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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi  

Kerja magang dilaksanakan di PT Graha Kerindo Utama yang beralamat 

di Gedung Kompas Gramedia Lt 2 – 3, Jl. Kerajinan No. 3 – 7 , Jakarta - 

11140. Selama proses pelaksannan kerja magang, penulis diposisikan di 

bagian Account Receivable Officer dalam divisi Finance & Accounting. 

Penulis berada dalam pengawasan Account Receivable Superintendent yaitu 

Ibu Sri Hartati dan seorang Account Receivable Officer sebagai mentor yang 

ditugaskan membimbing penulis yaitu Bapak Alridhowan Putra. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Tugas-tugas yang dikerjakan penulis selama pelaksanaan kerja magang 

pada 24 Juni – 30 September 2013 sebagai berikut : 
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NO. JOB DESCRIBTION TUJUAN CABANG PERIODE 

1 

Laporan rekap omzet, 

pembayaran dan retur ledger vs 

program vs rekon 

Mencari apakah ada selisih pada omzet, 

pembayaran, dan retur di ledger, 

pembayaran, dan rekon. Jakarta, Kediri, Jember, 

Malang, dan Tasik 
Januari - Mei 2013 

Mencari sebab dari selisih tersebut 

2 Analisa Rekonsiliasi piutang 
Mengetahui dan mencari selisih antara 

piutang manual, program, dan ledger 

Jakarta, Kediri, Jember, 

Malang, Tasik dan Lampung 
Januari - Agustus 2013 

3 
Backup laporan faktur all, aging, 

dan pembayaran  

 Digunakan untuk evaluasi rekon analisa 

piutang. (membandingkan program baru 

dengan program lama) 

Jakarta, Kediri, Malang, 

Jember, Lampung, dan Tasik 

Awal berdiri - Agustus 

2013 (Kecuali Jakarta 

dari Januari 2012) 

4 
Laporan afiliasi (Kelompok 

Gramedia) 

Mengetahui nominal piutang secara lebih 

detail yang dikelompokan berdasarkan 

umur piutang untuk customer yang 

termasuk dalam kelompok kompas 

gramedia 

All Cabang Februari 2013 

Denpasar, Bandung, Medan, 

Tangerang, Tasik, Solo, Kediri, 

Banjarmasin, Bogor, Lampung 

Juli 2013 

Tabel 3.2.1  Daftar Pekerjaan 
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NO. JOB DESCRIBTION TUJUAN CABANG PERIODE 

5 Laporan aging (Modern market) 
Mengetahui jumlah piutang secara lebih 

detail berdasarkan kategori umur piutang  

Surabaya, Tangerang, 

Purwokerto, Banjarmasin, 

Bogor 

Juni 2013 

6 Invent vs Ledger 

Membandingkan antara pembayaran 

piutang yang dibukukan di ledger dengan 

yang diinput di program invent 

All Cabang Juni 2013 

7 Piutang macet > 90 hari 

Mengelompokan customer yang 

mempunyai piutang macet (> 90 hari) 

beserta alasannya 

Surabaya, Bandung, Denpasar, 

Tasik, Medan, Cirebon 
Juli 2013 

Surabaya, Denpasar Agustus 2013 

8 Tanda Terima LLG 

Memastikan bahwa data yang diserahkan 

dari admin 1 (eka) ke admin 2 ( mas 

arman) sesuai dengan lampiran 

didalamnya 

Ramayana Juli, Agustus 2013 

CV. Naga Swalayan Agustus 2013 

Campuran Agustus 2013 

 

 

Merekap pembayaran dari customer, 

untuk mengetahui apakah transaksi sudah 

lunas / belum 
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NO. JOB DESCRIBTION TUJUAN CABANG PERIODE 

9 
Rekap omzet (PPN, Jumlah + 

PPN, Jumlah - PPN) 

Data digunakan  untuk mencari selisih 

PPN 
All Cabang Januari - Juni 2013 

10 Selisih PPN 

Mengetahui apakah ada selisih antara PPN 

yang dilaporkan ke pajak dengan nominal 

di faktur 

All Cabang Februari - Maret 2013 

11 
Laporan peringkat penjualan 

produk brand dan non brand 

Mengetahui produk apa saja yang masuk 

dalam 10 besar penjualan tertinggi. (brand 

dan non brand) 

All Cabang Maret - April 2013 

12 
Laporan perbandingan omzet 

(peningkatan dan penurunan) 

Mengetahui customer apa saja yang 

mempengaruhi peningkatan dan 

penurunan omset 

All Cabang Juni - Agustus 2013 

 

 Sumber: Olahan Penulis 
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3.3 Uraian Pelaksanaan Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan  

Tahap-tahap yang dilalui oleh penulis dalam mengikuti program 

kerja magang ini : 

1. Interview 

Penulis mendapatkan panggilan interview pada Senin, 17 

Juni 2013 di Gedung Kompas Gramedia Lt. 2-3 Jl.Kerajinan 

No. 3-7 Kelurahan Krukut Kec.Tamansari, Jakarta Barat. Bapak 

Daniel Prakoso selaku Supervisor dari divisi Human Resource 

yang menjadi awal dari pengajuan program kerja magang 

penulis dengan PT Graha Kerindo Utama. Beliau 

memperkenalkan penulis dengan pihak user yaitu Ibu Sri 

Hartati, selaku Account Receivable Superitendent dan Bapak 

Jamalludin, selaku System Development Superintendent. Ibu Sri 

Hartati dan Bapak Jamalludin menjelaskan secara umum 

mengenai divisi Finance and Accounting, termasuk posisi dan 

pekerjaan yang akan dilakukan penulis selama program kerja 

magang. 

 

2. Implementasi Kerja 

Peraturan dasar mengenai waktu bekerja di PT Graha 

Kerindo Utama sama seperti di perusahaan lain pada umumnya, 

yaitu pukul 08.00 WIB hingga 17.00 WIB. Namun penulis 

sebagai salah satu peserta kerja magang diberikan kompensasi 

mengenai waktu bekerja, dengan jam masuk mulai pukul 07.00 

sampai 16.00 setiap hari kerja ( Senin – Jumat ). Penulis 

melakukan absen secara manual dengan memasukkan kartu 

absen ke slot mesin absensi. Pada kartu yang telah dikeluarkan 

dari mesin absensi tertera jam masuk dan pulang kerja. Setelah 

itu penulis mengisi form absen yang di buat oleh Universitas 

Multimedia Nusantara berdasarkan kartu absen manual 
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perusahaan. (form absen terlampir). Masa kerja efektif penulis 

adalah 14 minggu. Berikut adalah pemaparan perkerjaan penulis 

selama proses kerja magang : 

 

a) Analisa Rekonsiliasi piutang untuk cabang Jakarta, 

Jember, Kediri, Lampung, Malang dan Tasikmalaya. 

PT Graha Kerindo Utama memiliki 21 cabang yang 

tersebar di seluruh Indonesia hingga akhir September 2013. 

Dantaranya adalah Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, 

Denpasar, Cirebon, Bogor,  Kediri, Malang, Yogyakarta, 

Purwokerto, Tangerang, Jember, Medan, Solo, Tasikmalaya, 

Samarinda, Banjarmasin, Palembang, Pekanbaru, dan 

Lampung. Namun dalam mengerjakan tugas ini, penulis 

hanya diberikan kapasitas untuk menganalisa piutang pada 6 

cabang, yaitu Jakarta, Jember, Kediri, Lampung, Malang, dan 

Tasikmalaya. Analisa Rekonsiliasi piutang dibuat setiap 

bulan dengan tujuan untuk membandingkan saldo piutang 

yang dibuat secara manual (saldo piutang manual) dengan 

saldo piutang di program invent dan saldo piutang di ledger. 

Permasalahan yang terjadi di departemen Account Receivable 

adalah masih terdapat selisih antara ketiga saldo piutang 

tersebut. Dan penulis diminta untuk mencari penyebab dari 

selisih tersebut serta menyelesaikannya. Data-data yang 

dibutuhkan untuk mengerjakan tugas ini adalah sebagai 

berikut : 

 Laporan penjualan per faktur all 

 Laporan retur / CN baik 

 Laporan retur / CN buruk 

 Laporan pembayaran 

 General ledger piutang dari departemen accounting 
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Adapun langkah-langkah untuk menarik data yang 

dibutuhkan dari program invent : 

 Melakukan log-in pada program invent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Memilih cabang yang dituju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Untuk manarik laporan penjualan per faktur all 

dengan memilih menu Report – Laporan Keuangan – 

Per Faktur (ALL) – pilih tanggal yang diinginkan. 
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 Untuk menarik laporan CN/ retur baik dengan 

memilih menu Report – Laporan Retur / CN – 

Customer – Pilih tanggal yang diinginkan – beri tanda 

√ pada kondisi baik. 

 Untuk menarik laporan CN/ retur buruk dengan 

memilih menu Report – Laporan Retur / CN – 

Customer – Pilih tanggal yang diinginkan – beri tanda 

√ pada kondisi buruk. 
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 Untuk menarik laporan membayaran dengan 

memilih menu Report – Laporan Pembayaran – 

Pilih tanggal yang diinginkan. 

Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan, 

selanjutnya penulis membuat beberapa laporan yang 

dibutuhkan dalam pembuatan rekonsiliasi piutang. Berikut 

adalah laporan-laporan yang dibuat : 

 Membuat laporan perbandingan rekap omzet pada 

ledger, manual dan program invent. Saldo omzet dari 

ketiganya dibandingkan dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah terdapat selisih serta mencari 

penyebab dari selisih tersebut.  

 Membuat laporan perbandingan rekap pembayaran 

pada ledger dengan program invent. Total dari 

pembayaran. Total pembayaran keduanya 

dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah terdapat selisih antara jumlah pembayaran di 

program dengan jumlah pembayaran di ledger. Jika 

terdapat selisih, maka penulis mencari penyebab dari 

selisih tersebut. 

 Membuat laporan perbandingan rekap retur antara 

perhitungan manual dengan program invent. Total 

retur keduanya dibandingkan dengan tujuan untuk 

mengetahaui apakah terdapat selisih antara jumlah 

retur yang dihitung manual dengan jumlah retur di 

program invent. Jika terdapat selisih, maka penulis 

mencari penyebab dari selisih tersebut. 
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Selisih-selisih yang ada pada laporan perbandingan rekap 

omzet, pembayaran dan retur biasanya dikerenakan beberapa 

penyebab, yaitu : 

 Pencatatan beda waktu 

Pencatatan di bagian accounting dan program 

dilakukan di bulan yang berbeda. Contohnya di 

bagian accounting dicatat di bulan Januari dan di 

program dicatat di bulan Februari.  

 Kesalahan pencatatan ledger oleh bagian accounting 

 Koreksi ledger yang dilakukan oleh bagian 

accounting atas kesalahan pencatatan. Karena 

menyadari adanya kesalahan pencatatatn ledger, maka 

bagian accounting akan melakukan koreksi ledger. 

 Program invent yang tidak update 

Adanya perbedaan nominal antara data backup yang 

dikirimkan oleh cabang dengan data yang ditarik dari 

program invent. 

Setelah penulis menemukan sebab-sebab dari selisih yang 

terdapat di laporan perbandingan rekap omzet, pembayaran 

dan retur, maka penulis melanjutkan membuat Analisa 

Rekonsiliasi piutang. Analisa Rekonsiliasi piutang terdiri 

atas beberapa elemen, yaitu :  

 Saldo awal piutang pada bulan terkait. Saldo awal ini 

diambil dari jumlah sisa piutang bulan sebelumnya. 

 Faktur 

Faktur adalah jumlah penjualan atas barang 

perusahaan dalam suatu periode tertentu. Di PT Graha 

Kerindo Utama ditetapkan per bulan. 
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 Credit Note (CN).  

Credit note (CN) adalah suatu dokumen yang berisi 

pemberitahuan bahwa hutang perusahaan terhadap 

customer menjadi bertambah sebesar jumlah tertentu 

dan karena alasan tertentu. Selain itu CN juga untuk 

mengurangi piutang perusahaan ke customer. Salah 

satu bentuk CN adalah retur. Di PT Graha Kerindo 

Utama, retur dibagi menjadi 2 jenis yaitu retur baik 

dan retur buruk. Dikatakan retur baik jika barang yang 

diretur oleh konsumen dalam kondisi baik dan layak 

untuk dijual kembali. Dan dikatakan retur buruk jika 

barang yang diretur oleh konsumen dalam keadaan 

rusak atau tidak layak jual.  

 Total Pembayaran Piutang 

Pembayaran piutang merupakan pembayaran atas 

piutang yang dilakukan oleh customer kepada PT 

Graha Kerindo Utama. Pembayaran ini terdiri atas 

tunai, giro, transfer,  retur, biaya promosi, pemakaian 

deposit, biaya transfer, biaya ekspedisi, biaya 

administrasi, materai, deposit. diskon, beda waktu, 

dan selisih tanggal validasi. 

 Saldo Piutang Outstanding 

Saldo piutang outstanding merupakan jumlah piutang 

perusahaan saat ini  yang belum tertagih. 

 Saldo CN / Retur Outstanding 

Saldo retur outstanding adalah total retur yang belum 

digunakan konsumen untuk melunasi piutang. 

 Saldo Deposit Outstanding 

Saldo deposit outstanding adalah jumlah uang muka 

yang telah dibayarkan konsumen kepada perusahaan.
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 Tabel 3.3.2.1  Cara Pengerjaan Analisa Rekonsiliasi Piutang 

Sumber: Internal Perusahaan, data diolah 
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Setelah mengisi semua kolom diatas, maka dapat 

dilihat apakah terdapat selisih antara saldo piutang manual, 

piutang ledger accounting dan piutang program invent. 

Penulis sudah mengerjakan hingga bulan agustus, dan 

hasilnya masih terdapat selisih. Dan akhirnya tim project 

analisa rekonsiliasi piutang melakukan rapat dengan bagian 

accounting, IT, dan system hingga mencapai kesepakatan 

untuk melakukan update program. Karena diketahui bahwa 

program yang sudah dijalankan sekarang sering melakukan 

kesalahan. Contohnya di laporan outstanding retur 

ditemukan saldo retur yang sudah digunakan ternyata 

nilainya tidak berkurang. Proses update program akan 

dilakukan secara bertahap, dan dimulai dari cabang yang 

baru dibuka. Untuk tahap pertama, akan dilakukan update 

program pada cabang Lampung. Sebelum program di 

update, data yang ada di program perlu di backup supaya 

dapat dibandingkan dengan data stetelah program di 

update. Periode yang perlu di backup adalah dari awal 

cabang berdiri hingga bulan Agustus. Data yang perlu di 

backup adalah sebagai berikut : 

 Laporan penjualan per faktur all 

 Laporan aging outstanding 

 Laporan pembayaran  

 Laporan aging schedule by customer 

Setelah program di update, penulis membuat analisa 

rekonsiliasi piutang untuk cabang Lampung dengan 

menggunakan data setelah program di update. Hasilnya 

cabang Lampung sudah tidak terdapat selisih. Namun dalam 

pelaksanaannya, pihak IT yang melakukan update program 

jatuh sakit. Sehingga sampai akhir masa kerja magang 
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penulis, pihak IT belum menyelesaikan update program 

invent. Dan pada cabang Jakarta, Jember, Kediri, Malang, 

dan Tasikmalaya masih terdapat selisih. 

b) Laporan Aging Modern Market dan Aging Afiliasi 

customer 

Laporan aging dan afiliasi adalah laporan yang berisikan 

data customer serta jumlah piutang usaha yang dikelompokan 

sesuai dengan umur piutang. Perbedaan dari laporan aging 

dan laporan afiliasi adalah : 

 Laporan aging : laporan yang berisikan data 

customer modern market serta jumlah piutang usaha 

yang dikelompokan sesuai dengan umur piutang. 

 Laporan aging afiliasi : laporan yang berisikan data 

customer internal kelompok kompas gramedia serta 

jumlah piutang usaha yang dikelompokan sesuai 

dengan umur piutang. 

Laporan aging dan afiliasi ini dibuat setiap bulan untuk 

semua cabang PT Graha Kerindo Utama. Tujuan dari 

pembuatan laporan aging dan afiliasi adalah sebagai berikut : 

 Mengetahui lebih detail setiap nominal piutang 

berdasarkan kategori umur piutang. 

 Memberikan gambaran customer mana yang 

diakatakan baik dalam pembayaran maupun yang 

dikategorikan macet dalam pembayaran. 

Dalam pembuatan laporan aging dan afiliasi, data yang 

dibutuhkan adalah laporan aging schedule by customer per 

bulan. Tahap-tahap yang dilakukan dalam pembuatan laporan 

ini adalah sebagai berikut : 
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 Konfirmasi ke seluruh cabang untuk mengirimkan 

laporan aging schedule format .txt via email 

 Setelah data diterima, data aging di-extract ke excel 

 Aging dipisahkan berdasarkan per cabang dan 

dihitung berdasarkan total per umur piutang tanpa 

memperhitungkan retur dan deposit 

 Untuk laporan aging modern market, menghitung 

jumlah piutang usaha dari customer modern market 

yang dikelompokan sesuai dengan umur piutang. 

 Untuk laporan aging afiliasi, menghitung jumlah 

piutang usaha dari customer kelompok kompas 

gramedia yan dikelompokan sesuai dengan umur 

piutang. 

Dalam proses pembuatan laporan aging modern market dan 

aging afiliasi, penulis menemukan beberapa hambatan, yaitu : 

 Cabang terlambat mengirim data aging karena belum 

closing pembayaran. Hal ini menyebabkan data 

backup juga terlambat untuk dikirim ke kantor pusat. 

Sehingga penulis yang ditempatkan di kantor pusat 

(Jakarta) akan ikut terlambat untuk mengerjakan 

laporan ini. 

 Adanya revisi atau kesalahan validasi dari cabang 

sehingga total aging di program invent berubah. Jika 

total aging berubah, maka laporan ini harus di revisi. 

 

c) Laporan Perbandingan Peningkatan dan Penurunan 

Omzet 

Laporan perbandingan omzet dibuat setiap bulan untuk 

semua cabang dengan tujuan untuk melihat pergerakan omzet 

apakah mengalami peningkata n atau penurunan jika 
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dibandingkan dengan omzet bulan sebelumnya. Laporan ini 

dibuat pertama kali untuk periode Juni – Juli 2013. 

Dikarenakan pihak manajemen perusahaan ingin mengetahui 

10 besar customer yang secara signifikan mempengaruhi 

peningkatan dan penurunan omzet perusahaan.  

Data yang dibutuhkan untuk membuat laporan ini adalah 

laporan penjualan per faktur all. Langkah-langkah dalam 

pembuatan laporan ini adalah sebagai berikut : 

 Menyimpan data backup yang dikirimkan oleh 

cabang. 

 Melakukan extract laporan penjualan per faktur all ke 

excel. 

 Menyamakan nama-nama customer agar nama-nama 

tersebut tidak double. 

 Menggunakan fungsi excel seperti countif, if, dan 

sumif untuk menghilangkan nama-nama customer 

yang double. 

 Setelah itu, data dapat langsung di filter untuk 

mendapatkan 10 besar customer yang mengalami 

peningkatan dan penurunan omzet dengan cara 

membandingkan omzet bulan ini dengan omzet bulan 

sebelumnya. 

 

d) Laporan Peringkat Penjualan Produk Brand dan Non 

Brand 

Penulis ditugaskan untuk membuat laporan peringkat 

penjualan produk brand dan non brand. Menurut kategori by 

product, produk yang dijual oleh PT Graha Kerindo Utama 

dibagi menjadi 2 jenis, yaitu produk brand dan non brand.  

Produk brand adalah produk yang menggunakan label / 

merek dari PT Graha Kerindo Utama, yaitu TESSA
®
, 
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MULTI
®

, DYNASTY
®

 dan PEEMO
®
.  Sedangkan produk 

non brand adalah produk yang di produksi oleh PT Graha 

Kerindo Utama namun menggunakan label / merek dari 

customer. Contohnya Yoa, Giant, dan Indomaret. 

Laporan ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui produk 

brand dan non brand yang masuk dalam 10 besar penjualan 

tertinggi. Data yang gunakan untuk membuat laporan ini 

adalah laporan rangking penjualan by product. Langkah-

langkah dalam pembuatan laporan ini adalah sebagai berikut : 

 Menyimpan data backup yang dikirimkan oleh 

cabang. 

 Melakukan extract laporan rangking penjualan by 

product ke excel. 

 Memisahkan produk-produk tersebut menjadi produk 

brand dan non brand ke sheet yang berbeda 

 Menggunakan fingsi excel yaitu fitler untuk  

menentukan peringkat 10 besar produk dengan 

penjualan tertinggi untuk masing-masing sheet brand 

dan non brand. 

 

e) Laporan Perbandingan Piutang Program Invent dengan 

Ledger Accounting 

PT Graha Kerindo menggunakan sebuah program yang 

bernama program invent. Program ini berisikan data-data 

master perusahaan. Laporan ini dibuat setiap bulan untuk 

semua cabang PT Graha Kerindo Utama. Tujuan dari 

pembuatan laporan ini adalah untuk membandingkan 

pembayaran piutang yang dibukukan di ledger accounting 

dengan yang diinput ke program invent sesuai dengan nomor 

bukti kas. 
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Data-data yang digunakan dalam pembuatan laporan ini 

adalah sebagai berikut : 

 General ledger piutang untuk semua cabang 

 Laporan audit pembayaran piutang 

Langkah-langkah dalam pembuatan laporan perbandingan 

piutang program invent dengan ledger accounting adalah 

sebagai berikut : 

 Meminta general ledger piutang semua cabang ke 

bagian accounting 

 Menarik laporan audit pembayaraan piutang dari 

program invent dan di extract ke dalam excel 

 Menghitung total pembayaran tanpa 

memperhitungkan retur. Cara menghitungnya adalah 

{(Tunai + Giro + Transfer + Retur + Promosi + 

Materai + Administrasi + Biaya transfer + Discount + 

Biaya ekspedisi) - Retur } 

 Membandingkan jumlah pembayaran piutang dari 

ledger accounting dengan laporan audit berdasakan 

nomor bukti kas.  

 Jika tidak ditemukan selisih pembayaran piutang 

diantara keduanya, maka pencatatan di ledger 

accounting dan di program invent adalah sama. 

 

Namun dalam pelaksanaannya sering kali adanya 

perbedaan atau selisih antara keduanya. Selisih-selisih ini 

biasanya dikarenakan beberapa penyebab, yaitu : 

 Adanya kesalahan posting di ledger sehingga jumlah 

keduanya tidak sama. Contohnya piutang yang 

seharusnya punya cabang Cirebon masuk ke dalam 

piutang Purwokerto. 
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 Adanya double koreksi di ledger. Hal ini terjadi 

karena bagian accounting melakukan dua kali koreksi 

untuk postingan yang sama. 

 Kesalahan set validasi antara di ledger dan di 

program.  

 Perbedaan waktu input data antara di ledger dan di 

program invent. Contohnya di ledger di input bulan 

Januari dan di program di input bulan Februari. 

 

f) Laporan Selisih PPN 

Laporan ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui ada 

atau tidaknya selisih antara PPN di faktur dengan PPN yang 

sudah dilaporkan ke pajak. Penulis mengerjakan laporan ini 

untuk bulan Februari dan Maret 2013 untuk semua cabang PT 

Graha Kerindo Utama. Hal-hal yang dibandingkan antara 

lain: 

 Faktur lama dengan PPN yang dilapor 

 Faktur lama dengan faktur baru 

 Retur lama dengan retur yang di lapor 

 Retur lama dengan retur baru 

Setelah mendapatkan selisih-selisih tersebut, laporan ini 

digunakan oleh supervisor penulis untuk dianalisa penyebab 

dari selisih-selisih yang ada. 

g) Tanda Terima Lalu Lintas Giro ( LLG ) 

Penulis diberikan tugas untuk membuat tanda terima LLG 

untuk customer Ramayana, CV Naga Swalayan, dan 

customer traditional market. Tanda terima LLG berisikan 

daftar nama customer yang sudah melakukan pelunasan 

piutang serta rincian pembayarannya. Selain itu, tanda terima 

ini dilampirkan dengan bukti faktur. Tujuan pembuatan tanda 
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terima LLG adalah untuk memastikan data yang diserahkan 

kepada admin yang bertugas menginput pembayaran ke 

program invent sesuai dengan lampir yang ada didalamnya. 

 

h) Laporan piutang macet ( > 90 hari ) 

Laporan piutang macet dibuat dengan tujuan agar pihak 

manajemen mengetahui customer apa saja yang memiliki 

resiko piutang tidak tertagih. Laporan ini berisikan daftar 

nama customer yang mempunyai tunggakan piutang lebih 

dari 90 hari, jumlah piutang  berserta dengan alasannya. 

Laporan ini dibuat setiap bulan untuk semua cabang PT 

Graha Kerindo Utama. Laporan ini dibuat dengan cara  

mengelompokan customer dengan piutang lebih dari 90 hari 

beserta alasannya.  

Data yang dibutuhkan untuk membuat laporan ini adalah 

laporan catatan umur piutang yang dikirimkan oleh setiap 

cabang. 

 

3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

Selama kurang lebih 14 minggu menjalankan program kerja magang 

di PT Graha Kerindo Utama, penulis mendapatkan banyak pengalaman 

dan pelajaran berharga. Namun, semua itu tidak terlepas dari kesulitan 

dalam proses pelaksanaannya. Penulis menemukan beberapa kendala 

selama menjalani program kerja magang di PT Graha Kerindo Utama. 

Adapun kendalanya sebagai berikut : 

 

1. Sulit Memahami Istilah-Istilah Baru dalam Laporan 

Perusahaan 

Minggu pertama penulis menjalankan kerja magang, 

penulis menemukan banyak istilah baru dalam laporan 

perusahaan. Istilah-istilah ini belum penulis ketahui saat 
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menjalankan perkuliahan, sehingga penulis perlu mempelajari 

istilah tersebut. Contohnya credit note (CN), retur terima dan 

retur pakai. 

 

2. Komputer sering mengalami error dan recovery 

Komputer yang menjadi media penulis untuk mengerjakan 

tugas sering mengalami error dan recovery. Keadaan seperti ini 

menyulitkan penulis dalam menyelesaikan tugas karena jika 

komputer sudah mengelami error, maka hasil kerja penulis akan 

hilang. Sehingga tugas-tugas tersebut harus dikerjakan ulang. 

Hal ini menyebabkan waktu pengerjaan tugas menjadi lebih 

lama. 

Dalam menjalani tugas sebagai Account Receivable Officer selama 

14 minggu, penulis juga menemukan beberapa kendala yang dihadapi 

oleh staff departemen account receivable saat ini dan perlu diperhatikan 

sehingga dapat meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang. 

Kendala yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

1. Kurangnya SDM dalam departemen Account Receivable 

Departemen Account Receivable ditangani oleh 4 orang 

termasuk seorang supervisor. Penulis sebagai peserta program 

magang hanya bersifat membantu sementara. Namun, penulis 

merasa keberadaan penulis sangat membantu Bapak Alridhowan 

Putra dalam menjalankan perannya sebagai Account Receivable 

Officer. Penulis merasa bahwa departemen  Account Receivable 

membutuhkan tenaga kerja tambahan agar kinerja di departemen 

ini dapat meningkat dan semua laporan-laporan dapat 

diselesaikan setiap bulan. Contohnya, masih banyak laporan-

laporan yang belum dikerjakan dari bulan Januari 2013 

dikarenakan kurangnya tenaga kerja yang membantu.  
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2. Program mengalami kesalahan dan error 

Perkembangan teknologi dapat membuat pekerjaan menjadi 

lebih cepat dan mudah. PT Graha Kerindo Utama 

mengoordinasikan semua kantor cabang dengan kantor pusat 

menggunakan program invent. Selama menjalani kerja magang, 

penulis menemukan beberapa kesalahan pada program. Seperti 

contohnya retur. Seharusnya total jumlah retur tidak mungkin 

bernilai minus, namun untuk beberapa cabang masih ditemukan 

nilai minus. Contohnya cabang Semarang. Hal ini menyebabkan 

nilai retur yang tercatat di program tidak sama dengan yang 

seharusnya. Sehingga ketika mengerjakan analisa rekonsiliasi 

piutang, hasilnya tidak balance antara yang tercatat di program 

dan ledger accounting. 

 

3. Program di kantor pusat (Jakarta) tidak terupdate langsung 

dengan program cabang 

Perkembangan teknologi dapat membuat pekerjaan menjadi 

lebih cepat dan mudah. PT Graha Kerindo Utama 

mengoordinasikan semua kantor cabang dengan kantor pusat 

menggunakan program invent. Namun dalam pelaksanaannya, 

program yang digunakan di kantor pusat tidak secara langsung 

ter-update dengan program di kantor cabang. Hal ini 

menyebabkan data yang ditarik dari program sering berbeda 

dengan data di bukti kas dan data backup yang dikirimkan oleh 

cabang. Hal ini menyebabkan staff departemen account 

receivable harus membandingkan terlebih dahulu data di 

program dengan data backup sebelum digunakan untuk 

membuat laporan.   
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3.3.3 Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Kendala yang penulis hadapi selama menjalankan kerja magang, 

penulis sampaikan kepada Bapak Alridhowan Putra selaku mentor 

penulis. Melalui diskusi, penulis berhasil merangkum solusi solusi yang 

dapat digunakan untuk mengatasi kendala-kendala yang telah 

dijabarkan sabelumnya. Solusi atas kendala yang ada dijabarkan 

sebagai berikut : 

1. Kendala : 

Sulit Memahami Istilah-Istilah Baru dalam Laporan Perusahaan 

Solusi : 

Penulis mendapat bantuan dari Bapak Alridhowan Putra 

selaku mentor penulis dalam mempelajari istilah-istilah dalam 

laporan PT Graha Kerindo Utama. Selain itu, penulis juga aktif 

untuk bertanya dengan Account Receivable Superitendent yaitu 

Ibu Srihartati dan Accounting Officer. Dengan usaha penulis dan 

bantuan dari pihak-pihak lain, penulis mampu untuk memahami 

dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan baik. 

 

2. Kendala : 

Komputer sering mengalami error dan recovery 

Solusi : 

Saat komputer penulis mengalami error, penulis akan 

mencoba restart komputer. Jika komputer terus error setelah di 

restart, penulis akan meminta bantuan dari bagian IT untuk 

membantu menyelesaikan permasalahan ini. Selain itu, 

komputer juga kerap kali terjadi recovery. Hal ini penulis 

utarakan kepada mentor penulis, dan beliau mengatakan hal 

tersebut bisa terjadi karena memory di data server sudah sangat 

penuh sehingga sering kali komputer mengalami recovery. Dan 

beliau menyarankan agar penulis men-save dokumen di memory 
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komputer dan sering melakukan save supaya tugas yang sudah 

dikerjakan oleh penulis tidak hilang. 

 

3. Kendala : 

Kurangnya SDM dalam departemen Account Receivable 

Solusi : 

Kehadiran penulis sebagai salah satu peserta program kerja 

magang pada departemen account receivable merupakan hal 

yang tepat. Hal ini dikarenakan departemen account receivable 

membutuhkan seseorang yang untuk membantu Bapak 

Alridhowan Putra dalam menyelesaikan pekerjaan, terutama 

rekon analisa piutang. Selain itu penulis juga membantu 

menyelesaikan pekerjaan yang belum diselesaikan hingga bulan 

Agustus 2013. Setelah masa kontrak kerja magang penulis 

habis, departemen account receivable kembali kekurangan 

tenaga kerja. Hal ini dapat diatasi dengan PT Graha Kerindo 

Utama mencari tenaga kerja dengan mengikuti job fair. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan calon-calon yang 

berkualias namun dengan biaya yang cukup murah.  

 

4. Kendala : 

Program Invent mengalami kesalahan dan error 

Solusi : 

Salah satu keuntungan menggunakan program adalah 

membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat. Begitu pula 

dengan tujuan penggunaan program invent PT Graha Kerindo 

Utama. Namun dalam pelaksanaannya program sering 

mengalami error. Hal ini jelas akan menghambat proses 

pengerjaan tugas-tugas. Solusi yang dapat dijalankan oleh 

perusahaan adalah dengan melakukan maintenance terhadap 

program invent secara berkala. Upaya ini diharapkan dapat 
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mengatasi program error serta mendeteksi dan memperbaiki 

kesalahan program sehingga kesalahan tersebut tidak 

berkelanjutan.  

 

5. Kendala : 

Program invent di kantor pusat (Jakarta) tidak ter-update 

langsung dengan program cabang 

Solusi : 

Dalam menyelesaikan pekerjaan, departemen account 

reveivable menggunakan program invent untuk menarik 

laporan-laporan yang dibutuhkan. Namun saat laporan-laporan 

yang ditarik dari program ternyata jumlahnya sering berubah-

ubah dan berbeda dengan laporan backup yang dikirimkan oleh 

cabang. Sehingga sebelum laporan yang ditarik dari program 

digunakan, staff departemen account reveivable harus 

melakukan cross check dengan laporan backup dari cabang. 

Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan 

membuat program invent yang langsung ter-update dengan 

program invent di setiap cabang. Sehingga laporan yang ditarik 

dari program invent dapat langsung digunakan oleh staff 

departemen account reveivable dan  tidak perlu menunggu 

kiriman data backup dari cabang dan melakukan cross check.  
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