

x 
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bravo green tea, dan lain sebagainya. Tahap yang sama juga 

diterapkan untuk barang dengan kategori food. Data atas opname 

tersebut kemudian dikomunikasikan terlebih dahulu pada pihak 

outlet. Apabila pihak outlet telah menyetujui jumlah atas stock 

opname, pihak outlet melakukan input atas internal usage, yaitu 

penggunaan barang persediaan perusahaan. Hasil stock opname 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 8. Berikut merupakan 

hasil screenshot internal usage yang diberikan pihak outlet.  

Gambar 3.4  
Internal Usage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.4, pihak outlet melakukan penginputan atas 

barang-barang yang penggunaannya belum dicatat. Setelah 
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melakukan penginputan internal usage, maka akan muncul nomor 

internal usage dan jumlah penggunaan barang yang belum dicatat 

(bagian kotak warna merah) sebagai nomor referensi dan kuantitas 

pencatatan penggunaan barang. Setelah pelaksanaan stock opname 

selesai, maka semua pihak yang terlibat dalam stock opname 

melakukan pengisian pada berita acara stock opname. Berita acara 

stock opname dapat dilihat pada Lampiran 9.  

 

b. Melakukan Cash Opname  

Pelaksanaan cash opname dilaksanakan di outlet Tangerang pada 

tanggal 1 Agustus 2019. Dokumen yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan cash opname, yaitu berita acara cash opname, bon 

gantung, data pencatatan penjualan tunai, dan data pembukuan petty 

cash. Perhitungan dilakukan untuk penjualan tunai, modal kasir, dan 

kas kecil setiap outlet. Perhitungan pertama dilakukan pada 

penjualan tunai perusahaan. Data pembanding untuk penjualan tunai 

perusahaan, yaitu data sales summary yang diperoleh dari sistem 

kasir. Berikut merupakan data cash sales summary pada outlet yang 

dilakukan cash opname.  
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Gambar 3.5 
Sales Summary  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.5, terdapat jumlah penjualan tunai sebesar 

Rp1.523.700 pada sales summary. Sales summary selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 10. Selanjutnya angka pada sales 

summary ditulis pada bagian saldo pembukuan Penjualan Tunai. 

Berikut merupakan Berita Acara Cash Opname untuk Penjualan 

Tunai.  
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Gambar 3.6  
Berita Acara Cash Opname – Penjualan Tunai  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.6, jumlah pencatatan penjualan tunai outlet 

dituliskan pada saldo pembukuan penjualan tunai sesuai dengan hasil 

cash sales summary outlet, yaitu sebesar Rp1.523.700 (bagian 

lingkaran warna merah). Selanjutnya dilakukan perhitungan fisik 

atas kas penjualan tunai. Berikut merupakan hasil perhitungan kas 

penjualan tunai outlet.  

 

 

 

 

Angka dari sales 
summary 
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Tabel 3.1 
Hasil Perhitungan Fisik Penjualan Tunai  

Keterangan 

PENJUALAN TUNAI 

Lembar / 

Keping 
Jumlah 

Uang Kertas 
 Rp 100.000  
 Rp   50.000  
 Rp   20.000  
 Rp   10.000  
 Rp     5.000  
 Rp     2.000  
 Rp     1.000  
 Rp        500  

  
13 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

  
 Rp 1.300.000  
 Rp      50.000  
 Rp      20.000  
 Rp               -  
 Rp               -  
 Rp               -  
 Rp               -  
 Rp               -  

Uang Logam 
 Rp     1.000  
 Rp        500  
 Rp        200  
 Rp        100  
 Rp          50  

  
  

3 
1 
1 
0 
0 

  
  
 Rp       3.000  
 Rp          500  
 Rp          200  
 Rp               - 
 Rp               - 

Pembelian Voucher   Rp    150.000  
Total Perhitungan Fisik  Rp 1.523.700  

Berdasarkan Tabel 3.1, jumlah perhitungan fisik penjualan tunai 

perusahaan sebesar Rp1.523.700. Masing-masing jumlah lembaran 

uang tunai beserta jumlahnya lalu dituliskan pada berita acara cash 

opname (Gambar 3.6, kotak warna biru). Pada bagian bon gantung 

berita acara cash opname untuk penjualan tunai dikosongkan (bon 

gantung hanya untuk perhitungan bagian kas kecil). Namun, jika 

pada perhitungan fisik penjualan tunai terdapat pembelian voucher 

seperti pada Tabel 3.1, maka pada berita acara cash opname bagian 

bon gantung dapat diisi untuk pembelian voucher sebesar Rp150.000. 

Selanjutnya dilakukan pengurangan antara perhitungan fisik dengan 
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saldo pembukuan, sehingga menghasilkan selisih. Pada umumnya, 

selisih tersebut hanya merupakan suatu perbedaan angka pembulatan 

antara cash sales summary maupun perhitungan fisik penjualan tunai. 

Data selanjutnya yang dilakukan pemeriksaan, yaitu modal kasir. 

Modal kasir untuk setiap outlet pada umumnya sebesar Rp500.000, 

dimana saldo tersebut akan menjadi saldo pembukuan modal kasir 

yang ditulis pada berita acara cash opname. Berikut merupakan 

berita acara cash opname terkait modal kasir.  

Gambar 3.7 
Berita Acara Cash Opname – Modal Kasir  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.7, jumlah saldo pembukuan modal kasir telah 

dituliskan sebesar Rp500.000 (bagian lingkaran warna merah). 

Selanjutnya, dilakukan perhitungan fisik atas kas modal kasir. 

Berikut merupakan hasil perhitungan kas modal kasir outlet.  
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Tabel 3.2  
Hasil Perhitungan Fisik Modal Kasir  

Keterangan 

MODAL KASIR 

Lembar / 

Keping 
Jumlah 

Uang Kertas 
 Rp 100.000  
 Rp   50.000  
 Rp   20.000  
 Rp   10.000  
 Rp     5.000  
 Rp     2.000  
 Rp     1.000  
 Rp        500  

  
3 
0 
3 
0 

20 
0 
0 
0 

  
 Rp    300.000  
 Rp               -  
 Rp      60.000  
 Rp               -  
 Rp    100.000  
 Rp               -  
 Rp               -  
 Rp               -  

Uang Logam 
 Rp     1.000  
 Rp        500  
 Rp        200  
 Rp        100  
 Rp          50  

  
  

13 
29 
50 
25 
0 

  
  
 Rp     13.000  
 Rp     14.500  
 Rp     10.000  
 Rp       2.500 
 Rp               - 

Total Perhitungan Fisik  Rp    500.000  

Berdasarkan Tabel 3.2, jumlah perhitungan fisik modal kasir outlet 

sebesar Rp500.000. Masing-masing jumlah lembaran uang tunai 

beserta jumlahnya lalu dituliskan pada berita acara cash opname 

(Gambar 3.7, kotak warna biru). Pada bagian bon gantung berita 

acara cash opname untuk modal kasir dikosongkan (bon gantung 

hanya untuk bagian kas kecil). Selanjutnya dilakukan pengurangan 

antara perhitungan fisik dengan saldo pembukuan yang 

menghasilkan selisih. Pada modal kasir, tidak terdapat selsiih 

opname. Data selanjutnya yang dilakukan pemeriksaan, yaitu kas 

kecil/petty cash. Untuk outlet Tangerang, diketahui jumlah saldo 
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pembukuan kas kecilnya sebesar Rp5.000.000. Saldo pembukuan 

tersebut kemudian dituliskan pada saldo pembukuan kas kecil berita 

acara cash opname. Berikut merupakan berita acara cash opname 

terkait kas kecil.  

Gambar 3.8  
Berita Acara Cash Opname – Kas Kecil (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.8, jumlah saldo pembukuan kas kecil telah 

dituliskan sebesar Rp5.000.000 (bagian lingkaran warna merah) 

yang digabung dengan saldo modal kasir sebesar Rp500.000 (bagian 

lingkaran warna hijau), sehingga saldo kas kecil sebelum ditambah 

modal kasir sebesar Rp4.500.000 (bagian lingkaran warna ungu). 
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Selanjutnya dilakukan perhitungan fisik atas kas kecil. Berikut 

merupakan hasil perhitungan fisik terkait kas kecil outlet.  

Tabel 3.3  
Hasil Perhitungan Fisik Kas Kecil  

Keterangan 

KAS KECIL 

Lembar / 

Keping 
Jumlah 

Uang Kertas 
 Rp 100.000  
 Rp   50.000  
 Rp   20.000  
 Rp   10.000  
 Rp     5.000  
 Rp     2.000  
 Rp     1.000  
 Rp        500  

  
9 

38 
5 

107 
45 
1 
0 
0 

  
 Rp    900.000  
 Rp 1.900.000   
 Rp    100.000 
 Rp 1.070.000  
 Rp    225.000  
 Rp        2.000  
 Rp               - 
 Rp               -  

Uang Logam 
 Rp     1.000  
 Rp        500  
 Rp        200  
 Rp        100  
 Rp          50  

  
  

113 
45 
12 
2 
0 

  
  
 Rp   113.000  
 Rp     22.500  
 Rp       2.400  
 Rp          200 
 Rp               - 

Total Perhitungan Fisik  Rp 4.335.100 

Berdasarkan Tabel 3.3, jumlah perhitungan fisik kas kecil 

perusahaan sebesar Rp4.335.100. Masing-masing jumlah lembaran 

uang tunai beserta jumlahnya lalu dituliskan pada berita acara cash 

opname (Gambar 3.8, kotak warna biru). Pada kas kecil, biasanya 

akan terdapat selisih karena terdapat biaya yang belum di-reimburse 

dalam bentuk bon gantung. Berikut merupakan contoh bon gantung 

outlet Tangerang.  
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Gambar 3.9 
Bon Gantung Outlet Tangerang  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.9, total biaya yang dikeluarkan untuk 

pembelian tersebut sebesar Rp119.900 pada tanggal 26 Juli 2019. 

Selanjutnya, bon tersebut dicatatkan pada berita acara cash opname. 

Berikut merupakan bagian berita acara cash opname terkait bon 

gantung.  

Gambar 3.10  
Berita Acara Cash Opname – Bon Gantung  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 
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Berdasarkan Gambar 3.10, dituliskan keterangan serta biaya yang 

dikeluarkan, yaitu storage box dengan biaya sebesar Rp119.900 pada 

tanggal 26 Juli 2019. Selanjutnya dilakukan penjumlahan atas 

seluruh bon gantung adalah sebagai berikut.  

Gambar 3.11 
Penjumlahan Bon Gantung  

 
 
 

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.11, total bon gantung outlet yaitu sebesar 

Rp164.900. Jumlah bon gantung tersebut lalu dituliskan pada berita 

acara cash opname. Berikut merupakan berita acara cash opname 

terkait dengan kas kecil dan bon gantung outlet.  

Gambar 3.12  
Berita Acara Cash Opname – Kas Kecil (2)  

 

 

 
 
 
 
 

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.12, dilakukan penulisan pada total bon 

gantung perusahaan, yaitu sebesar Rp164.900. Selanjutnya dilakukan 

penjumlahan antara perhitungan fisik kas kecil dengan bon gantung, 

sehingga menghasilkan total sebesar Rp4.500.000. Kemudian 

dilakukan penjumlahan antara total perhitungan fisik kas dengan 
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modal kasir sebesar Rp500.000, sehingga menghasilkan total sebesar 

Rp5.000.000. Lalu dilakukan pengurangan antara total Rp5.000.000 

dengan saldo pembukuan sebesar Rp5.000.000. Selanjutnya, berita 

acara cash opname tersebut ditandatangani oleh pihak outlet yang 

terlihat dalam melakukan cash opname. Detail berita acara cash 

opname selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 11.  

 

3.3.1.2 PT Kombo Express  

a. Melakukan perhitungan kembali akumulasi depresiasi aset tetap  

Perhitungan kembali akumulasi depresiasi aset tetap membutuhkan 

data softcopy atas aset tetap perusahaan. Jenis aset tetap perusahaan 

yang dilakukan perhitungan kembali adalah inventaris kantor. 

Sebelum melakukan perhitungan kembali akumulasi depresiasi aset 

tetap, senior auditor memberikan data softcopy aset tetap perusahaan. 

Berikut merupakan sebagian data softcopy terkait aset tetap.  

Gambar 3.13 
Data Softcopy Aset Tetap  

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 
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Berdasarkan Gambar 3.13, pada data softcopy aset tetap tertera 

informasi mengenai periode perolehan, tarif, dan harga perolehan 

yang akan membantu dalam melakukan perhitungan kembali 

akumulasi depresiasi. Lalu, dilakukan perhitungan akumulasi 

depresiasi untuk masing-masing aset dari masa diperolehnya hingga 

31 Desember 2018 dengan menggunakan metode garis lurus. Berikut 

merupakan salah satu perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap 

perusahaan.  

Gambar 3.14 
Perhitungan Akumulasi Depresiasi  

 

 
 
 
 

          (Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.14, perhitungan depresiasi atas komputer 

dimulai dengan masa perolehannya, yaitu tahun 2013 dengan 

menggunakan metode garis lurus dengan mengalikan harga 

perolehan dengan tarif sehingga diperoleh penyusutan senilai 

3.600.000. Selanjutnya, melakukan perhitungan akumulasi 

depresiasi dengan menambahkan nilai depresiasi tahun 2013 

dengan nilai depresiasi tahun 2014, sehingga menghasilkan nilai 

akumulasi penyusutan sebesar 7.200.000 (kotak warna biru). 

Perhitungan depresiasi dan akumulasi depresiasi dilakukan setiap 

tahun hingga masa manfaatnya berakhir. Langkah pada Gambar 
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3.14 dilakukan berulang pada aset perusahaan yang lain. Detail 

perhitungan kembali akumulasi penyusutan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 12.  

 

b. Membuat kertas kerja laporan laba-rugi perusahaan per bulan 

Pembuatan kertas kerja laporan laba rugi dilakukan dengan acuan 

dari data softcopy perincian laba rugi dengan laporan laba rugi 

perusahaan setiap bulan untuk periode Januari – Desember 2018. 

Berikut merupakan data perincian laba rugi bulan Januari 2018:  

Gambar 3.15  
Perincian Laba Rugi Perusahaan – Januari 2018 

        (Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 
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Setelah menyiapkan data perincian laba rugi, langkah selanjutnya 

yang dilakukan adalah membuat kertas kerja laporan laba rugi per 

bulan yang berisi pendapatan, beban operasional, laba kotor, hingga 

laba (rugi) bersih sebelum pajak. Kemudian, menginput semua saldo 

akun pendapatan dan beban yang terdapat di perincian laba rugi 

(kotak warna merah) pada kerangka kertas kerja laporan laba rugi 

yang telah dibuat sebelumnya. Berikut merupakan kertas kerja 

laporan laba rugi per bulan yang telah dilakukan penginputan.  

Gambar 3.16 
Kertas Kerja Laporan Laba Rugi per Bulan  

     (Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 
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Berdasarkan Gambar 3.16, penginputan dilakukan setiap bulan 

dengan menginput saldo pendapatan dan beban perincian laba rugi 

pada kertas kerja laporan laba rugi (kotak warna biru). Kertas kerja 

laporan laba rugi dapat dilihat selengkapnya pada Lampiran 13. 

Selanjutnya, melakukan pencocokan saldo akun (pendapatan, laba 

kotor, hingga laba (rugi) bersih sebelum pajak) dengan acuan 

laporan laba rugi perusahaan. Berikut merupakan laporan laba rugi 

perusahaan periode Januari 2018.  

Gambar 3.17 
Laporan Laba Rugi – Januari 2018 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         (Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Jika saldo akun (pendapatan, laba kotor, hingga laba (rugi) bersih 

sebelum pajak) telah sesuai dengan laporan laba rugi setiap bulan, 

maka diserahkan kepada senior auditor untuk diproses lebih lanjut. 

Jika terdapat selisih antara kertas kerja laporan laba rugi dengan 

laporan laba rugi, maka dikomunikasikan kepada senior auditor atas 
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temuan selisih tersebut dan dilakukan pemeriksaan kembali oleh 

senior auditor.  

 

3.3.1.3 PT Beta Alfa  

a. Melakukan pemberian indeks untuk setiap file pada WBS dan 

WPL ke Top Schedule dan Supporting Schedule 

Pemberian indeks untuk setiap file pada WBS dan WPL 

membutuhkan dokumen berupa data softcopy WBS dan WPL dalam 

bentuk excel. Pemberian indeks file WBS dan WPL dilakukan untuk 

periode 31 Desember 2018. Langkah pertama yaitu dengan 

pemberian indeks pada file WBS PT Beta Alfa.  

Gambar 3.18 
WBS PT Beta Alfa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       (Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 
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Berdasarkan Gambar 3.18, dari data WBS tersebut akan diberikan 

indeks pada masing-masing akun berupa A, B, C, dan seterusnya 

untuk Top Schedule WBS (kotak warna merah), serta A1, A2, B1, 

dan seterusnya untuk Supporting Schedule WBS (kotak warna hijau). 

Berikut merupakan pemberian indeks untuk cash on hand & in bank 

pada Top Schedule WBS:  

Gambar 3.19 
Top Schedule Cash on Hand & in Bank PT Beta Alfa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        (Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.19, pemberian indeks Top Schedule WBS 

telah diberikan dengan huruf A untuk akun cash on hand & in bank. 

Tidak hanya memberikan indeks saja, namun dilakukan pencocokan 

saldo akhir (total) akun tersebut. Pada Gambar 3.19, total top 

schedule untuk cash on hand & in bank telah sesuai dengan total 

cash on hand & in bank pada data WBS PT Beta Alfa.  Selanjutnya, 

jika telah memberikan indeks top schedule cash on hand & in bank, 
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maka akan diberikan indeks Supporting Schedule-nya yang terdiri 

dari cash on hand dan cash in bank. Berikut merupakan pemberian 

indeks untuk cash on hand dan cash in bank:  

Gambar 3.20 
Supporting Schedule Cash on Hand  

     (Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Gambar 3.21 
Supporting Schedule Cash in Bank  

      (Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.20 dan Gambar 3.21, pemberian indeks 

Supporting Schedule telah diberikan dengan huruf A1 untuk cash on 

hand dan A2 untuk cash in bank. Pemberian indeks file WBS 

tersebut untuk akun lainnya dilakukan berulang dengan langkah 

yang sama. Selanjutnya melakukan pemberian indeks untuk file WPL 

PT Beta Alfa dengan indeks yang diberikan berupa PL1, PL2, PL3, 

dan seterusnya untuk Top Schedule WPL, serta PL 1.1, PL 1.2, PL 
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2.1, dan seterusnya untuk Supporting Schedule WPL. Berikut 

merupakan data WPL PT Beta Alfa.  

Gambar 3.22 
WPL PT Beta Alfa  

    (Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.22, dari data WBS tersebut akan diberikan 

indeks untuk Top Schedule (kotak warna merah) dan Supporting 

Schedule (kotak warna hijau). Berikut merupakan pemberian indeks 

untuk akun penjualan pada Top Schedule WPL:  
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Gambar 3.23 
Top Schedule Penjualan PT Beta Alfa  

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.23, pemberian indeks Top Schedule WPL 

telah diberikan dengan indeks PL1 untuk penjualan. Tidak hanya 

memberikan indeks saja, namun dilakukan pencocokan saldo akhir 

(total) akun tersebut. Pada Gambar 3.23, total top schedule untuk 

penjualan telah sesuai dengan total penjualan pada data WPL PT 

Beta Alfa.  Selanjutnya, jika telah memberikan indeks top schedule 

penjualan, maka akan diberikan indeks Supporting Schedule-nya 

yang terdiri dari gross sales, sales return, dan sales tradespend. 

Berikut merupakan pemberian indeks untuk gross sales, sales return, 

dan sales tradespend:  
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Gambar 3.24 
Supporting Schedule Gross Sales  

      (Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Gambar 3.25 
Supporting Schedule Sales Return 

      (Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Gambar 3.26 
Supporting Schedule Sales Trade spend 

      (Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.24, Gambar 3.25, dan Gambar 3.26, 

pemberian indeks Supporting Schedule telah diberikan dengan PL1.1 
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untuk gross sales, PL1.2 untuk sales return, dan PL1.3 untuk sales 

tradespend. Pemberian indeks file WPL tersebut untuk akun lainnya 

dilakukan berulang dengan langkah yang sama. WBS dapat dilihat 

selengkapnya pada Lampiran 14 dan WPL dapat dilihat 

selengkapnya pada Lampiran 15. Setelah itu, kolom dan margin 

Top Schedule dan Supporting Schedule file WBS dan WPL dirapikan, 

kemudian seluruh pekerjaan yang telah diselesaikan tersebut 

diberikan kepada senior auditor.  

 

b. Melakukan vouching 

Dalam melakukan vouching, dokumen yang dibutuhkan adalah data 

softcopy rekapan biaya atas transaksi dan bukti pengeluaran bank 

(payment voucher), slip setoran, dan bukti pendukung lainnya. 

Sebelum melakukan vouching, senior auditor memberikan data 

softcopy rekapan biaya yang akan dilakukan vouching dalam bentuk 

excel. Berikut merupakan sebagian data softcopy rekapan biaya:  

Gambar 3.27 
Data Rekapan Biaya Vouching  

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 
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Setelah menerima data softcopy rekapan biaya yang sudah dipilih 

menjadi sampel untuk dilakukan vouching, maka berikut langkah-

langkah dalam melakukan vouching:  

a. Berdasarkan Gambar 3.27, maka yang digunakan untuk 

dilakukan vouching adalah nomor bukti pengeluaran bank 

(nomor voucher/Doc. No) dan tanggal dokumen seperti pada 

Gambar 3.27 (kotak warna merah. Selanjutnya, mengambil bukti 

pengeluaran bank dengan nomor dokumen 1810020039 pada 

tanggal 10 Januari 2018 di odner cash payment yang telah 

disusun per bulan.  

b. Melakukan pemeriksaan nomor bukti pengeluaran bank dan 

tanggal dokumen apakah sama dengan catatan perusahaan (data 

rekapan biaya perusahaan). Berikut merupakan bukti 

pengeluaran bank.  

Gambar 3.28 
Bukti Pengeluaran Bank  

 
 

 

 

 

 

 

   

Beta Alfa 
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c. Berdasarkan Gambar 3.28, nomor BKK dan tanggal telah sesuai 

dengan catatan perusahaan (Gambar 3.27, kotak merah), yaitu 

dengan nomor BKK 1810020039 pada tanggal 10 Januari 2018 

(lingkaran warna merah).  

d. Selanjutnya, memeriksa deskripsi pada bukti pengeluaran bank 

yang sesuai dengan catatan perusahaan. Pada Gambar 3.28, 

deskripsi bukti pengeluaran bank (lingkaran warna biru) sesuai 

dengan catatan perusahaan (Gambar 3.27, kotak warna biru), 

yaitu Luki: Trp 1-7/1.  

e. Melakukan pemeriksaan deskripsi bukti pengeluaran bank yang 

telah diklasifikasi dengan benar sesuai dengan transaksinya 

dimana deskripsi tersebut merupakan biaya transportasi, maka 

diklasifikasikan ke dalam biaya Transportation dengan kode 

6211030 (Gambar 3.28, lingkaran warna hijau) yang telah sesuai 

dengan catatan perusahaan (Gambar 3.27, kotak warna hijau).  

f. Memeriksa jumlah pengeluaran pada bukti pengeluaran bank 

apakah sesuai dengan catatan perusahaan. Pada Gambar 3.28 

(lingkaran warna ungu), jumlah yang dikeluarkan adalah sebesar 

Rp457.700 sesuai dengan catatan perusahaan (Gambar 3.27, 

kotak warna ungu) sebesar Rp457.700.  

g. Memeriksa bukti pengeluaran bank apakah telah disetujui, 

diperiksa, dan diterima oleh setiap pihak yang berwenang. Pada 
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Gambar 3.28 (kotak warna merah) bukti pengeluaran bank telah 

ditanda tangani oleh setiap pihak yang berwenang.  

h. Jika pemeriksaan diatas semua telah sesuai, maka dilakukan 

penginputan atas voucher (no. voucher, tanggal, nominal, total), 

memberikan checklist pada kolom V (voucher), S 

(supporting/bukti pendukung), A (approved), C (classification) 

ke dalam data rekapan biaya dalam bentuk excel. Berikut 

merupakan penginputan atas voucher:  

Gambar 3.29 
Penginputan Vouching – Voucher 

 
 
 
 
 
 

 (Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

i. Selanjutnya, melakukan penginputan atas slip setoran ke dalam 

data softcopy rekapan biaya. Berikut merupakan slip setoran 

yang dikeluarkan oleh PT Beta Alfa.  

Gambar 3.30 
Slip Setoran  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Beta Alfa 
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j. Berdasarkan Gambar 3.30, nominal yang dibayarkan telah 

sesuai dengan nominal yang ada pada data rekapan biaya 

(Gambar 3.27, kotak ungu), yaitu sebesar Rp457.700. Data yang 

digunakan untuk dilakukan penginputan vouching atas slip 

setoran adalah pada tanggal 12 Januari 2018 dengan nominal 

sebesar Rp457.700 (lingkaran warna merah). Berikut merupakan 

penginputan tanggal dan nominal slip setoran pada data rekapan 

biaya.  

Gambar 3.31 
Penginputan Vouching – Slip Setoran  

 
 
 
 

      (Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

k. Jumlah vouching yang dilakukan sebanyak 471 transaksi, 

dengan 70% yang sesuai dengan pencatatan perusahaan. Jika 

vouching telah selesai dilakukan, maka hasil tersebut diberikan 

kepada senior auditor untuk diproses lebih lanjut.  

 

c. Melakukan walkthrough purchase  

Pelaksanaan walkthrough purchase membutuhkan dokumen berupa 

payment voucher, invoice, faktur pajak, surat jalan, bukti penerimaan 

barang, dan purchase order. Sebelum melakukan pembuatan 

walkthrough purchase, senior auditor memberikan kerangka 
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walkthrough purchase dalam bentuk excel sebagai panduan. Berikut 

merupakan sebagian data kerangka walkthrough purchase:  

Gambar 3.32 
Kerangka Walkthrough Purchase  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       (Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.32, pada kerangka walkthrough purchase 

tertera informasi terkait transaksi yang akan diperiksa. Transaksi 

yang akan diperiksa adalah pembelian pada PT PRIMA XXX pada 

tanggal 28 Desember 2018 dengan nomor bukti pengeluaran bank 

(voucher), yaitu PS 1810022248. Pembelian yang akan diperiksa 

adalah transaksi senilai Rp131.717.080 yang merupakan pembayaran 

termin ke 2. Selanjutnya, dilakukan pencarian atas dokumen 

purchase requisition. Berikut merupakan dokumen purchase 

requisition  
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Gambar 3.33 
Purchase Requisition 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.33, data purchase requisition yang akan 

digunakan untuk walkthrough purchase, yaitu:  

A. Nomor PR: 181001209 

B. Quantity: 1 

C. Description: Byr PT Prima XXX Fk 2018VIT01 Termin 2, 20% 

D. Amount: Rp131.717.080  



95 
 

E. Subtotal: Rp131.717.080 

Berikut merupakan data walkthrough purchase setelah dilakukan 

penginputan data purchase requisition:  

Gambar 3.34 
Walkthrough Purchase – Purchase Requisition 

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.34 (kotak warna merah), telah dilakukan 

penginputan pada walkthrough purchase berdasarkan purchase 

requisition pada Gambar 3.33. Data selanjutnya yang akan dilakukan 

pemeriksaan, yaitu data faktur pajak. Berikut merupakan dokumen 

untuk faktur pajak.  

Gambar 3.35 
Faktur Pajak  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan Gambar 3.35, data faktur pajak yang akan digunakan 

untuk walkthrough purchase, yaitu:  

A 

B 

C 
D 
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A. Nomor Faktur Pajak: 010.002-18.81187369 

B. Tanggal: 30 Mei 2018 

C. DPP: Rp598.714.000 

D. PPN: (C) Rp598.714.000 x 10% = Rp59.871.400 

Berikut merupakan data walkthrough purchase setelah dilakukan 

penginputan data faktur pajak.  

Gambar 3.36 
Walkthrough Purchase – Faktur Pajak  

     (Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.36 (kotak warna merah), telah dilakukan 

penginputan pada walkthrough purchase berdasarkan faktur pajak 

pada Gambar 3.35. Selanjutnya, dilakukan pencarian berkas bukti 

pengeluaran bank (payment voucher) klien dengan keterangan nama 

perusahaan PT PRIMA XXX serta nominal sebesar Rp131.717.080 

pada tanggal 28 Desember 2018. Berikut merupakan dokumen bukti 

pengeluaran bank (payment voucher) klien yang ditemukan.  
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Gambar 3.37 

Payment Voucher untuk Walkthrough Purchase  

     (Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.37, ditemukan data payment voucher dengan 

nomor BKK 1810022248 pada tanggal 28 Desember 2018 dengan 

nominal sebesar Rp131.717.080. Payment voucher tersebut sesuai 

dengan Gambar 3.32 yang akan diperiksa. Lalu, data payment 

voucher yang digunakan untuk pembuatan walkthrough purchase 

adalah:  

A. Nomor BKK: 1810022248 

B. Tanggal: 28 Desember 2018 

C. Nominal: Rp131.717.080 

Berikut merupakan data walkthrough purchase yang telah dilakukan 

penginputan data payment voucher.  

 

 

 

A 

B 

C 
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Gambar 3.38 
Walkthrough Purchase – Payment Voucher 

 
 
 
 
 
 
 
 

       (Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.38, data payment voucher telah dilakukan 

penginputan sesuai dengan Gambar 3.37. Data selanjutnya yang 

akan diinput pada file walkthrough purchase, yaitu bukti setoran 

bank. Berikut merupakan dokumen bukti setoran bank.  

Gambar 3.39 
Bukti Setoran Bank  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.39, data bukti transfer bank yang digunakan 

untuk pembuatan walkthrough purchase, yaitu:  

A 

B 
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A. Tanggal: 28 Desember 2018 

B. Nominal Transfer: Rp131.717.080 

Berikut merupakan data walkthrough purchase yang telah dilakukan 

penginputan data bukti setoran bank.  

Gambar 3.40 
Walkthrough Purchase – Bukti Setoran Bank  

 
 
 
 

 

 
 
 

        (Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.40 (kotak warna merah), data bukti setoran 

bank telah dilakukan penginputan sesuai dengan data pada Gambar 

3.39. Jumlah transaksi yang diperiksa sebanyak 24 transaksi 

pembelian dan semua telah sesuai. Setelah selesai melakukan 

penginputan pada kerangka walkthrough purchase, hasil tersebut 

diberikan kepada senior auditor untuk diproses lebih lanjut.  

 

d. Melakukan walkthough sales 

Pelaksanaan walkthrough sales membutuhkan dokumen berupa bukti 

penerimaan bank (voucher), invoice, faktur pajak, surat jalan, bukti 

nota retur pajak, debit note, dan mutasi bank. Kerangka walkthrough 

sales diberikan senior auditor dalam bentuk excel sebagai panduan. 

Berikut merupakan sebagian data kerangka walkthrough sales:  
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Gambar 3.41 
Kerangka Walkthrough Sales  

      (Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.41, pada kerangka walkthrough sales tertera 

informasi terkait transaksi yang akan diperiksa. Informasi yang 

digunakan untuk walkthrough sales adalah nomor voucher dan 

tanggal voucher yang sudah dimasukkan oleh senior auditor. 

Transaksi yang akan diperiksa adalah penjualan kepada PT Zio XXX 

dengan nomor bukti penerimaan bank (voucher), yaitu 1810020912 

dan 1810021204 (kotak warna ungu). Penjualan yang akan diperiksa 

adalah transaksi senilai Rp50.000.000 dan Rp63.845.000 untuk 

masing-masing voucher. Selanjutnya, dilakukan pencarian dokumen 

invoice yang akan diinput pada file walkthrough sales. Berikut 

merupakan dokumen invoice. 

Gambar 3.42 
Invoice 

Beta Alfa 
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Berdasarkan Gambar 3.42, Pada dokumen invoice yang digunakan 

untuk pembuatan walkthrough sales, yaitu:  

A. Nomor Invoice: 037/210/III/18 

B. Nominal: Rp113.850.000 

Berikut merupakan data walkthrough sales yang telah dilakukan 

penginputan atas invoice.  

Gambar 3.43 
Walkthrough Sales – Invoice  

 
 
 
 
 

 

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona)  

Berdasarkan Gambar 3.43 (kotak warna ungu), telah dilakukan 

penginputan pada walkthrough sales berdasarkan data invoice. 

Selanjutnya, data yang akan dilakukan pemeriksaan, yaitu faktur 

pajak. Namun, pada pemeriksaan penjualan ini tidak terdapat faktur 

pajak, sehingga kolom faktur pajak pada kerangka walkthrough sales 

dikosongkan/ diberi tanda x. Data selanjutnya yang akan dilakukan 

pemeriksaan adalah surat jalan. Namun, pada pemeriksaan penjualan 

ini juga tidak terdapat lampiran surat jalan, sehingga kolom surat 

jalan pada kerangka walkthrough sales tidak dilakukan penginputan 

(dikosongkan/diberi tanda x). Selanjutnya, dilakukan pencarian 

berkas bukti penerimaan bank (voucher) klien dengan keterangan 

nama perusahaan PT Zio XXX serta nominal sebesar Rp50.000.000 
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pada tanggal 23 Mei 2018 dan Rp63.845.000 pada tanggal 10 Juli 

2018. Berikut merupakan bukti penerimaan bank (voucher). 

Gambar 3.44 
Bukti Penerimaan Bank (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona)  

Gambar 3.45 
Bukti Penerimaan Bank (2)  

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona)  

PT Beta Alfa 

PT Beta Alfa 



103 
 

Berdasarkan Gambar 3.44 dan Gambar 3.45, pada dokumen bukti 

penerimaan bank (voucher) ditemukan data voucher dengan nomor 

BBM 1810020912 dan 1810021204 dengan nominal sebesar 

Rp50.000.000 pada tanggal 23 Mei 2018 dan Rp63.845.000 pada 

tanggal 10 Juli 2018. Bukti penerimaan bank (voucher) tersebut 

sesuai dengan Gambar 3.41 yang akan diperiksa. Lalu, jika data 

bukti penerimaan bank (voucher) telah sesuai, maka dilakukan 

penginputan ke dalam kerangka walkthrough sales. Berikut 

merupakan data walkthrough sales yang telah dilakukan penginputan 

atas data bukti penerimaan bank (voucher).  

Gambar 3.46 
Walkthrough Sales – Bukti Penerimaan Bank (Voucher) 

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.46 (kotak warna biru), data voucher telah 

dilakukan penginputan sesuai dengan bukti penerimaan bank 

(voucher). Jumlah transaksi yang diperiksa sebanyak 30 transaksi 

penjualan dan semua telah sesuai. Setelah selesai melakukan 

pemeriksaan dan penginputan pada kerangka walkthrough sales, 

hasil tersebut diberikan kepada senior auditor untuk diproses lebih 

lanjut.  
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e. Melakukan rekonsiliasi (ekualisasi) PPN Keluaran  

Pekerjaan yang dilakukan atas PT Beta Alfa, yaitu melakukan 

pencocokan (rekonsiliasi) PPN Keluaran, yaitu antara Dasar 

Pengenaan Pajak (DPP) dari Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN 

Keluaran dengan Penjualan dari General Ledger. Dokumen yang 

dibutuhkan berupa General Ledger Penjualan dan SPT Masa PPN 

Keluaran. Pemeriksaan dilakukan untuk bulan Januari – Desember 

2018. Berikut meupakan tahapan dalam melakukan rekonsiliasi DPP 

PPN Keluaran:  

1. Meminta data General Ledger Penjualan serta SPT Masa PPN 

yang telah di-convert dalam bentuk excel. Berikut merupakan 

general ledger atas penjualan: 

Gambar 3.47 
General Ledger Penjualan 

2.  
3.  
4.  

 

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

2. Pada file excel general ledger, menambahkan kolom baru 

(Gambar 3.47, kotak warna hijau), yaitu Nama PT, Nomor 

Faktur, Tanggal, DPP, PPN, Selisih untuk mencocokkan data 

general ledger sesuai dengan SPT Masa PPN. 

3. Berdasarkan Gambar 3.47 (lingkaran warna kuning), nominal 

penjualan sebesar Rp456.000 merupakan DPP General Ledger. 
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Selanjutnya, melakukan penginputan data SPT Masa PPN pada 

file excel. Berikut merupakan data SPT Masa PPN Keluaran. 

Gambar 3.48 
SPT Masa PPN Keluaran  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.48, data SPT Masa PPN yang akan 

dilakukan pencarian pada file excel general ledger adalah data 

DPP sebesar Rp456.000 dengan Nama PT XXX COFFEE. 

Dokumen SPT Masa PPN Keluaran selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 16. Pencarian data file excel akan dilakukan 

dengan menggunakan DPP sebesar Rp456.000. Berikut 

merupakan hasil pencarian yang dilakukan pada file excel 

general ledger.  

Gambar 3.49 
Hasil Pencarian pada General Ledger DPP PPN Keluaran 

  (Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 
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Berdasarkan Gambar 3.49, ditemukan dokumen dengan nominal 

Rp456.000 dengan PT XXX COFFEE. Selanjutnya, dilakukan 

penginputan pada kolom baru yang telah dibuat sebelumnya 

pada file excel general ledger berdasarkan data SPT Masa PPN 

Keluaran pada Gambar 3.48. Berikut merupakan hasil 

penginputan data SPT Masa PPN Keluaran pada kolom baru file 

excel general ledger.  

Gambar 3.50 
Penginputan Data SPT Masa PPN Keluaran  

 
 
 
 
 
 

  (Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.50, dilakukan penginputan Nama PT, 

Nomor Faktur, Tanggal, DPP, dan PPN sesuai dengan data SPT 

Masa PPN Keluaran pada Gambar 3.48. Tidak terdapat selisih 

dalam perhitungan selisih antara DPP dari general ledger 

dengan DPP dari SPT Masa PPN Keluaran. Hasil pencocokan 

data (rekonsiliasi) PPN Keluaran selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 17.  

4. Pemeriksaan yang dilakukan sebanyak 250 transaksi penjualan 

setiap bulan dan semua telah sesuai dengan SPT Masa PPN 

Keluaran. Selanjutnya, hasil pencocokan data (rekonsiliasi) PPN 
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Keluaran tersebut diserahkan pada senior auditor untuk 

diproses lebih lanjut. 

 

f. Melakukan rekap atas PPh 23 
 

Pelaksanaan rekap atas PPh 23 dilakukan atas PT Beta Alfa untuk 

periode Juli 2018 yang membutuhkan dokumen berupa data softcopy 

rekapan pajak penghasilan 23 dan 26 dan SPT Masa PPh Pasal 23/26 

bulan Juli. Berikut merupakan tahapan dalam melakukan rekap atas 

PPh 23. 

1. Meminta data softcopy rekapan pajak penghasilan 23 dan 26 dan 

SPT Masa PPh 23/26 dalam format excel. Berikut merupakan 

data softcopy rekapan pajak penghasilan 23 dan 26. 

Gambar 3.51 
Data Softcopy Rekapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 
 



108 
 

Berdasarkan Gambar 3.51 (kotak warna merah), akan dilakukan 

penginputan nominal setoran PPh 23 dan tanggal setor 

berdasarkan bukti penerimaan pajak, tanggal SPT berdasarkan 

SPT Masa PPh Pasal 23/26, serta nama supplier, NPWP, dan 

nilai objek pajak berdasarkan daftar bukti pemotongan pajak 

penghasilan pasal 23/26 untuk masa pajak bulan Juli.  

2. Selanjutnya, melakukan penginputan pada kolom PPh 23 pada 

softcopy rekapan pajak penghasilan 23 dan 26 dengan mengisi 

nominal setoran PPh 23 dan tanggal setor berdasarkan bukti 

setor. Berikut merupakan bukti setoran atas PPh 23.  

Gambar 3.52 
Bukti Setor (1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

 
 
 
 
 

 

Beta Alfa 
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Gambar 3.53 
Bukti Setor (2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  (Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Gambar 3.54 
Bukti Setor (3)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  (Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.52, Gambar 3.53, dan Gambar 3.54 yang 

diberi lingkaran merah, akan digunakan untuk melakukan 

penginputan pada data softcopy rekapan pajak kolom PPh 23 

dan tanggal setor. Berikut merupakan hasil penginputan pada 

Beta Alfa 

Beta Alfa 
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data softcopy rekapan pajak atas nominal setoran PPh 23 dan 

tanggal setor.  

Gambar 3.55 
Penginputan Bukti Setor PPh 23 

 
 
 
 
 

  

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.55 (kotak warna merah), telah dilakukan 

penginputan nominal setoran sebesar Rp2.197.871, Rp7.983.401, 

dan Rp666.000 pada tanggal 6 Agustus 2018 sesuai dengan 

bukti penerimaan pajak. Kemudian dilakukan penjumlahan atas 

setoran PPh 23, sehingga menghasilkan jumlah setoran sebesar 

Rp10.847.272 yang nantinya akan dibandingkan dengan PPh 

yang dipotong. 

3. Selanjutnya, melakukan penginputan tanggal SPT berdasarkan 

SPT Masa PPh Pasal 23/26. Berikut merupakan SPT Masa PPh 

Pasal 23/26.  
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Gambar 3.56 
SPT Masa PPh Pasal 23/26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 
 

Berdasarkan Gambar 3.56 (lingkaran merah), akan digunakan 

untuk penginputan tanggal SPT pada data rekapan pajak 

penghasilan pasal 23 dan 26. Berikut merupakan hasil 

penginputan tanggal SPT Masa PPh Pasal 23/26.  

Gambar 3.57 
Penginputan Tanggal SPT Masa PPh Pasal 23/26 

 
 
 
 
 
 
 

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.57 (kotak warna merah), telah dilakukan 

penginputan tanggal SPT Masa PPh Pasal 23/26, yaitu 15 

Agustus 2018 sesuai SPT Masa PPh Pasal 23/26 (Gambar 3.56). 

PT Beta Alfa 
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4. Selanjutnya, melakukan penginputan nama supplier, NPWP, dan 

nilai objek pajak pada kolom rekapan pajak penghasilan 23 dan 

26 berdasarkan daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 

23/26. Daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23/26 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 18. Berikut 

merupakan daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 

23/26.  

Gambar 3.58 
Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23/26 

 
 
 
 
 
 
 

   

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 
 

Berdasarkan Gambar 3.58 (kotak warna merah), akan digunakan 

untuk penginputan nama supplier, NPWP, dan nilai objek pajak 

pada rekapan pajak penghasilan pasal 23/26. Berikut merupakan 

hasil penginputan berdasarkan daftar bukti pemotongan pajak 

penghasilan pasal 23/26.  
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Gambar 3.59 
Penginputan pada Softcopy Rekapan PPh 23 Berdasarkan 

Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23/26 
 
 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.59 (kotak warna merah), telah dilakukan 

penginputan nama supplier, NPWP, dan nilai objek pajak 

berdasarkan daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 

23/26 (Gambar 3.58). Tarif Pajak (Gambar 3.59, kotak warna 

hijau) telah disesuaikan berdasarkan supplier yang memiliki 

NPWP dan tidak memiliki NPWP. Tarif pajak supplier yang 

memiliki NPWP adalah 2%, sedangkan yang tidak memiliki 

NPWP adalah 4%. Pada kolom pajak dipotong telah diberi 

rumus, yaitu nilai objek pajak dikalikan dengan tarif pajak. 

Setelah selesai melakukan penginputan, maka dilakukan 

penjumlahan pajak yang dipotong, sehingga menghasilkan 

jumlah pajak yang dipotong sebesar Rp10.847.273.  
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5. Selanjutnya, hasil dari penjumlahan pajak yang dipotong 

dibandingkan dengan jumlah setoran PPh 23 (Langkah ke-2). 

Tidak terdapat selisih yang signifikan antara jumlah pajak yang 

dipotong dengan jumlah setoran PPh 23. Jika terdapat selisih 

yang cukup signifikan, maka akan direkap ulang berdasarkan 

jumlah setoran maupun daftar bukti pemotongan pajak 

penghasilan pasal 23/26.  

6. Hasil rekapan pajak atas PPh 23 yang telah selesai dilakukan 

kemudian diserahkan kepada senior auditor untuk diproses lebih 

lanjut. Hasil rekapan atas PPh 23 dapat dilihat selengkapnya 

pada Lampiran 19.  

 

3.3.1.4 PT Delta Industria 

a. Melakukan pemeriksaan subsequent event 

Pemeriksaan subsequent event pada PT Delta Industria dilakukan 

pada pemeriksaan terhadap hutang perusahaan. Dokumen yang 

dibutuhkan berupa data softcopy rekapan hutang perusahaan dalam 

bentuk excel, bukti pengeluaran bank sesudah tanggal neraca, dan 

rekening koran. Pemeriksaan dilakukan untuk hutang yang terjadi 

setelah tanggal neraca hingga mendekati tanggal selesainya audit 

field work. Berikut merupakan tahapan dalam melakukan 

pemeriksaan subsequent hutang:  
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1. Melakukan pemeriksaan terhadap bukti pengeluaran bank 

sesudah tanggal neraca dan bukti pendukungnya. Berikut 

merupakan bukti pengeluaran bank dan bukti pendukung terkait.  

Gambar 3.60 
Bukti Pengeluaran Bank  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Gambar 3.61 
Bukti Pendukung (1)   

 

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

PT Jaya XXX 

PT Delta Industria No. dokumen 



116 
 

Gambar 3.62 
Bukti Pendukung (2) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 (Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.60, Gambar 3.61, dan Gambar 3.62 yang 

akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pencocokan 

dengan data softcopy rekapan hutang adalah nama vendor (PT 

Jaya XXX), nominal sebesar Rp1.200.000 dengan nomor 

dokumen 219000379, serta nominal sebesar Rp 2.580.000 

dengan nomor dokumen 219000464, yang terlebih dahulu akan 

dilakukan pencarian nama vendor pada data softcopy rekapan 

hutang. Berikut merupakan hasil pencarian nama vendor pada 

data softcopy rekapan hutang.  

 

 

 

 

PT Delta Industria No. dokumen 
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Gambar 3.63 
Hasil Pencarian Nama Vendor pada Softcopy Rekapan 

Hutang 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.63, telah dilakukan pencocokan antara 

bukti pengeluaran bank dan bukti pendukung dengan rekapan 

hutang, sehingga pencocokan telah sesuai dengan Gambar 3.60, 

Gambar 3.61, dan Gambar 3.62 yang diberi kotak maupun 

lingkaran warna merah.  

2. Selanjutnya, melakukan pencocokan pada rekening koran 

dengan acuan tanggal dan nominal. Melakukan pencarian 

nominal Rp3.780.000 (Rp1.200.000 + Rp2.580.000) pada 

tanggal 19 Agustus 2019. Berikut merupakan rekening koran PT 

Delta Industria.  
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Gambar 3.64 
Rekening Koran PT Delta Industria 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.64, pencocokan telah sesuai dengan 

nominal sebesar Rp3.780.000 pada tanggal 19 Agustus 2018 via 

Bank Mandiri.  

3. Pada data softcopy rekapan hutang ditambahkan kolom baru, 

yaitu tanggal bukti pengeluaran bank, via, amount invoice, dan 

nominal rekening koran. Setelah itu, dilakukan penginputan atas 

hasil pencocokan sebelumnya. Berikut merupakan hasil 

penginputannya.  

 

 

PT Delta Industria 
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Gambar 3.65 
Hasil Penginputan atas Pencocokan Bukti Pengeluaran 

Bank dan Rekening Koran 
 

 

 
 
 
 
 
 

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan 3.65, telah dilakukan penginputan tanggal, via, 

amount invoice, dan nominal rekening koran yang telah sesuai 

dengan pencocokan pada bukti pengeluaran bank dan rekening 

koran.  

4. Pemeriksaan dilakukan sebanyak 120 transaksi, dengan 

transaksi yang cocok sebanyak 90 transaksi. Hasil dari 

pemeriksaan subsequent hutang yang telah selesai tersebut 

diserahkan kepada senior auditor untuk diproses lebih lanjut.  

 

b. Melakukan rekap mutasi penerimaan dan pengeluaran inventory 

Dalam melakukan rekap mutasi penerimaan dan pengeluaran 

inventory atas PT Delta Industria dibutuhkan dokumen, berupa data 

softcopy mutasi penerimaan dan pengeluaran inventory; form 

permintaan dan pengambilan barang; serta laporan penerimaan 

barang. Langkah-langkah dalam melakukan rekap mutasi 
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penerimaan dan pengeluaran inventory (packaging) adalah sebagai 

berikut.  

1. Menerima data softcopy mutasi penerimaan dan pengeluaran 

inventory dalam format excel, form permintaan dan 

pengembalian barang, serta laporan penerimaan barang. Berikut 

merupakan data softcopy mutasi penerimaan dan pengeluaran 

barang.  

Gambar 3.66 
Data Softcopy Mutasi Penerimaan dan Pengeluaran Barang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

2. Selanjutnya, membuat kerangka rekapan mutasi penerimaan dan 

pengeluaran barang dalam bentuk excel. Berikut merupakan 

kerangka rekapan mutasi penerimaan dan pengeluaran barang.  

Gambar 3.67 
Kerangka Rekapan Mutasi Penerimaan dan Pengeluaran 

Barang 
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Berdasarkan Gambar 3.67, kerangka rekapan mutasi tersebut 

berisi nomor urut, item code, nama barang, satuan, mutasi 

masuk (No. LPB, tanggal, jumlah), dan mutasi keluar (No. 

Dokumen, tanggal, jumlah).  

3. Melakukan rekap per tanggal atas dokumen laporan penerimaan 

barang terlebih dahulu, yaitu dengan mencocokkan jumlah 

setiap barang yang masuk pada laporan penerimaan barang 

dengan data softcopy mutasi penerimaan barang tersebut. 

Berikut merupakan dokumen laporan penerimaan barang.  

Gambar 3.68 
Laporan Penerimaan Barang  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.68, yang akan digunakan untuk 

penginputan adalah Nomor LPB, yaitu 028P pada tanggal 16 

DELTA INDUSTRIA 
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Juli 2019 dengan nama barang, yaitu Kemasan Roti C25 yang 

masuk sebanyak 12.000 pcs dan C12,5 sebanyak 6.000 pcs.  

4. Selanjutnya, melakukan pencocokan dengan acuan nama barang 

dan jumlah masuknya barang pada data softcopy mutasi 

penerimaan barang. Jika terdapat kode barang maka akan lebih 

mudah dalam melakukan pencocokan. Berikut merupakan data 

softcopy mutasi penerimaan barang.  

Gambar 3.69 
Data Softcopy Mutasi Penerimaan Barang  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.69, terdapat barang yang masuk pada 

tanggal 16 Juli 2019, yaitu Plastik C25 SAB sebanyak 12.000 

pcs dan Plastik C12,5 SAB sebanyak 6.000 pcs, sehingga 

ditemukan kecocokan antara laporan penerimaan barang dengan 

mutasi penerimaan barang.  

5. Melakukan penginputan Nomor LPB, tanggal, dan jumlah 

masuknya barang sesuai dengan laporan penerimaan barang 

pada kerangka rekapan mutasi masuknya barang. Berikut 
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merupakan hasil penginputan pada kerangka rekapan mutasi 

penerimaan barang.  

Gambar 3.70 
Hasil Penginputan pada Kerangka Rekapan Mutasi 

Penerimaan Barang   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.70 (kotak warna merah), telah dilakukan 

penginputan No. LPB, tanggal, dan jumlah barang yang masuk 

sesuai dengan laporan penerimaan barang (Gambar 3.68).  

6. Setelah selesai merekap mutasi penerimaan barang, selanjutnya 

melakukan rekap mutasi pengeluaran barang dengan melakukan 

rekap per tanggal atas dokumen form permintaan dan 

pengambilan barang, yaitu dengan mencocokkan jumlah setiap 

barang yang keluar pada form permintaan dan pengambilan 

barang dengan data softcopy mutasi pengeluaran barang tersebut. 
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Berikut merupakan dokumen form permintaan dan pengambilan 

barang.  

Gambar 3.71 
Form Permintaan dan Pengambilan Barang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.71, yang akan digunakan untuk 

penginputan adalah Nomor dokumen yaitu 190727 pada tanggal 

31 Juli 2019 dengan nama barang, yaitu Plastik C25 yang keluar 

sebanyak 2.000 pcs dengan kode barang XX0017.  

7. Selanjutnya, melakukan pencocokan dengan acuan nama barang, 

kode barang dan jumlah keluarnya barang pada data softcopy 

mutasi pengeluaran barang. Berikut merupakan data softcopy 

mutasi keluarnya barang.  

DELTA INDUSTRIA 
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Gambar 3.72 
Data Softcopy Mutasi Pengeluaran Barang   

 
 
 
 
 
 

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.72, terdapat barang yang keluar pada 

tanggal 31 Juli 2019, yaitu Plastik C25 dengan kode XX0017 

sebanyak 2.000 pcs, sehingga ditemukan kecocokan antara form 

permintaan dan pengambilan barang dengan mutasi pengeluaran 

barang.  

8. Melakukan penginputan Nomor dokumen, tanggal, dan jumlah 

keluarnya barang sesuai dengan form permintaan dan 

pengambilan barang pada kerangka rekapan mutasi pengeluaran 

barang. Berikut merupakan hasil penginputan pada kerangka 

rekapan mutasi pengeluaran barang.  
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Gambar 3.73 
Hasil Penginputan pada Kerangka Rekapan Mutasi 

Pengeluaran Barang  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Sumber: Dokumentasi KAP Susianto Arona) 

Berdasarkan Gambar 3.73 (kotak warna merah), telah dilakukan 

penginputan Nomor dokumen, tanggal, dan jumlah barang yang 

keluar sesuai dengan form permintaan dan pengambilan barang 

(Gambar 3.71).  

9. Rekapan mutasi dilakukan sebanyak 185 jenis barang untuk 

kategori packaging dan 150 jenis barang untuk kategori bahan 

baku. Hasil dari rekapan mutasi atas penerimaan dan 

pengeluaran barang kemudian diserahkan kepada senior auditor 

untuk diproses lebih lanjut.  
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3.3.2 Kendala yang Ditemukan   

Selama pelaksanaan kerja magang, terdapat kendala-kendala yang ditemui 

pada saat melaksanakan beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan 

beberapa klien, yaitu PT Sari Group dan PT Beta Alfa. Kendala yang 

dihadapi pada PT Sari Group adalah data tarikan dari sistem yang diberikan 

salah sehingga terjadi selisih kurang atau lebih yang cukup signifikan antara 

perhitungan fisik dengan perhitungan pada sistem. Selain PT Sari Group, 

terdapat juga kendala yang dihadapi pada PT Beta Alfa, yaitu data terkait 

walkthrough purchase dan walkthrough sales, seperti invoice, surat jalan, 

bukti penerimaan dan pengeluaran bank tidak dapat ditemukan.  

 

3.3.3 Solusi atas Kendala yang Ditemukan  

Berikut merupakan solusi yang dilakukan atas kendala yang ditemukan:  

1. Meminta bantuan klien untuk menarik ulang data dari sistem.  

2. Meminta bantuan klien untuk mencari data terkait walkthrough 

purchase dan walkthrough sales. Klien memberikan solusi dengan 

mencari data-data terkait melalui tanggal kas keluar dan tanggal kas 

masuk.  

 


