
Prosedur Akhir Tahun Laporan Formulir 1721-A1 

menggunakan Krishand Payroll/PPh21 

 

c. Penggunaan Fiture Pembuatan Laporan SPT 1721-A1, dengan 

menginput Penghasilan secara Bulanan. 

a. Syarat dan Ketentuan 

- Pegawai sudah berhenti di tengah tahun atau, 

- Data sudah terinput sampai dengan Desember dan sudah diproses 

tutup sampai dengan periode per Desember. Silahkan cek dari 

Menu Utama -> Setup Awal -> Setup Periode 

 

b. Proses Pembuatan Formulir 1721-A1 

- Dari Menu Utama pilih Menu Proses Formulir 1721-A1  



  

- Maka akan muncul jendela kerja Proses Formulir 1721-A1, 

a. Klik tombol “Auto No Urut”, tombol ini digunakan untuk 

memberikan nomor urut dokumen 1721-A1 masing-masing 

pegawai. 

b. Klik tombol “Process”, tombol ini digunakan untuk membuat 

dokumen 1721-A1, jika proses ini berhasil maka kolom Proses 

akan diberikan tanda centang semua. 

c. Close menu ini 

 

- Dari Menu Utama pilih Menu SPT Tahunan PPh21 



 

- Kemudian pilih Menu Formulir 1721-A1, sebelum melakukan 

pencetakan Formulir 1721-A1 ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan: 

1. Dimasing-masing formulir 1721-A1 pegawai untuk nomor 23 

(jumlah pph psl 21 yang kurang/lebih dipotong) harus bernilai 0 

(nol) 

2. Klik tombol Distribusi PPh Telah Disetor, pastikan Jumlah PPh21 

yang Terhutang sudah sesuai dengan total SSP yang 

perusahaan Anda sudah bayar. 

 



Untuk mencetak Formulir 1721-A1 klik tombol Report, maka akan 

muncul jendela Cetak Laporan, pastikan yang di sorot warna 

kuning adalah menu laporan Formulir 1721-A1 (Folio), lalu 

tentukan dari NIK sampai dengan NIK mana yang ingin dicetak 

Formulir 1721-A1. Dan klik tombol Preview 

 

 

 

 



2. Penggunaan Fiture Pembuatan Laporan SPT 1721-A1, dengan 

menginput Penghasilan secara Tahunan 

a. Syarat dan ketentuan 

Anda harus menyiapkan data format Impor 1721-A1 yang sudah 

disediakan oleh Krishand, contoh format dapat di lihat 

c:\krishand\payroll\401\impor_1721A1.xls (jika Anda sudah menginstall 

Krishand Payroll). 

b. Proses Pembuatan Formulir 1721-A1. 

Untuk proses pembuatan formulir 1721-A1 dari Menu Utama pilih menu 

SPT Tahunan PPh21 lalu pilih menu Formulir 1721-A1, lalu klik 

tombol Impor From Excel, maka akan muncul jendela impor from excel. 

 

Langkah-langkah impor data 1721-A1 dari excel: 

1. Klik tombol titik-titik (…) dan cari lokasi file excel dengan format impor 

1721-A1 berada. Lalu klik Open. 

2. Ketik nama sheet sesuai dengan nama sheet pada file excel format 

1721-A1 berada. 

3. Ketik mulai baris data yang ada di file excel format 1721-A1 berada. 

4. Ketik mulai kolo data yand ada di file excel format 1721-A1 berada. 

5. Pastikan posisi datasheet sudah bersih, jika belum bersih klik tombol 

“Delete All” untuk membersihkan datasheet di layar. 



6. Kemudian klik tombol “Impor From Excel”. Jika proses impor berhasil 

maka akan muncul dialog “Proses Impor data berjalan dengan baik” 

dan data yang diimpor akan tampil dilayar. 

7. Kemudian klik tombol “Posting To Form 1721-A1” untuk menghitung 

pajak dan membuat Formulir 1721-A1. 

8. Close form ini. 

  

c. Sebelum melakukan pencetakan Formulir 1721-A1 ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan: 

1. Dimasing-masing formulir 1721-A1 pegawai untuk nomor 23 (jumlah 

pph psl 21 yang kurang/lebih dipotong) harus bernilai 0 (nol) 

2. Klik tombol Distribusi PPh Telah Disetor, pastikan Jumlah PPh21 yang 

sudah dibayar sudah sesuai dengan Jumlah PPh21 yang Terhutang, 

kemudian klik “Process”. 

 

 

3. Untuk mencetak Formulir 1721-A1 klik tombol Report, maka akan 

muncul jendela Cetak Laporan, pastikan yang di sorot warna kuning 

adalah menu laporan Formulir 1721-A1 (Folio), lalu tentukan dari NIK 



sampai dengan NIK mana yang ingin dicetak Formulir 1721-A1. Dan 

klik tombol Preview 

 

 

 

 

3. Cetak Formulir 1721-I (1721-A)  



Setelah proses pembuatan formulir 1721-A1 selesai dibuat, Anda bisa 

mencetak Formulir 1721-I yang merupakan rekap dari 1721-A1, yaitu dengan 

cara sebagai berikut: 

Dari Menu Utama pilih menu SPT Tahunan PPh21, kemudian pilih menu 

Formulir 1721-I (1721-A1), maka akan muncul jendela Formulir 1721-I. 

Untuk mendapatkan rekap 1721-A1 klik tombol “Impor 1721-A1”, maka 

system akan merefresh data 1721-A1, dan pastikan total kolom C (Jumlah 

A1+B) sudah sesuai dengan distribusi PPh21 yang sudah dibayar. 

 

 

Untuk mencetak formulir 1721-I klik tombol “Report”, maka akan muncul 

jendela Cetak Laporan pastikan yang tersorot kuning adalah menu Formulir 

1721-I (Folio) kemudian klik “Preview” untuk mencetak pada layer atau 



“Print” langsung cetak ke printer (pastikan default ukuran kertas adalah 

Folio/Legal). 

 

 

4. eSPT – Ekspor 1721-A1 

Tahap terakhir adalah ekspor data 1721-A1 ke eSPT kantor pajak. 

Langkahnya sebagai berikut: 

1. Syarat dan Ketentuan. 

a. Pastikan alamat pajak dan jabatan pajak di setup pegawai sudah 

terinput 

b. Pembuatan Formulir 1721-A1 seperti cara diatas sudah dilakukan 

dengan baik. 

2. Langkah Ekspor Data 1721-A1 

Dari Menu Utama klik tombol SPT Tahunan PPh21 kemudian pilih menu 

eSPT – Ekspor 1721-A1, maka akan muncul jendela eSPT ekspor 1721-

A1.  



a. Secara otomatis system akan menampilkan tahun pajak yang sedang 

berjalan, Anda dapat menentukan pembetulan ke dari data 1721-A1 

yang ingin diimpor di kolom Pembetulan Ke (normalnya pembetulan 

ke 0),  

b. Lalu tentukan oleh Anda lokasi penyimpanan file csv yang ingin 

diimpor ke dalam eSPT Kantor Pajak di kolom Input Nama Folder dan 

Nama File 

c. Klik Done, untuk memulai proses ekspor data ke dalam bentuk txt file. 

 

Maka akan tercipta file baru di lokasi seperti pada kolom Input Nama 

Folder dan Nama File “c:\krishand\payroll\401\1721A12012.txt” yang 

nantinya akan di impor ke eSPT Kantor Pajak. 


