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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Kegiatan kerja magang dilaksanakan di PT Kilau Lentera Bermata, dimana 

kantornya beralamat di Jalan Cilandak I No.59 Jakarta-123430. Selama kerja 

magang, kedudukan yang ditempati adalah sebagai staff finance & accounting 

di divisi Finance. Kerja magang di PT Kilau Lentera Bermata selama 2 bulan 

di bimbing dan diawasi langsung oleh finance manager yaitu Ibu Safriana 

Oktricia.  

 

3.2 Tugas Yang Dilakukan 

Tugas yang dilakukan selama pelaksanaan kerja magang adalah sebagai 

berikut : 

1. Melakukan Pemeriksaan Invoice Dan Membuat Jurnal Kas 

Keluar Operasional 

Kas keluar operasional adalah pengeluaran beban-beban untuk 

kebutuhan internal kantor seperti ATK kantor, tagihan listrik, tagihan 

katering, kebutuhan rumah tangga, reimburse karyawan, tagihan 

telepon, renovasi dan perbaikan kantor serta lain-lainnya. Maksud 
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melakukan pekerjaan ini adalah yaitu setiap invoice kas keluar 

opersional yang dilaporkan dari HR & GA atau operasional director 

kepada team finance memiliki dasar pengajuan anggaran yang telah di 

setujui setiap minggunya. Pengajuan anggaran untuk operasional 

kantor dinamakan pengajuan anggaran master. Selama proses 

pelaksanaan dalam penjurnalan kas keluar dibutuhkan dokumen 

pendukung yaitu pengajuan anggaran master serta invoice bukti 

pengeluaran kas karena semua pengeluaran yang terjadi harus 

berdasarkan pengajuan yang sudah disetujui. Hasil dari pekerjaan 

membuat jurnal kas keluar operasional adalah berupa voucher bukti 

kas keluar. 

 

2. Melakukan Pemeriksaan Invoice Dan Membuat Jurnal Kas 

Keluar Event 

Jurnal Kas keluar Event adalah jurnal yang diperuntukan  pengeluaran 

beban atau biaya yang timbul atas event yang diajukan oleh masing 

masing team account director sendiri kepada divisi finance & 

accounting seperti untuk biaya venue, artist pengisi acara, survey 

lokasi, meeting dengan klien, biaya soundsystem, biaya perizinan dan 

biaya lain-lainnya. Maksud melakukan pekerjaan ini adalah yaitu bila 

terdapat setiap invoice kas keluar event atau terdapat biaya event yang 

harus dikeluarkan maka harus dilaporkan kepada team finance karena 

semua pengeluaran harus berdasarkan pengajuan anggaran yang telah 
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di setujui setiap minggunya. Pengajuan anggaran untuk keperluan 

event dinamakan pengajuan anggaran operasional. Selama proses 

pelaksanaan dalam penjurnalan kas keluar event dibutuhkan dokumen 

pendukung yaitu pengajuan anggaran operasional serta invoice bukti 

pengeluaran kas karena semua pengeluaran yang terjadi harus 

berdasarkan pengajuan yang sudah disetujui. Hasil dari pekerjaan 

membuat jurnal kas keluar operasional adalah berupa voucher bukti 

kas keluar event. 

 

3. Membuat Pengajuan Anggaran Master 

Pengajuan Anggaran Master adalah pengajuan anggaran yang 

dilakukan oleh divisi HR & GA atau operational director kepada divisi 

finance & accounting untuk keperluan operasional kantor seperti 

pembayaran listrik, tagihan telepon, pembayaran katering, lembur 

karyawan, renovasi kantor dan biaya pengeluaran lainnya yang muncul 

setiap minggunya. Selain itu pengajuan anggaran dibuat bertujuan 

untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pengeluaran kantor 

serta beban yang timbul untuk kegiatan operasional kantor setiap 

minggunya. Maksud dari pekerjaan ini adalah membuat pengajuan 

anggaran master dimana dasar pengajuan anggaran ini berasal dari 

beban yang muncul untuk seminggu ke depan atau seminggu sebelum 

dimana beban tersebut belum masuk dari pengajuan sebelumnya 

sehingga baru diajukan sekarang. Manfaat dari dilakukannya 
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pengajuan adalah pengeluaran kantor dapat diukur dan jelas sesuai 

dengan beban yang muncul serta divisi finance & accounting dapat 

menjaga cash flow perusahaan. Dokumen yang diperlukan adalah 

pengajuan dari pihak HR & GA serta dokumen lain-lainnya seperti 

tagihan internet, tagihan listrik dan lain-lain.. Hasil dari pekerjaan ini 

adalah lembaran bukti cetak pengajuan anggaran master. 

 

4. Membuat Pengajuan Anggaran Operasional 

Pengajuan Anggaran Master adalah pengajuan anggaran yang 

dilakukan oleh team account director kepada divisi finance. Dimana 

dasar dari pengajuan anggaran master ini bertujuan untuk melakukan 

pembayaran beban-beban event yang muncul dan tagihan untuk 

keperluan operational diadakannya event seperti survey lokasi, tiket 

pesawat, pembayaran venue atau pembayaran pihak ketiga seperti 

pembayaran talent, pembayaran sound system, lighting, sewa 

panggung, rainmaster dan lain-lain. Selain itu pengajuan anggaran 

dibuat bertujuan untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap 

beban pengeluaran event serta biaya yang timbul untuk kegiatan 

sebelum event dan setelah event diadakan.  

Maksud dari pekerjaan ini adalah membuat pengajuan anggaran 

operasional dimana dasar pengajuan anggaran ini berasal dari beban 

yang muncul untuk seminggu ke depan atau seminggu sebelum dimana 

beban tersebut belum masuk dari pengajuan sebelumnya sehingga baru 
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diajukan sekarang. Manfaat dari pengajuan ini adalah biaya event yang 

terjadi dapat terukur dan jelas sesuai dengan beban yang muncul serta 

divisi finance & accounting dapat menjaga cash flow perusahaan. 

Dokumen yang diperlukan adalah pengajuan dari pihak masing-masing 

team account director seperti pembayaran venue hotel, tiket pesawat, 

pembayaran soundsystem dan lain-lai. Hasil dari pekerjaan ini adalah 

lembaran bukti cetak pengajuan anggaran operasional. 

 

5. Melakukan Posting Jurnal Penjualan  

Jurnal Penjualan adalah sebagai tempat mencatat transaksi penjualan 

barang dagangan atau jasa dengan pembayaran kredit. Tujuan dari 

pekerjaan ini adalah untuk melakukan posting jurnal penjualan setelah 

mendapat konfirmasi beserta tanda bukti bahwa debitur telah 

melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kontrak atau sesuai 

dengan pengiriman nilai quotation kepada debitur. Dokumen yang 

diperlukan berupa rekening koran perusahaan, quatation, dan email 

konfirmasi pembayaran. Hasil dari penjurnalan penjualan berupa 

voucher bukti penjualan. 

 

6. Membuat Jurnal Kas Masuk 

Jurnal kas masuk atau bisa disebut sebagai jurnal penerimaan kas 

adalah jurnal yang dibuat atau digunakan untuk mencatat semua 

transaksi penerimaan uang secara tunai. Jurnal penerimaan kas pada 
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PT Kilau biasanya di gunakan sebagai jurnal penerimaan uang tunai 

refund dari divisi masing-masing team account director maupun dari 

divisi HR & GA. Refund terjadi pada saat kondisi terdapat kelebihan 

dana yang telah dianggarkan pada pengajuan anggaran operasional 

maupun master karena biasanya terdapat biaya yang muncul pada 

pengajuan berdasarkan biaya estimasi sehingga pada saat dilakukannya 

pembayaran bisa mengalami lebih bayar. Sehingga pada kondisi 

tersebut terjadi refund dari biaya event maupun biaya operasional 

kantor dan refund harus dilaporkan kepada divisi finance & accounting 

untuk dilakukan pencatatan dan posting ke jurnal kas masuk sebagai 

penerimaan kas karena terdapat kelebihan dana.  

Maksud dari pekerjaan ini adalah menerima refund yang ada dari 

kelebihan dana yang telah dianggarkan pada pengajuan anggaran 

master maupun operasional untuk dikembalikan kepada divisi finance 

& accounting, misalkan refund pembelian material renovasi kantor, 

refund dari kas kecil event dan lain-lainnya. Dimana dokumen yang 

dibutuhkan adalah form pengembalian dana yang bisa berasal dari 

masing-masing team account director atau berasal dari divisi HR & 

GA. Hasil penjurnalan kas masuk berupa voucher bukti kas masuk. 

 

7. Membuat Laporan Rekap Uang Operasional Kendaraan 

Laporan Rekap Uang Opersional Kendaraan adalah laporan yang 

dikhususkan bagi seorang supir mobil perusahaan untuk melakukan 
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reimburse atas biaya-biaya yang timbul atas beroperasinya kendaraan 

perusahaan seperti beban tol, beban BBM, beban parkir mobil. Maksud 

dari pekerjaan ini adalah melakukan rekap atas laporan yang diterima 

dari supir atas beban yang timbul. Dimana dokumen yang dibutuhkan 

adalah nota-nota beban pengeluaran, tanda terima, formulir 

operasional kendaraan. Dokumen pendukung dan hasil dari membuat 

laporan rekap uang operasional kendaraan adalah lembaran bukti cetak 

laporan uang operational kendaraan beserta voucher penjurnalan. 

Gambar 3.1  

Contoh Form Rekap Laporan Uang Operasional Kendaraan 

 

8. Membuat Laporan Rekap Lembur Operasional 

Laporan rekap lembur operasional adalah laporan ini dibuat untuk 

dikhususkan bagi seorang supir kantor yang bekerja melebihi dari 
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batas waktu pekerjaan. Maksud dari pekerjaan ini adalah melakukan 

rekap atas laporan lembur yang diserahkan oleh supir kepada divisi 

finance & accounting. Dimana dokumen yang dibutuhkan berupa 

laporan lembur operasional serta hasil dari membuat laporan rekap 

uang operasinal kendaran adalah lembaran bukti cetak input pada form 

di microsoft excel. 

Gambar 3.2 Contoh Form Laporan Rekap Lembur Operasional 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1  Proses Pelaksanaan 

1. Melakukan Pemeriksan Invoice Dan Membuat Jurnal Kas Keluar 

Operasional 

Pemeriksaan invoice dan penjurnalan kas keluar operasional yang 

dikerjakan yaitu selama bulan Februari dan Maret 2015.  
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Prosedur pekerjaan yang dilakukan adalah : 

1) Menerima invoice kas pengeluaran operasional dari HR & GA 

2) Melakukan pemeriksaan invoice dengan pengajuan anggaran 

master mengenai besar anggaran yang dikeluarkan. Setelah 

semua sesuai atas invoice dan pengajuan anggaran maka baru 

dilakukan penjurnalan di dalam sistem akuntansi 

3) Pertama, buka program Zahir lalu masukkan password dan 

username 

4) Kemudian pilih kas & bank lalu pilih kas keluar 

5) Muncul form kas keluar dan mulai pilih akun kas sesuai aturan 

yang digunakan untuk pembiayaan 

Gambar 3.3 Memilih Akun Kas Keluar 
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6) Pilih penerima sesuai kategori yang telah ditentukan, dilihat 

dari invoice yang diinput 

Gambar 3.4 Memilih Penerima Kas Keluar 
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7) melakukan pengisian data-data pada form kas keluar yang 

diperlukan seperti tanggal invoice, keterangan, cek number 

Gambar 3.5 Mengisi form kas keluar 

8) Pilih kode dan nama akun sesuai dengan invoice yang diinput 

dan masukan besaran beban yang tercantum di dalam invoice 

 

Gambar 3.6 Memilih kode dan nama akun 
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9) Setelah semua terisi dengan benar mengenai tanggal, cek 

number, keterangan, kode, nama akun dan besaran nilainya 

maka pilih rekam untuk dilakukan posting 

10) Pengajuan anggaran master dapat di lihat pada lampiran 7. 

Hasil dari pekerjaan membuat jurnal kas keluar operasional 

adalah berupa voucher bukti kas keluar dan dokumen 

pendukung dapat dilihat pada lampiran 8. 

 

 

Gambar 3.7 Tampilan akhir sebelum rekam 
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Gambar 3.8 Bukti Cetak Voucher Kas Keluar Operasional 

 

 

2. Melakukan Pemeriksaan Invoice Dan Membuat Jurnal Kas Keluar 

Event 

Pemeriksaan invoice dan penjurnalan kas keluar event yang dikerjakan 

yaitu selama bulan Februari dan Maret 2015.  

Prosedur pekerjaan yang dilakukan adalah : 

1) Menerima invoice kas pengeluaran operasional 

2) Melakukan pemeriksaan invoice dengan pengajuan anggaran 

operasional mengenai besar anggaran yang dikeluarkan. 

Setelah semua valid atas invoice dengan pengajuan anggaran 
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operasional maka baru dilakukan penjurnalan ke dalam sistem 

akuntansi 

3) Buka program Zahir lalu masukkan password dan username 

4) Pilih kas & kas bank lalu kas keluar 

Gambar 3.9 Membuka Kas Keluar 

5) Pilih akun kas sesuai aturan yang digunakan untuk pembiayaan 

Gambar 3.10 Memilih Akun Kas Keluar 
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6) Pilih penerima sesuai kategori yang telah ditentukan, dilihat 

dari invoice yang diinput 

Gambar 3.11 Memilih Penerima Kas Keluar 

7) Mengisi data-data pada form yang diperlukan seperti tanggal 

invoice, keterangan, cek number 

Gambar 3.12 Mengisi Form Kas keluar 
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8) Pilih kode dan nama akun sesuai dengan invoice yang diinput 

dan masukan besaran pengeluaran yang tercantum di dalam 

invoice 

Gambar 3.13 Memilih kode dan nama akun 

9) Untuk kas keluar event terdapat kolom job yang harus diisi 

sesuai dengan pengeluaran beban yang muncul sesuai event 

 

Gambar 3.14 Memilih kolom job 
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10)  Setelah semua terisi dengan benar mengenai tanggal, cek 

number, keterangan, kode, nama akun dan besaran nilainya 

maka pilih rekam untuk dilakukan posting 

11)  Pengajuan anggaran operasional dapat di lihat pada lampiran 

9. Hasil dari pekerjaan membuat jurnal kas keluar operasional 

adalah berupa voucher bukti kas keluar event dan dokumen 

pendukung dapat dilihat pada lampiran 10. 

 

 

Gambar 3.15 Tampilan akhir sebelum rekam 
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Gambar 3.16 Bukti Cetak Voucher Kas Keluar Event 

 

3. Membuat Pengajuan Anggaran Master 

Pengajuan anggaran master yang dibuat adalah pengajuan yang terjadi 

selama bulan februari 2015. 

Prosedur yang dilakukan yaitu : 

1) Menerima invoice pengeluaran kas operasional kantor dari 

tagihan yang muncul atau berdasarkan pengajuan HR & GA 

yang dibutuhkan untuk pengeluaran kantor seminggu ke depan 

atau belum masuk di pengajuan sebelumnya 

2) Menghubungi bagian HR & GA untuk melakukan konfirmasi 

untuk menanyakan apakah ada pengeluaran atau biaya yang 
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diperlukan untuk operasional kantor agar dapat diajukan dalam 

pengajuan anggaran saat ini. 

3) Melakukan konfirmasi saldo rekening perusahaan pada saat itu 

dengan cara menelepon tiap bank untuk menanyakan besaran 

saldo yang dimiliki saat ini 

4) Melakukan input invoice, input beban yang diajukan, input 

saldo rekening perusahaan pada peingajuan anggaran master 

yang dikerjakan pada form yang tersedia pada microsoft excel 

5) Setelah semua selesai maka pengajuan anggaran di print 

6) Lalu setelah di print, pengajuan anggaran diserah kepada 

finance manager dimana akan dilakukan pemeriksaan dan 

evaluasi 

7) Dokumen-dokumen pendukung pengajuan dapat dilihat pada 

lampiran 11. Hasil dari pekerjaan ini adalah lembaran bukti 

cetak pengajuan anggaran master yang dapat dilihat pada 

lampiran 12 

 

4. Membuat Pengajuan Anggaran Operasional 

Pengajuan anggaran operasional yang dibuat adalah pengajuan yang 

terjadi selama bulan februari 2015.  

Prosedur yang dilakukan yaitu : 
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1) Menerima invoice pengeluaran beban operasional event atau 

form pengajuan anggaran team account director yang 

dibutuhkan untuk pengeluaran beban event yang diperlukan 

2) Menghubungi bagian team account director untuk melakukan 

konfirmasi untuk menanyakan apakah ada pengeluaran atau 

biaya yang diperlukan untuk biaya event agar dapat diajukan 

dalam pengajuan anggaran saat ini. 

3) Melakukan konfirmasi saldo rekening perusahaan pada saat itu 

dengan cara menelepon tiap bank untuk menanyakan besaran 

saldo yang dimiliki saat ini 

4) Melakukan input invoice, input beban yang diajukan, input 

saldo rekening perusahaan pada peingajuan anggaran master 

yang dikerjakan pada form yang tersedia pada microsoft excel 

5) Setelah semua selesai maka pengajuan anggaran di print 

6) Lalu setelah di print, pengajuan anggaran diserah kepada 

finance manager dimana akan dilakukan pemeriksaan dan 

evaluasi 

7) Dokumen pengajuan terkait dapat dilihat pada lampiran 13. 

Hasil dari pekerjaan ini adalah lembaran bukti cetak pengajuan 

anggaran operasional yang dapat dilihat pada lampiran 14. 

 

5. Melakukan Posting Jurnal Penjualan  
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Posting jurnal penjualan yang dibuat adalah penjurnalan yang terjadi 

selama bulan februari dan maret 2015. 

Prosedur untuk melakukan posting jurnal penjualan adalah : 

1) Menerima konfirmasi melalui email atau telepon dari debitur  

atau menerima tanda bukti transfer bahwa telah melakukan 

pembayaran sesuai dengan kesepakatan kontrak 

2) Melakukan pemeriksaan dengan cara mencetak rekening koran 

perusahaan melalui telepon atau fax agar mengetahui bahwa 

uang sudah diterima oleh rekening perusahaan 

3) Terdapat bukti pendapatan dari rekening koran mengenai 

pembayaran yang dilakukan debitur serta di dukung dokumen 

bukti pembayaran dari pihak debitur maka dapat dilakukan 

posting jurnal penjualan 

4) Buka program Zahir lalu masukkan password dan username 

5) Setelah masuk ke dalam program Zahir pilih penjualan lalu 

pilih input penjualan 

Gambar 3.17 Tampilan awal form jurnal penjualan 

Pelaksanaan Jasa...,Fransiskus Mico Tri Putranto, FB UMN, 2015



6) Pilih nama pelanggan yang telah melakukan kewajiban 

pembayaran 

Gambar 3.18 Memilih nama debitur 

7) Mengisi nomor faktur, nomor SO, tanggal faktur dan isi 

keterangan sesuai dengan penerimaan pendapatan 

Gambar 3.19 Mengisi Form Penjualan 
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8) Pilih kode dan akun sesuai dengan ketentuannya karena ini 

merupakan pendapatan perusahaan berdasarkan proyek yang 

didapat maka pilih pendapatan project 

Gambar 3.20 Memilih kode dan akun penjualan 

9) Selanjutnya terdapat kolom pajak dimana pendapatan yang 

dibayarkan sudah termasuk pajak atau belum termasuk bila 

sudah termasuk pajak maka pilih VAT bila belum dibayarkan 

pilih No Tax 

Gambar 3.21 Memilih sudah termasuk pajak atau belum 
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10) Selanjutnya karena ini merupakan pendapatan yang diterima 

berdasarkan masing-masing event maka di sistem terdapat 

kolom job dimana kolom tersebut berisikan nama-nama event 

yang sedang atau sudah selesai dikerjakan. Jadi pilih kolom job 

dan pilih sesuai pendapatan event yang sesuai. 
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Gambar 3.22 Memilih nama event penjualan 

 

11) Bila semua sudah terisi dan sesuai dengan nilai pendapatan dan 

nomor faktur, nama event dan lain-lain maka setelah itu pilih 

rekam untuk dilakukan posting oleh sistem Zahir 

12) Dokumen yang diperlukan berupa rekening koran perusahaan, 

quatation, dan email konfirmasi pembayaran. Hasil dari 

penjurnalan penjualan berupa voucher bukti penjualan yang 

dapat dilihat pada lampiran 15. 
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Gambar 3.23 Tampilan akhir sebelum di rekam 

Gambar 3.24 Bukti Cetak Voucher Jurnal Penjualan 
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6. Membuat Jurnal Kas Masuk 

Jurnal kas masuk yang dibuat adalah penjurnalan yang terjadi selama 

bulan februari dan maret 2015.  

Prosedurnya yang dilakukan adalah :  

1) Menerima refund disertai laporan penggunaan dana tersebut 

dari team account director dan HR & GA 

2) Melakukan pemeriksaan penggunaan dana dengan 

pengajuan yang ada lalu bila sesuai serta terdapat invoice 

yang sesuai dengan pengeluaran baru dilakukan 

penjurnalan terhadap sistem 

3) Buka program Zahir lalu masukkan password dan username 

4) Setelah masuk ke dalam program Zahir pilih kas & bank 

lalu pilih kas masuk 

5) Pilih akun kas sesuai aturan yang digunakan 

Gambar 3.25 Memilih arus kas masuk 
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6) Pilih pengirim refund sesuai kategori yang telah ditentukan, 

dilihat dari invoice yang diinput 

Gambar 3.26 Memilih pengirim kas masuk 

7) Mengisi data-data yang diperlukan seperti tanggal, 

keterangan, cek number 

Gambar 3.27 Mengisi form kas masuk 
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8) Setelah semua data-data terisi lalu pilih kode dan nama 

akun sesuai dengan invoice yang diinput dan masukan 

besaran beban yang tercantum di dalam invoice 

Gambar 3.28 Memilih kode dan nama akun pada kas masuk 

 

9) Untuk kas keluar event terdapat kolom job yang harus diisi 

sesuai dengan pengeluaran beban yang muncul sesuai event 
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Gambar 3.29 Memilih nama event kas masuk 

 

10) Setelah semua terisi dengan benar mengenai tanggal, cek 

number, keterangan, kode, nama akun dan besaran nilainya 

maka pilih rekam untuk dilakukan posting 

11) Dokumen pendukung dapat dilihat pada lampiran 16. Hasil 

penjurnalan kas masuk berupa voucher bukti kas masuk 

yang dapat dilihat pada lampiran 17. 
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Gambar 3.30 Tampilan akhir sebelum direkam/diposting 

 

Gambar 3.31 Bukti Cetak Voucher Jurnal Kas Masuk 

Pelaksanaan Jasa...,Fransiskus Mico Tri Putranto, FB UMN, 2015



7. Membuat Laporan Rekap Uang Operasional Kendaraan 

Laporan rekap uang operasional kendaraan yang dibuat adalah laporan 

yang terjadi selama bulan februari dan maret 2015. 

Prosedur yang dilakukan adalah : 

1) Menerima laporan dari supir berupa karcis pintul tol, karcis 

pengisian BBM, karcis parkir dan lain-lain 

2) Melakukan penghitungan ulang manual atas laporan dari supir 

3) Membuat Tanda Terima yang diperuntukan laporan reimburse 

operasional supir sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya 

dan kemudian melakukan penggantian uang tunai atas beban 

pengeluaran operasional supir 

4) Kemudian membuka microsoft excel dan buka file laporan 

uang operasional kendaraan 

5) Lalu membuka kita melakukan input satu per satu atas laporan 

pengeluaran supir berikut dengan nilai nominal, tujuan 

beroperasi kendaraan operasional beserta keterangannya 

6) Setelah semua terinput dengan benar dan nilai pengeluaran 

sesuai dengan tanda terima yang di tanda tangani oleh supir 

maka laporan tersebut di print 

7) Laporan tersebut kemudian diajukan kepada direktur 

operasional untuk meminta persetujuan atas pengeluaran 

tersebut 
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8) Laporan sudah di setujui maka dilakukan input ke sistem Zahir 

untuk dilakukan posting. Prosedur input Zahir sama seperti 

melakukan posting kas keluar operasional kantor 

9) Dokumen pendukung dan hasil dari membuat laporan rekap 

uang operasional kendaraan adalah lembaran bukti cetak 

laporan uang operational kendaraan beserta voucher 

penjurnalan pada sistem dapat dilihat pada lampiran 18. 

Gambar 3.32 Bukti Cetak Laporan Rekap Uang Operational 

Kendaraan 
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8. Membuat Laporan Rekap Lembur Operasional 

Laporan rekap lembur operasional yang dibuat adalah laporan yang terjadi 

selama bulan februari dan maret 2015.  

Prosedur yang dilakukan adalah : 

1) Menerima laporan lembur operasional dari supir 

2) Staff finance & accounting melakukan penghitungan atas 

waktu lembur operasional 

3) Lalu setelah melakukan penghitungan dan rekap laporan, 

melakukan input pada microsoft excel untuk rekap laporan 

lembur 

4) Setelah itu dilakukan pencetakan untuk diajukan pada 

pengajuan anggaran master 

5) Dimana dokumen yang dibutuhkan serta hasil dari membuat 

laporan rekap uang operasinal kendaran adalah lembaran bukti 

cetak yang dapat dilihat pada lampiran 19 
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Gambar 3.33 Bukti Cetak Laporan Rekap Lembur Karyawan 

 

3.3.2  Kendala Yang Ditemukan 

Kendala yang ditemukan selama melakukan kerja magang pada PT. Kilau 

Lentera Bermata adalah : 

1. Kendala pada saat membuat pengajuan anggaran operasional 
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Didalam form pengajuan pengeluaran event yang dibuat oleh team 

account director terdapat pengajuan yang tidak jelas dimana tidak 

dicantumkannya nama event yang bersangkutan 

2. Kendala pada saat membuat jurnal penjualan 

Pada saat menerima pendapatan project sering kali tidak mendapat 

konfirmasi dari pihak debitur bahwa debitur telah membayar kewajiban 

sesuai dengan kontrak 

3. Kendala pada saat membuat laporan rekap uang operasional kendaraan 

Pada saat seorang driver melaporkan rekap operational kendaraan, terdapat 

pengeluaran yang tidak disertai dengan nota pembayaran atau karcis 

pembayaran. 

 

3.3.3 Solusi Atas Kendala Yang Ditemukan 

1. Solusi pada saat membuat pengajuan anggaran operasional 

Solusi didalam form pengajuan pengeluaran event yang dibuat oleh team 

account director terdapat pengajuan yang tidak jelas dimana tidak 

dicantumkannya nama event yang bersangkutan adalah menghubungi 

kepada masing-masing team account director mengenai anggaran yang 

diajukan digunakan untuk event apa atau dengan cara mengembalikan 

form tersebut agar team account director yang mengajukan agar 

melengkapi kembali 

 

2. Solusi pada saat membuat jurnal penjualan 
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Solusi pada saat menerima pendapatan project sering kali tidak mendapat 

konfirmasi dari pihak debitur bahwa debitur telah membayar kewajiban 

sesuai dengan kontrak adalah menghubungi masing-masing debitur dilihat 

dari masa pembayaran pada kontrak agar para debitur setelah melakukan 

kewajibannya mengirimkan email konfirmasi atau menghubungi bagian 

divisi finance bahwa debitur telah melakukan pembayarannya.  

 

3. Solusi pada saat membuat laporan rekap uang operasional kendaraan 

Solusi pada saat seorang driver melaporkan rekap operational kendaraan, 

terdapat pengeluaran yang tidak disertai dengan nota pembayaran atau 

karcis pembayaran adalah mengkonfirmasi kepada supir bahwa 

pengeluaran yang dilaporkan harus berdasarkan nota bila tidak ada 

notanya menghubungi team account director yang menggunakan 

operasioanal kendaraan bahwa beban memang benar-benar muncul ketika 

operasional kendaraan tersebut digunakan. 
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