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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1  Kedudukan dan Koordinasi 

Kegiatan kerja magang dilaksanakan pada Hotel Novotel Gajah Mada yang 

beralamat di Jalan Gajah Mada No.188, Jakarta 11120, dengan penempatan 

kedudukan kerja magang sebagai account payable dan account receivable trainee 

dalam departemen Finance and Accounting. Proses pelaksanaan kerja magang 

dibimbing dan disupervisi oleh Bapak Rahim selaku staf Account Payable dan 

Bapak Eka selaku Credit Manager di Hotel Novotel Gajah Mada. 

 

3.2  Tugas yang Dilakukan 

Selama pelaksanaan kerja magang, tugas yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

3.2.1 Menyiapkan Purchase Order Market List. 

Purchase Order adalah dokumen yang berisi pemesanan barang dan jasa 

kepada supplier. Purchase Order dibuat berdasarkan Purchase Request yaitu 

dokumen yang dibuat oleh masing-masing departemen meliputi jenis dan 

kuantitas barang ataupun jasa. Purchase Order Market List sendiri berisi 

pemesanan barang berupa bahan-bahan untuk keperluan di kitchen seperti 

sayur, daging, dairy food dan sebagainya. Tujuan dibuatnya Purchase Order 

adalah sebagai pengendalian bagi perusahaan agar barang yang dibeli sesuai 

dengan Purchase Request yang diajukan oleh tiap departemen. 
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Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan update harga market list pada saat pemesanan kepada 

beberapa supplier, dilakukan dengan cara menghubungi pihak supplier. 

Serta memastikan bahwa supplier dapat mengirim pesanan sesuai dengan 

waktu yang diinginkan oleh pihak hotel.  

2. Lalu dilakukan perbandingan harga antara satu supplier dengan supplier 

yang lain. Pihak hotel akan memilih supplier yang menawarkan harga 

yang sesuai dengan budget hotel dengan tetap mempertimbangkan 

kualitas barang.  

3. Melakukan pencatatan secara sederhana dalam Microsoft Excel meliputi 

nama supplier, harga dan kuantitas barang yang dipesan.  

4. Setelah dilakukan pencatatan sederhana, file diberikan kepada 

Purchasing Officer untuk dicatat dalam sistem. 

 

3.2.2 Melakukan penjurnalan untuk pembayaran yang dilakukan pihak hotel. 

Penjurnalan adalah proses mencatat transaksi yang ada ke dalam akun-akun 

yang terkait. Penjurnalan pembayaran utang oleh pihak hotel dilakukan setiap 

hari karena banyaknya transaksi pembelian yang dilakukan. Selain transaksi 

pembelian, hotel juga memberikan service kepada karyawan yaitu pemberian 

fee yang dihitung berdasarkan net income hotel setiap bulannya. Penjurnalan 

dilakukan berdasarkan dokumen-dokumen seperti receiving report, delivery 

order yang telah dicap oleh pihak hotel, faktur atau invoice dari supplier serta 

purchase order asli. Penjurnalan pembayaran dibuat dengan sistem akuntansi 
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hotel yaitu Sun System. Tujuan dari penjurnalan itu sendiri adalah untuk 

mencatat transaksi keuangan perusahaan secara sistematis dan pada akhirnya 

berguna dalam penyusunan laporan keuangan. 

Langkah-langkah untuk melakukan penjurnalan pembayaran ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan pengecekan dan pencocokan antara purchase order dengan 

invoice atau faktur dari supplier, dan delivery order dan receiving report 

dari masing-masing supplier yang dilakukan secara manual. Pengecekan 

dan pencocokan dilihat dari harga dan kuantitas barang yang dipesan serta 

yang diterima oleh hotel. Langkah ini dilakukan terutama untuk dokumen 

yang pembayarannya segera jatuh tempo.  

2. Setelah tidak ditemukan adanya perbedaan, maka akan dilakukan 

penjurnalan di sistem akuntansi hotel. 

 

3.2.3 Mengisi giro untuk pembayaran. 

Pembayaran dilakukan oleh hotel dengan mengunakan cek dan giro. Cek 

adalah perintah tertulis oleh nasabah kepada pihak bank untuk menarik 

sejumlah dana tertentu atas namanya atau atas unjuk. Sedangkan giro adalah 

surat perintah untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening 

seseorang kepada rekening lain yang ditunjuk dalam giro. Giro ditulis atau 

dibuat berdasarkan penjurnalan yang telah dibuat dalam sistem. Jumlah yang 

tertera pada giro harus sesuai dengan jumlah pada jurnal yang ada didalam 

sistem. Tulisan pada giro pun harus ditulis dengan jelas serta tanpa coretan 
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dan penebalan. Tujuan dilakukannya pembayaran menggunakan cek dan giro 

yaitu membuat transaksi lebih mudah dan aman karna bank yang akan 

mengatur proses pembayaran atau penarikan yang dilakukan hotel. 

 

3.2.4 Mengisi bukti setoran. 

Bukti setoran bank adalah bukti transaksi setiap nasabah saat melakukan 

setoran ke bank. Nasabah atau yang dimaksud disini adalah pihak hotel harus 

mengisi slip setoran yang telah disediakan oleh bank terlebih dahulu. Bukti 

setoran bank diisi berdasarkan penjurnalan yang telah dilakukan dalam 

sistem. Jumlah yang dicatat dalam bukti setoran harus sesuai dengan jumlah 

yanga da pada jurnal. Data penerima setoran juga harus tepat dan ditulis 

secara jelas. Dengan tujuan sebagai bukti bahwa nasabah telah benar-benar 

menyetorkan uang tersebut. 

 

3.2.5 Membuat daftar nama supplier yang akan mengambil giro serta 

membuat surat/form untuk diisi oleh supplier mengenai invoice yang 

belum dibayar. 

Daftar nama supplier yang akan mengambil giro pada tanggal tertentu dibuat 

untuk dapat melihat supplier yang sudah atau yang belum mengambil 

gironya. Jika terdapat supplier yang belum mengambil gironya maka akan 

dihubungi oleh pihak hotel. Sehingga tidak terjadi penumpukan giro yang 

telah dibuat dan tidak terjadi penumpukan utang jika akan melakukan 

pembelian kepada supplier yang sama. Surat atau form yang ditujukan kepada 
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supplier mengenai invoice yang belum dibayar juga dibuat dengan tujuan 

tidak terjadi penumpukan utang. Daftar nama supplier dibuat berdasarkan 

hasil rekap giro yang akan diambil oleh supplier sesuai dengan tanggal 

pengambilan giro. Begitu juga dengan surat atau form mengenai invoice yang 

belum dibayar dibuat berdasarkan hasil rekap giro pada tanggal tertentu. 

 

3.2.6 Melakukan tukar faktur yang dilakukan rutin setiap hari Kamis. 

Tukar faktur yang dimaksud adalah pihak hotel membuat invoice receipt form 

untuk transaksi pembelian kepada supplier, invoice receipt form akan dibuat 

jika dokumen pihak supplier telah lengkap yaitu Purchase Order asli, 

Delivery Order yang telah dicap pihak hotel serta invoice. Invoice receipt 

form ini dibuat untuk ditukarkan saat supplier mengambil giro pembayaran. 

Selain itu pihak hotel juga memberikan giro kepada supplier yang 

pembayarannya telah jatuh tempo disertai dengan surat atau form mengenai 

invoice yang belum dibayar oleh hotel. 

 

3.2.7 Melakukan filing dokumen pembayaran yang telah dibayar. 

Dokumen pembayaran yang telah dibayar akan dilakukan filing atau 

pengarsipan dengan tujuan agar apabila sewaktu-waktu membutuhkan 

informasi yang ada maka dapat dengan lebih mudah dicari. Dokumen 

pembayaran yang dimaksud adalah fotocopy giro atau cek, fotocopy bukti 

setoran dan print out jurnal yang telah dilakukan dalam sistem. Filing 

dokumen pembayaran ini dilakukan setiap akhir bulan.  
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3.2.8 Menginput setiap transaksi debit dan credit card secara sederhana ke 

Microsoft Excel. 

Transaksi adalah aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan 

terhadap posisi keuangan perusahaan. Selain menggunakan uang tuani, 

pelunasan pembayaran transaksi dapat dilakukan dengan kartu kredit atau 

debit. Credit card adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat transaksi 

pembayaran pembelanjaan di tempat-tempat yang dapat menerima 

pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (merchant). Sedangkan debit 

card adalah kartu yang digunakan untuk melakukan pelunasan atau 

pembayaran yang dilakukan dengan cara mengurangi secara langsung saldo 

rekening simpanan pemegang kartu yang bersangkutan dan dalam waktu 

yang sama mengkredit rekening penjual (merchant) sebesar jumlah nilai 

transaksi pada bank penerbit. Pencatatan transaksi debit dan credit card 

dilakukan berdasarkan settlement dan report transaksi debit dan credit card 

harian serta journal transactions harian yang didapat dari Front Officer. 

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan pengecekan antara dokumen settlement dan report transaksi 

credit dan debit card harian serta journal transactions harian dari pihak 

Front Officer. Settlement adalah fitur transaksi dari bank ke merchant 

sebesar jumlah total transaksi yang terjadi dalam satu hari. Dokumen 

settlement dan report transaksi ini diberikan oleh Front Officer.  

2. Setelah dilakukan pengecekan dan tidak terdapat kendala, maka akan 

dibuat credit card balancing yaitu dokumen yang dibuat untuk 
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menyamakan jumlah total transaksi perhari dengan jumlah transaksi yang 

ada di report mesin EDC.  

3. Menginput setiap jumlah transaksi berdasarkan jenis kartunya kedalam 

Microsoft Excel. 

 

3.2.9 Membuat pengakuan pembayaran transaksi di sistem. 

Pengakuan pembayaran transaksi yang dimaksud adalah pembayaran yang 

telah dilakukan oleh tamu hotel akan diakui setelah transaksi tersebut telah di 

settle dan terdapat di report transaksi harian mesin EDC. Karna apabila tidak 

dilakukan settlement jika ada transaksi, maka uang dari transaksi tersebut 

belum di transfer oleh bank ke merchant/hotel. Pengakuan pembayaran 

transaksi ini dilakukan berdasarkan data debit dan credit card yang telah 

dilakukan settlement dan dilakukan dengan menggunakan sistem Micros 

Opera. Tujuan dari pengakuan pembayaran transaksi ini adalah untuk 

mengakui bahwa tamu hotel telah melakukan pembayaran dan pelunasan 

kepada pihak hotel. 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu: 

1. Merapikan data transaksi debet dan credit card yang diterima oleh hotel 

dari pihak bank di Microsoft Excel agar lebih mudah saat akan melakukan 

pengakuan pembayarannya didalam sistem.  

2. Setelah data telah dirapikan, maka akan dilakukan pengakuan 

pembayaran transaksi debit dan credit card pada sistem sesuai dengan 

jumlah yang terdapat didalam data Microsoft Excel tersebut. 
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3.2.10 Menginput setiap komisi credit card yang telah diakui pembayarannya 

ke dalam Microsoft Excel. 

Komisi credit card adalah komisi untuk pihak bank yang jumlahnya dihitung 

berdasarkan rate yang telah ditentukan oleh bank dikali dengan nominal 

harga barang atau jasa yang terjual. Rate untuk komisi setiap bank tidak sama 

atau berbeda. Komisi ini akan otomatis dipotong pada saat bank melakukan 

pembayarannya kepada pihak merchant atau yang disebut dengan settlement. 

Besarnya komisi credit card yang akan dicatat kedalam Microsoft Excel 

dijumlahkan berdasarkan tanggal pengakuan pembayaran didalam sistem. 

Data komisi credit card per tanggal pengakuan pembayaran didalam sistem 

ini diberikan oleh Credit Manager. 

 

3.2.11 Membuat report untuk pembelian materai. 

Report untuk pembelian materai ini berisikan jumlah persediaan materai yang 

ada di tangan Credit Manager, serta pengeluaran jumlah materai setiap 

bulannya. Report ini dibuat dengan tujuan laporan bahwa materai yang ada di 

tangan Credit Manager sudah habis dan Credit Manager mengajukan 

pembelian materai baru kepada Chief Accountant. Materai digunakan hanya 

ketika invoice dibuat untuk owner company, company dan juga badan 

pemerintah. Sehingga penghitungan penggunaan materai dilakukan 

berdasarkan hasil rekap invoice untuk owner company, company dan juga 

badan pemerintah. 
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3.2.12 Membuat surat account statement perihal credit outstanding balance 

(sisa credit yang dimiliki) oleh customer seperti travel agent, owner 

company atau badan pemerintah. 

Surat account statement yang dibuat oleh hotel berisikan credit outstanding 

balance atau sisa credit yang dimiliki oleh tamu hotel yang memiliki kontrak 

dengan pihak hotel seperti travel agent, owner company atau badan 

pemerintah. Yang kemudian surat account statement ini akan dikirimkan 

kepada tamu hotel yang ditujukan tersebut. Surat account statement dibuat 

berdasarkan data sisa credit yang dimiliki oleh para tamu hotel, data ini 

didapat dari Credit Manager. Tujuannya adalah untuk menginformasikan 

kepada para tamu hotel perihal sisa credit yang dimiliki.  

 

3.2.13 Melakukan cek fisik untuk mesin EDC Bank BCA. 

Cek fisik adalah proses pengecekan stok fisik yang ada di lapangan. Mesin 

EDC adalah mesin gesek kartu yang dapat digunakan untuk menerima 

transaksi pembayaran dengan kartu kredit atau kartu debit yang diletakkan di 

merchants. Cek fisik untuk mesin EDC BCA ini dilakukan di seluruh kasir 

yang terdapat di hotel, seperti misalnya di restaurant, bar, spa dan premiere 

lounge. Cek fisik dilihat dari kode mesin EDC BCA, kerusakan dan 

kelengkapan chargernya. Cek fisik ini bertujuan untuk melakukan 

pengendalian dan pemeliharaan terhadap mesin EDC jika ada kerusakan atau 

ketidaklengkapan. 
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3.2.14 Membuat Account Receivable Internal Control. 

Account receivable internal control yang dimaksud adalah dilakukannya 

pengecekan untuk kelangsungan kontrak credit facility yang ada dengan para 

tamu hotel seperti travel agent, owner company serta badan pemerintah. Yang 

kemudian akan dilakukan pendataan mengenai kontrak tersebut. Account 

receivable internal control ini dibuat berdasarkan kontrak antara hotel dengan 

tamu hotel. Tujuan dari account receivable internal control ini adalah untuk 

mengetahui masa kontrak credit facility yang akan segera habis dan perlu 

diperbaharui. 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Proses pelaksanaan kerja magang dilakukan selama 15 (lima belas) minggu, 

sejak 11 Juli 2016 hingga 19 Oktober 2016. Rincian tugas yang dilakukan 

selama proses pelaksanaan kerja magang adalah sebagai berikut. 

1. Menyiapkan Purchase Order Market List. 

Langkah-langkah untuk menyiapkan purchase order adalah sebagai 

berikut. 

a. Menerima purchase request dari departemen yang ingin melakukan 

pembelian. 

b. Menghubungi beberapa supplier baik melalui email ataupun telepon 

mengenai harga terbaru dari list barang yang ada dalam purchase 

request serta ketersediaan barang tersebut. 
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c. Membandingkan harga dari beberapa supplier yang kemudian akan 

dipilih harga yang paling sesuai dengan budget hotel dengan juga 

mempertimbangkan kualitas barang yang dimiliki supplier. 

d. Membuat pencatatan secara sederhana di Microsoft Excel mengenai 

nama supplier, harga dan kuantitas barang yang akan dipesan yang 

akan dilakukan oleh pihak hotel (Lampiran 7). 

Gambar 3.1 

Daftar Purchase Order Market List 

 

e. Pencatatan secara sederhana yang sudah dilakukan di Microsoft Excel 

diteruskan kepada purchasing officer untuk kemudian dilakukan 

pencatatan melalui sistem akuntansi hotel. 
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2. Melakukan penjurnalan untuk pembayaran yang dilakukan pihak 

hotel. 

Langkah-langkah untuk melakukan penjurnalan pembayaran adalah 

sebagai berikut. 

a. Melakukan pengecekan dan pencocokan antara purchase order 

dengan invoice atau faktur dari supplier yang dilihat dari total atau 

jumlahnya. Jika jumlah nominalnya berbeda, maka akan mengikuti 

nominal berdasarkan nominal yang ada di receiving report. Juga 

pencocokan antara delivery order dan receiving report dari masing-

masing supplier yang dilihat dari jumlah masing-masing barang dan 

delivery order atau faktur harus disertai dengan cap hotel yang 

membuktikan bahwa barang sudah benar-benar diterima oleh pihak 

hotel (Lampiran 8). 

Gambar 3.2 

Dokumen Faktur dari Supplier yang Telah Dicap 
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Gambar 3.3 

Bagian Atas Receiving Report 

    

 

Gambar 3.4 

Bagian Atas Purchase Order Market List 
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Terlihat pada gambar, bahwa kuantitas barang yang dipesan pada 

purchase order sejumlah 10 kg untuk masing-masing barang. Namun 

pada receiving report tercatat bahwa barang yang dikirim hanya 

sejumlah 9.6 kg dan 9.5 kg. Sehingga menyebabkan jumlah yang 

harus dibayar oleh pihak hotel berbeda. Perbedaan ini terjadi karna 

pihak receiving hotel mengukur kembali jumlah barang yang diterima. 

Jika timbul perbedaan nominal tagihan dengan nominal tagihan yang 

diberikan oleh supplier lebih rendah daripada nominal yang ada pada 

purchase order, maka pihak account payable akan mengikuti nominal 

yang ada pada receiving report. Namun, jika nominal tagihan supplier 

lebih besar daripada nominal purchase order, maka pihak account 

payable akan meminta konfirmasi dari pihak purchasing dan 

receiving terlebih dahulu. 

b. Setelah pencocokan, akan dilakukan penjurnalan ke dalam sistem 

akuntansi hotel yaitu Sun Systems. 

Gambar 3.5 

Jurnal Pembayaran 
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3. Mengisi giro untuk pembayaran. 

Langkah-langkah dalam mengisi giro adalah sebagai berikut. 

a. Menerima hasil penjurnalan yang telah dilakukan didalam sistem 

sebelumnya (Lampiran 8). 

Gambar 3.6 

Jurnal Pembayaran 

 

b. Mengisi tanggal pada giro sesuai dengan tanggal pada hari tersebut. 

c. Mengisi jumlah yang akan dibayarkan, jumlah tersebut harus sesuai 

dengan jumlah yang tercatat pada sistem (Lampiran 9).  

Gambar 3.7 

Contoh Giro 
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d. Menulis nomor rekening, nama pemilik rekening serta nama bank atas 

rekening tersebut. 

e. Dalam mengisi giro, tulisan diharuskan jelas dan tidak boleh ada 

coretan ataupun penebalan. 

 

4. Mengisi bukti setoran. 

Langkah-langkah dalam mengisi bukti setoran adalah sebagai berikut: 

a. Menerima jurnal pembayaran yang telah dilakukan didalam sistem 

sebelumnya. 

Gambar 3.8 

Jurnal Pembayaran 

 

b. Mengisi nomor rekening tujuan dan nama pemilik rekening. 

c. Mengisi nama penyetor, alamat penyetor serta nomor rekening jika 

penyetor adalah nasabah. 

d. Mengisi nominal atau jumlah yang akan disetor serta mengisi nominal 

jumlah sesuai dengan yang tertera dalam sistem (Lampiran 10).  
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Gambar 3.9 

Contoh Bukti Setoran 

 

 

5. Membuat daftar nama supplier yang akan mengambil giro serta 

membuat surat/form untuk diisi oleh supplier mengenai invoice yang 

belum dibayar. 

Langkah-langkah untuk membuat daftar nama supplier yang akan 

mengambil giro. 

a. Mengurutkan dokumen pembayaran yang telah disiapkan sesuai 

dengan nomor giro. 

b. Juga mengurutkan dokumen pembayaran yang gironya belum diambil 

oleh supplier. 

c. Mencatat nama-nama supplier tersebut beserta nomor cek atau giro 

yang telah dibuat kedalam Microsoft Excel (Lampiran 11). 
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Gambar 3.10 

Daftar Nama Supplier 

 

 

Langkah-langkah untuk membuat surat/form untuk diisi oleh supplier 

adalah sebagai beikut: 

a. Mendata nama supplier yang akan mengambil giro berdasarkan 

rekapan giro (Lampiran 11). 

Gambar 3.11 

Bagian Atas Daftar Supplier 
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b. Menginput nama-nama supplier satu per satu ke dalam format surat 

mengenai invoice yang belum dibayar oleh hotel yang telah diberikan 

oleh Pak Rahim selaku staf Account Payable (Lampiran 12). 

Gambar 3.12 

Surat /Form untuk Supplier 

 

 

6. Melakukan tukar faktur yang rutin dilakukan tiap hari Kamis. 

Langkah-langkah dalam melakukan tukar faktur adalah sebagai berikut. 

a. Dokumen pembayaran yang telah siap di fotocopy dengan tujuan 

sebagai arsip untuk hotel. 

b. Menyiapkan dokumen pembayaran beserta giro dan invoice receipt 

form untuk supplier. 
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c. Menulis nominal utang pada invoice receipt form berdasarkan invoice 

yang diberikan oleh supplier. Selain invoice, supplier harus 

melengkapi dokumen lain yaitu purchase order asli dan juga delivery 

order yang sudah dicap oleh hotel. Jika belum lengkap, maka invoice 

receipt form tidak akan dikeluarkan (Lampiran 13). 

Gambar 3.13 

Contoh Dokumen Delivery Order dari Supplier yang Telah Dicap 

 

Gambar 3.14 

Bagian Atas Receiving Report 
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Gambar 3.15 

Bagian Atas Purchase Order Market List 

 

Gambar 3.16 

Contoh Invoice atau Kwitansi Dari Supplier 
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Gambar 3.17 

Contoh Invoice Receipt Form 

 

d. Memberikan invoice receipt form kepada supplier untuk ditukarkan 

nantinya dengan giro. 

e. Memberikan giro kepada supplier yang pembayarannya sudah jatuh 

tempo beserta surat atau form mengenai invoice yang belum dibayar 

oleh hotel. 

 

7. Melakukan filing dokumen pembayaran yang telah dibayar. 

Langkah-langkah dalam melakukan filing dokumen pembayaran adalah 

sebagai berikut. 

a. Dokumen pembayaran yang telah di fotocopy dicap “paid” dan tertera 

juga tulisan tanggal. Tanggal yang terdapat pada cap disesuaikan 

dengan tanggal penyerahan giro (Lampiran 14). 
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Gambar 3.18 

Bagian Atas Dokumen Pembayaran yang Telah Dicap 

 

b. Dokumen pembayaran diurutkan berdasarkan tanggal pembayaran 

dan nomor giro. 

c. Seluruh dokumen yang telah diurutkan dimasukkan kedalam filing 

folder perbulan. 

 

8. Menginput setiap transaksi debit dan credit card secara sederhana ke 

Microsoft Excel. 

Langkah-langkah dalam menginput transaksi debit dan credit card: 

a. Melakukan pengecekan nominal dan juga nomor kartu yang tertera 

pada settlement dan report transaksi credit dan debit card yang 

didapat dari front officer dengan journal transactions (Lampiran 15). 
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Gambar 3.19 

Journal Transactions 

 

Gambar 3.20 

Report Transaksi Mesin EDC 

 

Transaksi yang tercatat pada Journal Transactions dicocokkan 

dengan yang ada pada report transaksi mesin EDC BCA, yaitu pada 

Journal Transactions tercatat nominal Rp 1.713.360 dengan nomor 
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belakang kartu 8007 sama seperti yang ada pada report transaksi 

mesin EDC BCA. 

b. Jika terdapat perbedaan nomor kartu yang telah diposting oleh Front 

Officer pada journal transactions dengan nomor kartu yang ada pada 

report mesin EDC, maka akan dilakukan pemberitahuan bahwa telah 

terjadi kesalahan posting dan meminta pihak Front Officer untuk 

memposting kembali dengan nomor kartu yang benar atau sesuai 

dengan mesin EDC. 

c. Setelah semua transaksi telah dilakukan pengecekan, maka akan 

dibuat credit card balancing yaitu mencatat semua jumlah transaksi 

yang terdapat pada settlement dan kemudian akan ditotalkan seluruh 

nominal pada settlement (Lampiran 16). 

Gambar 3.21                                                                  Gambar 3.22 

Settlement Mesin EDC BCA                                             Credit Card Balancing 

                                            

Setiap nilai grand total yang ada pada kertas settlement mesin EDC 

BCA, akan di input ke Microsoft Excel, kemudian dijumlah atau 
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ditotal seluruhnya. Credit card balancing ini dibuat per hari untuk 

mengetahui transaksi yang belum di settle oleh Front Officer. 

d. Kemudian akan dilakukan pencatatan total nilai transaksi untuk setiap 

jenis kartu ke dalam Microsoft Excel (Lampiran 18). 

Gambar 3.23 

Journal Transactions 

 

Gambar 3.24 

Monthly Credit Card 
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9. Membuat pengakuan pembayaran transaksi di sistem. 

Langkah-langkah untuk membuat pengakuan pembayaran transaksi 

adalah sebagai berikut: 

a. Merapikan data debit dan credit card yang telah diterima dari bank 

(Lampiran 19 dan 20). 

Gambar 3.25 

Data Transaksi Credit Card Saat Awal Diterima 

 

 

Data transaksi diurutkan menurut tanggal terjadinya transaksi serta 

jenis kartu. Kemudian dijumlahkan pada masing-masing tanggal dan 

jenis kartu. 

 

Pelaksanaan accounting service..., Henny Handyni, FB UMN, 2017



 

 
 

Gambar 3.26 

Data Transaksi Credit Card Setelah Dirapikan 

 

Gambar 3.27 

Data Transaksi Debit Card Saat Awal Diterima 
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Gambar 3.28 

Data Transaksi Debit Card Setelah Dirapikan 

 

b. Setelah data rapi, maka akan dilakukan pengakuan pembayaran untuk 

setiap transaksi. Untuk melakukan pembayaran, buka website OPERA 

Login. 

Gambar 3.29  

Tampilan Awal OPERA Login 
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c. Setelah itu, masukkan username dan password. Lalu klik login, maka 

akan muncul tampilan desktop seperti dibawah ini. 

Gambar 3.30 

Tampilan Setelah Login 

 

d. Kemudian klik pada tombol PMS sehingga akan muncul tampilan 

sebagai berikut.  

Gambar 3.31 

Tampilan OPERA PMS 
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e. Selanjutnya, klik pada tulisan AR, maka akan muncul tampilan 

sebagai berikut 

Gambar 3.32 

Tampilan Cashier Login 

 

f. Masukkan kembali cashier ID dan password, maka akan muncul 

tampilan sebagai berikut 

Gambar 3.33 

Tampilan OPERA PMS Setelah Login 
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g. Langkah berikutnya, ketik CC pada account type dan pilih open 

balance, hingga akan muncul tampilan sebagai berikut 

Gambar 3.34 

Tampilan CC Account Type 

 

 

h. Kemudian lihat pada data transaksi, pilih jenis kartu yang akan 

terlebih dahulu akan dilakukan pengakuan pembayaran, misalnya FO 

– BCA AMEX. Pilih transaksi yang memiliki tanggal transaksi dan 

nominal yang sesuai dengan data pada Microsoft Excel. 
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Gambar 3.35 

Tampilan Data Transaksi 

 

i. Langkah berikutnya double click pada transaksi di sistem untuk 

mengetahui nama pemilik kartu pada setiap transaksi. 

Gambar 3.36 

Tampilan Deskripsi Transaksi 
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j. Kemudian double click lagi untuk melihat nomor kartu pada transaksi. 

Jika sudah mengetahui nomor kartu dan sudah sesuai dengan data 

yang ada pada Microsoft Excel, maka klik close. 

Gambar 3.37 

Tampilan Informasi Transaksi Secara Detail 

 

 

k. Lakukan langkah i dan j pada setiap transaksi yang ada di Microsoft 

Excel. Ketika semuanya sudah sesuai maka pilih transaksi yang ada 

pada sistem berdasarkan data yang ada pada Microsoft Excel. Klik 

pada kolom X. Lalu sesuaikan jumlah yang ada pada Microsoft Excel 

dengan yang ada pada sistem. Jika sudah sama, maka lakukan langkah 

selanjutnya. 
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Gambar 3.38 

Tampilan Pilihan Transaksi 

 

 

l. Setelah transaksi didalam sistem dipilih, klik Compress. Compress 

dilakukan untuk menggabungkan transaksi-transaksi yang telah 

dipilih dalam sistem (yang diberi tanda pada kolom X) sehingga akan 

lebih cepat untuk dilakukan pengakuan pembayaran. Maka akan 

muncul tampilan sebagai berikut. 
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Gambar 3.39 

Tampilan Setelah Klik Compress 

 

m. Kemudian klik OK maka akan muncul tampilan sebagai berikut 

Gambar 3.40 

Tampilan Setelah Transaksi Di Compress 

 

Pelaksanaan accounting service..., Henny Handyni, FB UMN, 2017



 

 
 

n. Setelah itu klik Payment, maka akan muncul tampilan sebagai berikut 

Gambar 3.41 

Tampilan Payment 

 

 

o. Untuk melakukan pengakuan komisi credit card, pada kolom 

Payment Code masukkan angka 9304, dan pada kolom Amount 

masukkan angka nominal jumlah komisi yang terdapat pada 

Microsoft Excel. 
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Gambar 3.42 

Tampilan Payment Untuk Komisi 

 

Gambar 3.43 

Tampilan Payment Untuk Komisi 
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p. Kemudian klik Post maka akan muncul tampilan untuk melakukan 

print receipt bahwa pembayaran telah dilakukan sebagai berikut. 

Gambar 3.44 

Tampilan Post Payment 

 

 

q. Lalu klik No untuk tidak melakukan print receipt atau Yes untuk 

melakukan print receipt sehingga akan kembali ke halaman berikut. 
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Gambar 3.45 

Tampilan Data Transaksi Setelah Pengakuan Komisi 

 

r. Klik Payment pada data transaksi yang telah di compress, sehingga 

akan kembali muncul tampilan berikut. 

Gambar 3.46 

Tampilan Payment 
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s. Untuk mengakui sisa pengakuan pembayaran tadi masukkan angka 

9199 pada kolom Payment Code. 

Gambar 3.47 

Tampilan Payment untuk Sisa Pembayaran 

 

 

t. Langkah berikutnya, klik Post maka akan muncul tampilan pilihan 

untuk melakukan print receipt sebagai berikut. 
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Gambar 3.48 

Tampilan Untuk Print Receipt 

 

 

u. Klik No untuk tidak melakukan print receipt atau Yes untuk 

melakukan print receipt maka akan kembali ke halaman berikut. 
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Gambar 3.49 

Tampilan Data Transaksi 

 

 

v. Ulangi langkah h sampai u untuk melakukan seluruh pengakuan 

pembayaran sesuai data yang terdapat di Microsoft Excel. 

w. Untuk transaksi debit card langkah yang dilakukan sama namun 

umumnya tidak perlu menginput komisi pada sistem. Komisi akan 

diakui jika ada komisi yang harus diakui pada data transaksi. 
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10. Menginput setiap komisi credit card yang telah diakui 

pembayarannya ke dalam Microsoft Excel. 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menginput komisi credit card 

adalah: 

a. Data komisi yang telah diakui akan diberikan oleh Credit Manager 

(Lampiran 21). Data komisi tersebut berisi seluruh komisi yang telah 

diakui berdasarkan jenis kartu dan tanggal pengakuan. 

Gambar 3.50 

Tampilan Data Komisi Credit Card 

 

b. Melakukan pencatatan secara sederhana kedalam Microsoft Excel 

berdasarkan jenis kartu dan tanggal pada saat dilakukan pengakuan 

komisi. Komisi yang dicatat adalah jumlah komisi pada setiap tanggal 

dan jenis kartu (Lampiran 22). Seperti pada Gambar 3.50, untuk 

komisi JCB Card pada tanggal 21 Juli 2016, terdapat dua nilai komisi 

yaitu 224.000 dan 158.181. Dalam pencatatan ke Microsoft Excel, 

nilai komisi tersebut dijumlah dahulu menjadi 382.181, lalu di input 

ke dalam kolom Commission pada tanggal 21 Juli 2016. 
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Gambar 3.51 

Tampilan Komisi Credit Card 

 

 

11. Membuat report untuk pembelian materai. 

Langkah-langkah dalam membuat report untuk pembelian materai: 

a. Mendata penggunaan materai setiap bulannya berdasarkan rekapan 

fotocopy invoice yang ditujukan kepada owner company, company 

dan badan pemerintah, karna hanya invoice yang ditujukan untuk 

owner company, company dan badan pemerintah saja yang 

menggunakan materai. Sedangkan untuk invoice yang ditujukan 

kepada perseorangan tidak menggunakan materai. 
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Gambar 3.52 

Contoh Bagian Tengah Invoice yang Menggunakan Materai 

 

 

b. Melakukan pencatatan rincian penggunaan materai perbulan secara 

sederhana di Microsoft Excel. Pencatatan berupa nama penerima 

invoice, tanggal penggunaan, kuantitas materai yang digunakan serta 

departemen atau divisi yang menggunakan materai (Lampiran 23). 

 

 

 

Pelaksanaan accounting service..., Henny Handyni, FB UMN, 2017



 

 
 

Gambar 3.53 

Tampilan Pendataan Penggunaan Materai 

 

 

 

c. Melakukan penghitungan persediaan materai untuk mengajukan 

pembelian materai pada Chief Accountant. 

Gambar 3.54 

Tampilan Penghitungan Persediaan Materai 
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12. Membuat surat account statement perihal credit outstanding balance 

(sisa credit yang dimiliki) oleh customer seperti travel agent, owner 

company atau badan pemerintah. 

Langkah-langkah untuk membuat surat account statement: 

a. Menerima data dari Credit Manager mengenai credit outstanding 

balance atau sisa kredit yang dimiliki setiap travel agent, owner 

company dan juga badan pemerintah (Lampiran 24). 

Gambar 3.55 

Contoh Data Aging Summary Credit Outstanding Balance 

 

 

b. Mengisi nama perusahaan, alamat, tanggal serta credit outstanding 

balance pada format surat account statement yang telah ada. Nama 

perusahaan disesuaikan dengan account type yang ada pada aging 

summary, sedangkan untuk credit outstanding balance didapat dari 

total pada aging summary (Lampiran 25). 
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Gambar 3.56 

Tampilan Account Statement 

 

 

c. Setelah surat account statement yang dibuat selesai, maka surat 

account statement tersebut akan diteruskan kepada pihak yang 

bersangkutan melalui email. 

 

13. Melakukan cek fisik untuk mesin EDC BCA. 

Langkah-langkah dalam melakukan cek fisik mesin EDC: 

a. Mengecek seluruh mesin EDC yang ada di seluruh kasir hotel. 

b. Mencatat nomor TID mesin EDC. 

c. Mengecek charger mesin EDC. 

d. Mengecek apakah ada kerusakan pada tiap mesin EDC. 
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e. Melakukan pencatatan sederhana di Microsoft Excel atas cek fisik 

mesin EDC BCA (Lampiran 26). 

Gambar 3.57 

Tampilan List Mesin EDC BCA 

 

 

14. Membuat Account Receivable Internal Control. 

Langkah-langkah dalam membuat Account Receivable Internal Control: 

a. Mengecek kontrak credit facility setiap perusahaan dalam filing folder 

tahun 2015 dan 2016. 

b. Mencatat setiap informasi yang dibutuhkan di dalam kolom pada 

format Account Receivable Internal Control berdasarkan data yang 

ada pada kontrak yaitu seperti credit facility, credit facility approval, 

kontrak, credit investigation serta credit reference. Kemudian juga 

credit limit yang tertera pada saat pengajuan credit facility dan yang 

tertera pada kontrak, juga masa kontrak (Lampiran 27). 
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Gambar 3.58 

Bagian Atas Credit Facility 

 

 

Gambar 3.59 

Bagian Atas Credit Investigation 
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Gambar 3.60 

Bagian Atas Credit Application Form 

 

 

Gambar 3.61 

Bagian Bawah Credit Approval 
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Gambar 3.62 

Bagian Atas Credit References 

 

 

Gambar 3.63 

Bagian Atas Contract 
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Gambar 3.64 

Tampilan Account Receivable Internal Control 

 

 

3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

Beberapa kendala yang ditemukan pada saat pelaksanaan kerja magang 

sebagai berikut. 

1. Dokumen pendukung  pada receiving report yang tidak lengkap sehingga 

tidak dapat diproses pembayarannya. 

2. Jumlah nominal pada invoice yang diberikan supplier dengan yang 

terdapat pada sistem berbeda. 

3. Tulisan huruf atau angka yang tidak jelas pada invoice dan faktur dari 

supplier. 

4. Terdapat transaksi yang belum di settle  pada mesin EDC. 

5. Terdapat transaksi yang tidak ada dalam report mesin EDC. 

6. Nomor kartu yang berbeda pada sales draft yaitu lembar bill mesin EDC 

dengan yang diposting oleh Front Officer. 

7. Tidak ada sales draft dan supporting data tetapi dilakukan posting. 
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8. Terdapat transaksi yang belum diposting oleh Front Officer. 

9. Kesalahan posting oleh Front Officer, seperti misalnya pembayaran 

dilakukan dengan menggunakan Visa Card tetapi diposting ke Master 

Card. 

10. Saat cek fisik, terdapat mesin EDC yang tidak memiliki nomor TID. 

 

3.3.3 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Solusi atas kendala yang ditemukan pada saat pelaksanaan kerja magang 

sebagai berikut. 

1. Menghubungi pihak supplier untuk melengkapi dokumen pendukung 

receiving report. 

2. Menghubungi pihak receiving dan juga cost control terkait adanya 

perbedaan harga atau kuantitas pada Purchase Order dengan pada saat 

barang diterima. 

3. Menghubungi pihak supplier mengenai tulisan yang kurang jelas pada 

invoice untuk memastikan kembali tidak terjadi kesalahan. 

4. Untuk kendala nomor 4 dan 5, menghubungi front desk officer atau 

cashier saat tamu melakukan check out untuk meminta settlement dan 

report transaksi. 

5. Untuk kendala nomor 6, 7, 8 dan 9, menghubungi pihak Front Officer 

terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh Front Officer. 

6. Mencatat nomor terminal yang tertera pada report mesin EDC. 
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