
Kasus 

PT Galunggung merupakan produsen sepatu dan asesoris lain dari bahan kulit. yang berlokasi di 

Bekasi. Perusahaan menjual produknya sendiri telah dikukuhkan sebagai PKP sejak tahun 2000. 

Selama bulan Mei 2015, melakukan transaksi-transaksi sebagai berikut: (nilai transaksi adalah 

sebelum pajak kecuali disebutkan, jumlah pembayaran ditambahkan nilai PPN) 

No Tanggal Transaksi 

1.  1 Mei 
Perusahaan mengeskpor hasil produknya sebesar 4x.x00 USD. Kurs yang 
berlaku saat transaksi tersebut adalah Rp 12.100. 

2.  3 Mei 
Membayar pelunasan pembelian yang dilakukan pada bulan 5 Maret 
sebesar Rp 3x.x00.000. Nilai total pembelian pada 5 Maret sebesar Rp 
10x.x00.000. Faktur pajak telah diterima seluruhnya bulan Maret. 

3.  
4 Mei 

 

Menerima pesanan bahan baku dari PT. Dahlia. Total nilai pembelian 
dikirimkan sebesar Rp 120.000.000. Perusahaan telah membayar DP Rp 
2x.x00.000 pada bulan April saat pemesanan, Rp 6x.x00.000 dibayarkan 
saat pengirimaan pesanan dan sisanya akan dibayarkan pada bulan Juni. 
Faktur pajak diterima pada saat penerimaan barang dan pembayaran 
DP. 

4.  7 Mei 

Memesan bahan baku kepada PT. Kenanga dengan nilai pembelian 
sebesar Rp 10x.x00.000. Atas pemesanan tersebut Perusahaan 
membayar uang muka sebesar 30%. Perusahaan menerima faktur pajak 
bersamaan kwitansi pembayaran. 

5.  9 Mei 

Perusahaan mengimport bahan baku senilai 2x.x00USD. Freight dan 
insurance sebesar 10% dari nilai import. Bea masuk 10% dari CIF. Kurs 
KMK yang berlaku Rp 12.000 sedangkan kurs tengah BI yang berlaku 
pada tanggal tersebut Rp 12.100 

6.  10 Mei 

Menjual barang senilai Rp 14x.x00.000 dengan pembayaran kredit, 
pelunasan dilakukan 50% satu bulan yang akan datang dan sisanya 
bulan berikutnya. Perusahaan telah membuat faktur saat pengiriman 
barang. 

7.  15 Mei 

Dalam rangka ulang tahun memberikan sepatu kepada murid SD 
terpencil secara cuma-Cuma dengan nilai jual sepatu sebesar Rp 
10x.x00.000. Laba kotor atas sepatu ini adalah 25% dari harga 
pokoknya. Faktur pajak dibuat pada saat pengiriman barang. 

8.  16 Mei  
Membayar tagihan listrik dan telpon masing-masing Rp 1x.x00.000 dan 
Rp x.x00.000 termasuk PPN dalam kwitansi pembayaran. 

9.  18 Mei  
Melakukan penyerahan barang sebesar Rp 25x.x00.000. Atas 
penyerahan ini langsung dibayar secara tunai. Faktur pajak dibuat pada 
tanggal tersebut 

10.  22 Mei 
Menerima faktur pajak atas pembelian dari suplier yang dilakukan pada 
25 Maret 2012. Pembelian tersebut senilai Rp 40.000.000 

11.  25 Mei  
Membeli bahan baku secara tunai sebesar Rp 5x.x00.000 dari PT. 
Mawar. Faktur pajak diterima bersamaan dengan dokumen bukti 
pembayaran. 

12.  30 Mei 

Melakukan pembangunan satu buah gudang. Biaya yang dikeluarkan 
untuk pembangunan tersebut selama bulan Mei adalah, bahan baku Rp 
16x.x00.000 dan biaya upah sebesar Rp 4x.x00.000. Atas pembelian 
bahan baku perusahaan menerima faktur pajak masukan. 



13.  31 Mei 
Membuat faktur pajak gabungan atas penjualan retail yang terjadi 
selama bulan Mei. Total penjualan sebesar Rp 25x.x00.000 

14.  31 Mei 
Membeli perlengkapan kantor senilai Rp 1x.x00.000. Atas pembelian 
tersebut perusahaan menerima faktur pajak 

15.  31 Mei 
Pembelian bahan penolong selama bulan Mei senilai Rp x.x00.000 tidak 
dilengkapi faktur pajak 

(catatan : xx diisi dengan 2 digit NIM terakhir) 

Asumsi: 

 Seluruh transaksi pembelian BKP / perolehan JKP dilakukan perusahaan dengan PKP 

lainnya. 

 Nilai transaksi belum termasuk PPN kecuali bila disebutkan. 

 Faktur Pajak langsung dikreditkan pada masa diterimanya Faktur Pajak tersebut. 

Diminta: 

a. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi di atas 

b. Hitung kurang / lebih bayar PPN selama masa pajak Mei 2015. 
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Petunjuk 

1. Jawaban dikerjakan di kertas folio bergaris dengan format berikut 
No Perhitungan Jurnal 
  

 
 

Jumlah baris dan lebar kolom dapat disesuaikan dengan kebutuhan 
2. Hasil pekerjaan kemudian discan dalam format pdf dan dikirim ke email 

mazda_tjahjono@yahoo.com 
3. Jawaban harus diterima paling lambat tanggal 15 Juli 2015 pukul 12.00 WIB 
4. Mahasiswa yang terlambat mengumpulkan, dianggap setuju dengan nilai yang 

diberikan. 
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