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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1  Kedudukan dan Koordinasi 

Kerja magang dilakukan di Accounting Clinic yang beralamat di Jl. Kebayoran 

Baru Komp. Kebayoran Center Blok A No.4 lantai 3 No. 303 (Jakarta Selatan 

12130). Dengan penempatan di divisi accounting dan audit sebagai karyawan 

magang yang memiliki tugas membantu dalam penginputan sales, pengeluaran, 

dan penerimaan baik yang menggunakan kas maupun melalui bank, perhitungan 

kurs saldo bank, penghitungan stok untuk job costing, dan membuat rekapitulasi 

delivery customer. Untuk divisi audit, lebih banyak membantu dalam proses audit 

internal penjualan dan tracing stok. Pelaksanaan kerja magang ini di bawah 

bimbingan Maria Paula selaku Direktur dan Staf Senior di Accounting Clinic. 

3.2  Tugas yang Dilakukan 

Selama pelaksanaan kerja magang, tugas yang diberikan terkait dengan 

accounting service dan audit. Semua kegiatan audit yang dilakukan termasuk 

dalam internal audit. Nama klien yang ditampilkan dalam laporan ini merupakan 

nama perusahaan yang telah disamarkan, demi menjaga kerahasiaan data-data 

perusahaan klien yang telah ditangani. Tugas-tugas yang dilakukan selama kerja 

magang yaitu: 
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3.2.1 Penginputan Penjualan, Pembelian, Buku Kas, Buku Bank, dan 

Rekening Koran 

Penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu 

perusahaan dan konsumen untuk memindahkan suatu produk atau jasa dengan 

harapan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya. Penjualan yang terjadi 

dapat dibayarkan baik secara tunai maupun kredit. Dalam perusahaan yang 

ditangani ini, pembayaran atas penjualannya dilakukan secara tunai dan transfer 

bank melalui kartu debit atau kartu kredit.  

Pembelian merupakan proses memperoleh barang, jasa, dan perlengkapan. 

Dalam perusahaan yang ditangani ini, pembayaran atas pembelian dilakukan 

secara tunai atau transfer bank melalui kartu debit atau kartu kredit.  

Buku kas berisi penjualan dan pengeluaran secara kas. Perusahaan 

menerapkan pencatatan berdasarkan cash basis, yaitu teknik pencatatan ketika 

transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dokumen 

yang dibutuhkan adalah buku kas yang dibuat perusahaan klien dalam format 

excel yang terdiri dari kolom: tanggal, keterangan, debit, kredit, dan ending 

balance. Untuk mempersingkat waktu pengerjaan, transaksi yang sama pada 

tanggal yang sama dilakukan penginputan secara bersamaan. 

Buku bank dan rekening koran berisi penjualan secara transfer, kartu 

debit, kartu kredit, dan Down Payment (DP) dari customer. Transaksi yang sama 

pada tanggal yang sama bisa dilakukan penginputan secara bersamaan. 
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Penjualan, pembelian, buku kas, buku bank, dan rekening koran perlu 

diinput ke dalam sistem akuntansi perusahaan untuk tujuan pembuatan laporan 

keuangan. Dokumen yang digunakan adalah data-data penjualan dan pembelian 

harian, buku kas, buku bank, dan rekening koran dalam bentuk berkas ataupun file 

excel yang diperoleh dari accounting staff perusahaan klien. Proses penginputan 

menggunakan software akuntansi yaitu MYOB. 

Prosedur penginputan penjualan adalah melalui special journal dengan 

cara masuk ke dalam software MYOB, kemudian klik sales à enter sales à      

enter. Akan muncul invoice yang harus kita isi menggunakan data penjualan 

harian. Dalam invoice ini yang perlu diisi adalah nama customer, tanggal, 

deskripsi, account yaitu penjualan, jumlah nominal penjualan, dan yang terakhir 

klik ok. Tetapi pada kasus tertentu, khususnya perusahaan yang memiliki 

transaksi penjualan yang sangat banyak input penjualan bisa juga dilakukan 

dengan input melalui jurnal umum dengan masuk ke dalam menu account à 

record journal entry  à enter. 

Prosedur penginputan pembelian adalah masuk ke dalam menu banking à      

spend moneyà enter. Dalam spend money ini yang perlu diisi yaitu pay from 

account dengan kas, tanggal, card, jumlah pengeluaran, memo, pilih account 

sesuai dengan pengeluaran yang terjadi, dan terakhir klik ok.           

Prosedur dalam penginputan buku kas ini adalah sebagai berikut: 

1. Penjualan secara kas yang perlu dilakukan adalah klik sales à receive 

payment à enter, kemudian muncul tampilan receive payments yang perlu 
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kita isi yaitu account menggunakan akun kas, customer, amount received, 

payment method, tanggal, dan memo. Jangan lupa klik pada kolom amount 

applied sesuai dengan tanggal terjadinya penjualan kas yang sedang diinput.  

2. Pengeluaran secara kas diinput dengan langkah pertama masuk ke dalam 

menu banking à spend moneyà enter. Dalam spend money ini yang perlu 

diisi yaitu pay from account dengan kas, tanggal, card, jumlah pengeluaran, 

memo, pilih account sesuai dengan pengeluaran yang terjadi, dan terakhir klik 

ok.                             

 Prosedur untuk pengiinputan buku bank ini adalah: 

1. Penerimaan penjualan: klik sales à receive payment à enter. Yang perlu 

diisi dalam receive payments ini deposit to account sesuai dengan metode 

pembayaran yang dilakukan, customer, amount received, payment method, 

memo, dan tanggal, kemudian klik pada kolom amount applied sesuai 

tanggal yang sedang diinput.  

2. DP dari customer: menu accounts à record journal entry à enter. Yang 

perlu dilengkapi yaitu tanggal, memo, kemudian account-account sesuai 

transaksi terkait tanggal yang sedang diinput, dan jumlah nominal debit 

kredit. Setelah semua terisi dengan benar, maka klik ok. 

Prosedur dalam penginputan rekening koran adalah masuk ke dalam menu 

account à record journal entry à enter. Isi tanggal, memo sesuai keterangan 

yang tertera dalam rekening koran, account-account terkait dengan transaksi pada 

tanggal yang sedang diinput, serta jumlah nominal debit kredit, dan terakhir klik 
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ok untuk proses record ke dalam sistem. Penginputan ini dilakukan untuk PT ZT 

dan diberikan oleh divisi accounting.  

3.2.2 Menghitung Kurs  Tengah untuk Saldo Buku Kas Dolar 

Kurs tengah adalah kurs yang dipakai untuk menerjemahkan saldo dalam mata 

uang asing ke dalam mata uang Rupiah. Ada beberapa perusahaan yang 

melakukan transaksi bisnisnya dengan menggunkan mata uang asing. Oleh karena 

itu dibutuhkan perhitungan kurs tengah untuk saldo buku kas bermata uang asing 

tujuannya adalah untuk mengkonversi saldo mata uang asing ke dalam mata uang 

Rupiah.  

 Dalam hal ini, perusahaan klien menggunakan mata uang Dolar Amerika 

Serikat (USD). Dokumen yang dibutuhkan dalam perhitungan kurs ini adalah kurs 

jual dan kurs beli Bank Indonesia yang didapat dari www.bi.go.id yang nantinya 

akan dihitung kurs tengahnya.  

           Prosedur yang dilakukan adalah menghitung kurs tengah terlebih dulu 

dengan cara ( 
!"#$  !"#$!!"#$  !"#$

!
 ). Kemudian mengalikan kurs tengah tersebut 

dengan saldo dalam buku kas Dolar sesuai dengan tanggal transaksi. Jika tidak 

terdapat kurs pada tanggal transaksi di saldo buku kas Dolar, maka menggunakan 

kurs tanggal sebelumnya. Tugas ini diberikan oleh supervisor divisi accounting 

dan dilakukan untuk PT ZT.  
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3.2.3 Audit Internal Penjualan 

Audit Internal adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit 

perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, 

maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. 

Kegiatan penjualan merupakan salah satu kegiatan yang harus diaudit. 

Audit internal penjualan ini bertujuan untuk memastikan keakuratan nominal 

penerimaan, kelengkapan dan keberadaan dari penerimaan, serta otorisasi dari 

penerimaan biaya telah dilakukan dengan benar. Dokumen yang diperlukan 

adalah sales order, sales invoice, dan delivery order, serta Surat perintah kerja 

(SPK) jika diperlukan untuk pemberian jasa. Tugas ini dilakukan untuk PT UE, 

diberikan dan akan diserahkan kembali kepada supervisor divisi audit. 

 Prosedur yang dilakukan sebelum dan selama proses audit adalah: 

a. Membuat kertas kerja pemeriksaan. 

b. Memilih 60 sampel dari transaksi penjualan bulan Januari – Juni 

2014 (10 sampel tiap bulan). 

c. Cek kelengkapan dan kesesuaian supporting documents (sales 

order, sales invoice, delivery order, dan installation service report 

/SPK, jika penjualan jasa). 

d. Cek input transaksi penjualan yang dilakukan oleh bagian finance 

pada general ledger perusahaan (file excel).  

e. Cek input transaksi penjualan pada software akuntansi Accurate. 

f. Cek otorisasi dari pihak finance dan juga direktur PT UE. 
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 Semua temuan dari proses audit internal yang dilakukan akan 

dimasukkan dalam Laporan Audit Internal.  

3.2.4 Pengecekan Cut-Off Sales 

Cut-off atau pisah batas adalah mengakui beban atau pendapatan yang harus 

diakui pada akhir periode pelaporan. Cut-off ini merupakan salah satu hal yang 

penting untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi penjualan yang dekat 

tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat. Transaksi yang mungkin sekali 

salah saji adalah transaksi yang dicatat mendekati akhir suatu periode akuntansi.  

Dengan memeriksa cut-off bisa terlihat apakah pengendalian dari 

perusahaan itu baik atau buruk. Harus dipastikan bahwa transaksi penjualan bulan 

Maret akan diinput ke sistem pada bulan tersebut, begitu juga dengan transaksi di 

bulan-bulan lainnya. Masalah cut-off ini akan berpengaruh pada keakuratan isi 

laporan keuangan bulanan. Tugas ini masih menjadi bagian dalam audit internal 

atas penjualan dan dilakukan untuk PT UE, diberikan dan akan diserahkan 

kembali kepada supervisor divisi audit. 

 Prosedur yang dilakukan sebelum dan selama proses audit adalah: 

a. Membuat kertas kerja pemeriksaan. 

b. Memilih 10 sampel dari transaksi penjualan perusahaan. 5 sampel pada 

tanggal di bulan Juni akhir dan 5 sampel pada tanggal di bulan Juli awal. 

c. Cek input transaksi penjualan yang dilakukan oleh bagian finance pada 

general ledger perusahaan (file excel).  

d. Cek input transaksi penjualan pada software akuntansi Accurate. 
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e. Cek otorisasi dari pihak finance dan juga direktur PT UE. 

3.2.5 Menyusun Laporan Internal Audit 

Laporan internal audit adalah hasil akhir dari pemeriksaan internal yang dilakukan 

oleh internal auditor. Laporan ini berisi hasil temuan pemeriksaan (audit findings) 

mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan 

pengendalian intern, serta saran-saran perbaikan bagi perusahaan. 

 Tujuan dari laporan internal audit adalah untuk memberikan informasi 

tentang temuan apabila ada kecurangan atau penyimpangan dari kebijakan 

perusahaan, tentang pengendalian internal perusahaan sudah baik atau belum. 

Laporan internal audit ini dibuat untuk perbaikan perusahaan karena pada laporan 

ini ada rekomendasi yang diberikan oleh internal auditor kepada perusahaan. 

 Sebelum menyusun laporan internal audit, semua temuan dari pemeriksaan 

(audit) atas penjualan, pembelian, kas dan bank, serta pajak penghasilan harus 

dibicarakan terlebih dahulu dengan pihak finance perusahaan. Setelah 

didiskusikan, internal auditor akan mencatumkan temuan audit yang harus 

diperbaiki oleh perusahaan.  

 Langkah penyusunannya adalah dengan menjelaskan prosedur siklus 

aktivitas perusahaan, kemudian menjelaskan prosedur audit yang telah diterapkan 

selama pemeriksaan. Setelah itu temuan-temuan audit yang sudah didiskusikan 

dan disetujui oleh perusahaan klien akan dicantumkan juga beserta dengan 

rekomendasi untuk perbaikan. 
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Tugas ini merupakan bagian akhir dalam proses audit internal atas 

penjualan dan dilakukan untuk PT UE, diberikan dan akan diserahkan kembali 

kepada supervisor divisi audit. 

3.2.6 Penghitungan Stok untuk Job Costing 

Job Costing merupakan sistem kalkulasi biaya berdasarkan pesanan dimana biaya 

yang dikumpulkan akan dibebankan ke unit produksi. Kunci dari perhitungan 

biaya berdasarkan pesanan (job costing) adalah biaya suatu pekerjaan berbeda dari 

pekerjaan lainnya, dan harus tetap ditelusuri secara terpisah. 

Langkah – langkah dalam perhitungan job costing yaitu : 

1.      Identifikasi pekerjaan yang dipilih sebagai obyek biaya. 

Agar rincian dari perhitungan biaya berdasarkan pesanan sesuai dengan 

pekerjaan yang dilakukan, maka harus diidentifikasi pekerjaan sesuai 

dengan obyek biaya. 

2.      Identifikasi biaya langsung pekerjaan. 

Dalam mengidentifikasi biaya manufaktur, yang dikategorikan menjadi 

biaya manufaktur langsung yaitu bahan baku langsung dan tenaga kerja 

manufaktur langsung. 

3.      Pilih dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak 

langsung ke pekerjaan. 

Biaya manufaktur tidak langsung adalah biaya – biaya yang diperlukan 

untuk menjalankan suatu pekerjaan namun tidak dapat dilacak langsung ke 

pekerjaan tertentu. 
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4.      Identifikasi biaya tidak langsung yang terkait dengan setiap dasar alokasi 

biaya. 

Alokasi tunggal berdasarkan jam kerja tenaga manufaktur langsung dapat 

digunakan untuk mengalokasikan biaya manufaktur tidak langsung bagi 

produk. 

5.      Hitung tarif per unit dari setiap dasar alokasi biaya yang digunakan untuk 

mengalokasikan biaya tidak langsung ke pekerjaan. 

6.      Hitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke pekerjaan. 

Biaya tidak langsung dari suatu pekerjaan dihitung dengan mengalihkan 

kuantitas aktual dari setiap dasar alokasi biaya (satu dasar alokasi untuk 

setiap pool) yang terkait dengan pekerjaan itu dengan tarif biaya tidak 

langsung dari setiap dasar alokasi biaya. 

7.      Hitung biaya total pekerjaan dengan menambahkan seluruh biaya langsung 

dan tidak langsung yang dibebankan ke pekerjaan. 

Seluruh biaya yang terkait seperti manufaktur langsung yang meliputi bahan 

baku langsung dan tenaga kerja manufaktur langsung, serta biaya 

manufaktur tidak langsung. 

Penghitungan stok yang dilakukan untuk PT MM bertujuan untuk mendapat 

jumlah stok yang terpakai selama bulan tersebut. Jumlah stok akhir  dari hasil 

stock opname manual dengan ringkasan valuasi persediaan dari accurate akan 

disesuaikan untuk kemudian mendapatkan jumlah stok yang terpakai.  

Penghitungan stok ini termasuk dalam langkah kelima, yaitu untuk 

menghitung tarif biaya yang terpakai per unit. Langkah penghitungan stok yang 
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terpakai adalah dengan menjumlahkan saldo awal stok dengan stok masuk dan 

kemudian dikurangi dengan stok akhir dari hasil stock opname manual dalam 

bentuk file excel. Jika stok akhir sudah disesuaikan jumlahnya, maka stok barang 

yang terpakai dan harga pokok penjualan selama bulan itu dapat diketahui. 

Dengan begitu job costing bisa dilanjutkan. 

Tugas ini dilakukan untuk PT MM dan diberikan oleh supervisor divisi 

accounting. 

3.2.7 Membuat Rekapitulasi Delivery Customer 

Rekapitulasi atau ringkasan delivery customer adalah data tentang pengiriman jasa 

kepada customer. Rekapitulasi ini disusun dengan tujuan untuk mempermudah 

menghitung unearned revenue yang dimiliki perusahaan terhadap customer.  

 Data yang dibuat oleh klien masih dalam bentuk dokumen pencatatan 

manual. Oleh karena itu perusahaan sedang berusaha memeriksa dan memperbaiki 

teknik pencatatan delivery customer yang dikerjakan oleh klien.  

 Pekerjaan yang dilakukan adalah memindahkan data dari catatan manual 

klien ke dalam program excel agar dapat terlihat dan dapat langsung terkalkulasi 

nominal dari unearned revenue yang dimiliki perusahaan klien. Unearned revenue 

ini akan berpengaruh terhadap laporan rugi laba dan juga laporan neraca karena 

jurnal penyesuaian terkait yang harus dibuat pada awal dan akhir bulan 

berhubungan dengan akun sales dan unearned revenue. 

 Tugas ini dilakukan untuk PT MM dan diberikan oleh supervisor divisi 

accounting. 

Pelaksanaan Jasa..., Georgita Audrey Helena Tapiheru, FB UMN, 2015



	  
	  

34	  

3.2.8 Tracing  

Proses tracing adalah proses mengikuti dokumen sumber sampai ke 

pencatatannya dalam catatan akuntansi. Tujuan dari proses tracing ini adalah 

untuk memeriksa dan menentukan apakah transaksi yang dicatat sesuai dengan 

otorisasi dan ketelitian serta kelengkapan catatatan akuntansi.  

 Pelaksanaan dari tracing adalah dengan pertama-tama melakukan seleksi 

atas dokumen sumber, kemudian melakukan penelusuran dokumen tersebut 

melalui sistem akuntansi ke pencatatan akhir dalam catatan akuntansi. Dalam 

pekerjaan yang dilakukan, file utama yang menjadi patokan stok barang masuk 

dan keluar menggunakan data hasil input dokumen di sistem Zahir. Catatan 

akuntansi berupa file excel hasil stock opname akan disesuaikan dengan data 

mutasi stok pada sistem Zahir. Tugas ini dilakukan untuk PT C dan diberikan oleh 

supervisor divisi audit. 

3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Proses pelaksanaan kerja magang yang dilakukan selama 10 minggu  terkait 

dengan accounting service dan audit. Rincian tugas-tugas yang dilakukan untuk 

setiap perusahaan yaitu sebagai berikut: 

3.3.1.1 PT ZT 

PT ZT adalah perusahaan di bidang retail dan manufacturing yang menjual 

software untuk komputer. Tugas yang dilakukan untuk PT ZT adalah penginputan 
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penjualan, pembelian, buku kas, buku bank, dan rekening koran. Tugas lainnya 

yang dilakukan adalah penghitungan kurs tengah untuk saldo bermata uang asing. 

PT ZT menggunakan 3 rekening bank yaitu Bank BCA, Bank Mandiri dan satu 

rekening bank bermata uang asing yaitu Bank BII. Untuk PT ZT penginputan 

dikerjakan pada periode bulan Januari - Agustus 2014.  

 Dokumen yang digunakan yaitu data-data penjualan dan pembelian 

selama bulan Januari - Agustus 2014, buku kas, buku bank, dan rekening koran 

yang berwujud dokumen penjualan, pembelian, dan buku kas yang ditulis tangan 

oleh klien, fotokopi buku bank dan hasil print rekening koran yang diperoleh dari 

klien. Berikut pekerjaan yang dilakukan: 

A. Input penjualan dengan special journal (sales journal) dan penerimaan 

pembayaran. 

Dalam penginputan penjualan PT ZT karena transaksi penjualan tergolong 

sedikit maka semua transaksi penjualan yang terjadi selama satu bulan 

dijumlahkan terlebih dulu. Lalu diinput secara gabungan di akhir bulan. 

Berikut langkah-langkah yang dilakukan: 

1. Buka program MYOB àCommand Centre àSales à enter sales. 
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2. Isi Customer: Lain-lain; tanggal: 1/31/2014 isi description: Penjualan 

dalam rupiah; account: 4-2100 (penjualan Hardware) à Amount: 

Rp301.481.500 termasuk PPN à OK. 

 

3. Untuk penerimaan pembayaran dari penjualan tersebut yang perlu 

dilakukan adalah klik sales     receive payment       enter, kemudian muncul 

tampilan receive payments yang perlu kita isi yaitu account menggunakan 

akun kas; isi customer: Lain-lain; amount received: Rp1.480.000; payment 

method: cash;  tanggal: 1/2/2014, dan memo: Setoran (nomor invoice). Jangan 

lupa untuk memeriksa nomor sales invoicenya. Kemudian klik pada kolom 

amount applied sesuai dengan tanggal terjadinya penerimaan pembayaran 

yang sedang diinput.  
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B. Input penjualan dari buku kas dengan jurnal umum. 

Untuk pengerjaan bulan Juli dan Agustus 2014, dokumen penjualan dan 

pembelian tidak diberikan oleh klien. Oleh sebab itu penginputan penjualan 

dimasukkan melalui jurnal umum berdasarkan pada buku kas yang diberikan.  

 Berikut langkah-langkah pengerjaannya: 

1. Buka program MYOB àCommand Centre àAccount à Record Journal 

Entry. 
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Gambar 3.1 Buku Kas Rupiah untuk Input Penjualan 

 

2. Isi tanggal: 7/3/2014; memo: setoran (nomor invoice); akun debit: 1-1135 (petty 

cash IDR); akun kredit: 4-2100 (penjualan hardware). Debit dan kredit harus 

balance lalu klik OK. 
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C. Input pembelian dari buku kas. 

Pada penginputan pembelian untuk PT ZT cenderung lebih banyak menggunakan 

informasi transaksi dari buku kas ataupun buku bank.  

Gambar 3.2 Buku Kas Rupiah untuk Input Pembelian	  

 

1. Buka program MYOB à command centre à banking à spend money   

2. Isi pay from account dengan: 1-1135 (petty cash); tanggal: 7/2/2014; 

amount: Rp13.570.000; memo: Bayar tagihan (TSA dan Foxhound) à	  

kemudian pilih account 5-2100	  untuk pembelian hardware àOK. Isi 

account seperti contoh di bawah ini:  
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D. Input pengeluaran kas. 

Input pengeluaran kas memakai langkah yang sama dengan input pembelian dari 

buku kas hanya saja nama akunnya berbeda. Melihat dari transaksi tanggal 

7/2/2014 diatas ada biaya service charge dan biaya lainnya, maka jurnal untuk 

tanggal 7/2/2014 seperti ini: 
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E. Input Rekening Koran  

Rekening yang digunakan oleh PT ZT ini terdiri dari satu rekening bank BCA dan 

dua rekening bank Mandiri. Berikut merupakan dokumen rekening koran bank 

Mandiri (Mandiri titip gesek) yang akan diinput.    

Gambar 3.3 Contoh Rekening Koran Bank Mandiri  

 

 Penginputan rekening koran bank Mandiri: 

1. Account      record journal entry       enter. 

2. Isi tanggal memo à masukkan account yang sesuaià record. 

a. Setoran antar bank Mandiri.  
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b. Bunga rekening bank Mandiri. Untuk bunga rekening, pada sisi debit 

masukkan account 1-1260: rekening mandiri titip gesek dan pada sisi 

kredit masukkan account 8-2000: other income. 

 

c. Pajak. Untuk pajak, pada sisi debit account 9-1000: interest expense dan 

pada sisi kredit masukkan account 1-1260: rekening bank Mandiri. 
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 Penginputan data buku bank tidak ada contohnya sehubungan dengan 

tidak adanya data buku bank. Untuk setiap transaksi yang diinput, jurnal lebih 

lengkapnya ada di Lampiran 6 dan untuk transaksi petty cash ada di Lampiran 7. 

 

F. Menghitung kurs tengah saldo bank yang bermata uang asing. 

Tugas yang dilakukan untuk PT ZT selain dari penginputan penjualan, pembelian, 

buku kas, buku bank, dan rekening koran adalah penghitungan kurs saldo bank 

yang bermata uang asing menjadi Rupiah pada periode Januari hingga Agustus 

2014.  

 PT ZT ini melakukan kegiatan pembelian barang dagangannya dengan 

mata uang asing, yaitu Dolar. Dalam tugas ini dokumen yang diperlukan adalah 

kurs jual dan kurs beli Bank Indonesia yang nantinya akan dihitung kurs tengah. 

Kurs tengah inilah yang akan digunakan untuk menterjemahkan saldo dengan 

mata uang Dolar ke mata uang Rupiah. Dokumen lain yang diperlukan yaitu 

rekening koran perusahaan. Pertama yang dilakukan adalah mencari kurs jual dan 

kurs beli Bank Indonesia melalui internet.  

 Kemudian kurs jual dan kurs beli dijumlahkan lalu dibagi dua. Untuk 

tanggal 14 Agustus 2014 kurs tengah Bank Indonesia adalah  !!.!"#!!!.!"#
!

 = 

11.667. Saldo pada buku kas dolar ataupun rekening koran pada tanggal 14 

Agustus 2014 akan dikalikan dengan kurs tengah sebesar 11.667 ini sehingga 

menghasilkan nilai saldo Rupiah.  
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 Sebagai contoh, jika pada tanggal 14 Agustus 2014 ada transaksi 

dengan saldo US$ 15, maka nominal saldo yang akan diinput ke dalam software 

sebesar US$ 15 x 11.667 = Rp175.005. 

Gambar 3.4 Kurs Transaksi Bank Indonesia 

 

Tanggal kurs saldo yang digunakan harus sesuai dengan tanggal transaksi yang 

ada di rekening koran. Tidak bisa transaksi tanggal 15 Agustus 2014 dikalikan 

dengan kurs tengah tanggal 14 Agustus 2014. Kecuali tidak terdapat kurs pada 

tanggal yang sama dengan rekening korannya. Misalnya untuk transaksi yang 

terjadi pada tanggal 15 Agustus 2014, maka akan digunakan kurs tengah pada 

tanggal 14 Agustus 2014.  

 Hasil penghitungan kurs tengah ada pada Lampiran 8.  

 

3.3.1.2. PT UE  

PT UE adalah perusahaan yang menjual mesin-mesin laboratorium dan juga 

memberi jasa instalasi mesin yang dijualnya. Pekerjaan yang dilakukan untuk 
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perusahaan ini diberikan oleh divisi audit yaitu melakukan audit internal untuk 

periode Januari – Juni 2014. Tugas yang dilakukan adalah: 

A. Audit Internal atas Penjualan 

Pada proses pengauditan atas penjualan, yang dilakukan adalah pengecekan pada 

dokumen penjualan (sales order (SO), sales invoice (SI), dan delivery order (DO), 

serta Surat Perintah Kerja/Installation Service Report, jika ada pemberian jasa 

instalasi) dan hasil input pada file excel dari Accurate. Sampel yang diambil 

masing-masing 10 bukti penjualan di setiap bulannya periode Januari – Juni 2014. 

Sampel tersebut diambil secara acak, baik dengan nominal yang kecil maupun 

besar. Kemudian, dokumen penjualan dicocokkan dengan hasil input berupa 

General Ledger (GL) pada excel yang dibuat oleh bagian finance. Tujuannya 

adalah untuk memastikan bahwa semua penjualan sudah tercatat pada GL dan 

telah dibukukan secara benar.  

 Audit prosedur yang harus dilakukan selama proses audit internal 

penjualan adalah:  

1. Membandingkan pesanan pada sales order dan sales invoice. 

2. Memeriksa jenis item, harga, dan jumlah pesanan pada sales order, sales 

invoice, delivery order, dan Surat Perintah Kerja/Installation Service 

Report (jika ada pemberian jasa instalasi). 

3. Periksa otorisasi pada sales order, sales invoice, delivery order dan Surat 

perintah kerja jika ada. 

4. Periksa sales invoice dan delivery order. 

5. Periksa hasil input ke general ledger dan sistem accurate. 
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6. Periksa sales invoice, data account receivable, dan receive payment. 

7. Periksa tanggal pengakuan sales (cek antara tanggal delivery order dengan 

general ledger dan delivery order dengan tanggal penjualan yang diinput 

dalam sistem). 

8. Periksa nominal cost of goods sold pada general ledger dan accurate. 

 Setelah semua prosedur sudah dilakukan, berikan tanda (v) untuk 

prosedur yang telah sesuai dan tanda (x) untuk yang tidak sesuai.  

 Pengauditan atas pembelian dilakukan untuk bulan Januari 2014 sampai 

Juni 2014 untuk PT UE. Untuk  supporting documents lebih jelas dapat dilihat 

pada Lampiran 9 dan untuk kertas kerja pemeriksaan atas penjualan PT UE 

beserta temuannya dapat dilihat pada Lampiran 10. 

 Sebagai contoh, lihat SI dengan nomor invoice 130486. Pada Lampiran 

9 sudah ada dokumen SI, SO dan SPK / Installation Service Report. Ini 

merupakan transaksi pemberian jasa instalasi.  

 Langkah pertama adalah periksa pesanan pada SO dan SI. Kemudian 

lihat harga dan item yang dipesan antara SO dan SI dan juga lembar SPK. Pada 

transaksi ini ada 3 jasa instalasi yang akan diberikan, oleh karena itu lembaran 

SPK ada 3. Tidak ada dokumen DO karena tidak ada barang yang dikirim. Cek 

otorisasi dari supporting documents, karena tidak ada otorisasi maka diberikan 

tanda (x) pada kolom nomor 3.  

 Setelah melihat semua supporting documents yang ada, periksa ke GL 

dan juga accurate. Prosedur nomor 4 dan 8 tidak perlu dilakukan karena tidak ada 

barang yang dikirim keluar.  
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Gambar 3.5 Dokumen Sales Invoice Audit Penjualan 

 
 

Pelaksanaan prosedur nomor 5 dan 7 bisa dikerjakan secara bersamaan. 

Transaksi sudah diinput pada GL dan juga accurate. Tanggal penjualan diinput 

pada GL tanggal 13 May 2014, begitu juga dengan di accurate dan itu sudah 

sesuai dengan SI. Nominal penjualan Rp9.240.000. Berikan tanda (v) pada 

prosedur 5 dan 7.  
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Gambar 3.6 Input Invoice 1 di General Ledger 

 

 
 

Gambar 3.7 Input Invoice 1 di Accurate Khusus Sales  

 
 

Untuk prosedur nomor 6 tetap berikan tanda (v) karena SI dan account 

receivable sudah diinput dengan benar. Hanya saja memang transaksi ini belum 

menerima pembayaran pelunasannya. 

Gambar 3.8 Input Invoice 1 di Accurate  

 

  

B. Pemeriksaan Cut-off Sales 

Pada saat pemeriksaan cut-off sales, hal yang dilakukan tetap sama dengan audit 

internal atas penjualan yaitu dengan melakukan pengecekan pada dokumen 

penjualan (sales order (SO), sales invoice (SI), dan delivery order (DO), serta 
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Surat Perintah Kerja/Installation Service Report, jika ada pemberian jasa instalasi) 

dan hasil input pada file excel dari Accurate. Audit prosedur yang dilakukan sama 

dengan audit internal atas penjualan. Perbedaan terletak hanya pada sampel yang 

diambil. Auditor memilih 10 sampel dari transaksi penjualan perusahaan PT UE. 

5 sampel pada tanggal di bulan Juni 2014 akhir dan 5 sampel pada tanggal di 

bulan Juli 2014 awal. Sampel tersebut diambil secara acak, baik dengan nominal 

yang kecil maupun besar. Kemudian, dokumen penjualan dicocokkan dengan 

hasil input berupa General Ledger (GL) pada excel yang dibuat oleh bagian 

finance. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua penjualan sudah 

tercatat pada GL dan telah dibukukan pada bulan yang benar.  

 Audit prosedur yang harus dilakukan selama proses audit cut-off sales 

adalah:  

1. Membandingkan pesanan pada sales order dan sales invoice. 

2. Memeriksa jenis item, harga, dan jumlah pesanan pada sales order, sales 

invoice, delivery order, dan Surat Perintah Kerja/Installation Service 

Report (jika ada pemberian jasa instalasi). 

3. Periksa otorisasi pada sales order, sales invoice, delivery order dan Surat 

perintah kerja jika ada. 

4. Periksa sales invoice dan delivery order. 

5. Periksa hasil input ke general ledger dan sistem accurate. 

6. Periksa sales invoice, data account receivable, dan receive payment. 
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7. Periksa tanggal pengakuan sales (cek antara tanggal delivery order dengan 

general ledger dan delivery order dengan tanggal penjualan yang diinput 

dalam sistem). 

8. Periksa nominal cost of goods sold pada general ledger dan accurate. 

Setelah semua prosedur sudah dilakukan, berikan tanda (v) untuk prosedur 

yang telah sesuai dan tanda (x) untuk yang tidak sesuai. Untuk  supporting 

documents lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran 11 dan untuk kertas kerja 

pemeriksaan cut-off sales PT UE beserta temuannya dapat dilihat pada Lampiran 

12.  

Transaksi dengan nomor SI 130552; SO nomor SO130330 dan DO 

130363 adalah transaksi yang dikeluarkan invoice - nya pada bulan Juli 2014. 

Tetapi DO baru keluar pada tanggal 18 Juni 2014.  

Langkah pertama adalah lakukan prosedur 1 sampai 4 dengan supporting 

documents yang ada yaitu SI, SO, dan DO. Transaksi ini merupakan penjualan 

barang karena itu cek apakah barang pada SI, SO dan DO sudah sesuai. Jika sudah 

sesuai berikan tanda (v) pada nomor 1 sampai 4. Tetapi karena tidak ada otorisasi, 

maka prosedur nomor 3 diberi tanda (x). 
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Gambar 3.9 Dokumen Sales Invoice Cut-off Sales 

 

  

Prosedur nomor 5 dan 7 bisa dilakukan secara bersamaan. Penjualan akan diakui 

sesuai dengan tanggal pada DO yaitu tanggal 18 Juni 2014, tetapi untuk kasus ini tanggal 

SI adalah 3 Juli 2014. Jadi jika input  . Melihat hasil input pada GL yaitu tanggal 18 Juni 

2014 (sesuai dengan DO) dan tanggal di accurate 3 Juli 2014 (sesuai dengan SI), maka 

prosedur 5 dan 7 bisa diberi tanda (v). 
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Gambar 3.10 Dokumen Delivery Order Cut-off Sales 

 

 Untuk prosedur ke 6, walaupun pembayaran belum diterima bisa diberikan 

tanda (v) karena SI dan account receivable sudah diinput dengan sesuai. 

Melihat prosedur ke-8 bisa diberikan tanda (v) karena COGS pada GL dan 

accurate nominalnya sudah sesuai yaitu Rp133.516.380.  

  

Gambar 3.11 Input Invoice 2 di General Ledger 
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Gambar 3.12 Input Invoice 2 di Accurate Khusus Sales

 

 

Gambar 3.13 Input Invoice 2 di Accurate  

 

 

C. Menyusun Laporan Internal Audit 

 Dalam menyusun laporan internal audit, semua temuan dari pemeriksaan 

(audit) atas penjualan, pembelian, kas dan bank, serta pajak penghasilan harus 

dibicarakan terlebih dahulu dengan pihak finance perusahaan. Setelah 

dibicarakan, internal auditor akan mencatumkan temuan audit yang harus 

diperbaiki oleh perusahaan. Selain dari memasukkan temuan audit dalam laporan 

internal audit, internal auditor akan membuat kesimpulan dan memberi saran atau 

rekomendasi untuk perusahaan. 

 Langkah penyusunannya adalah dengan menjelaskan alur siklus 

perusahaan yang diaudit, kemudian menjelaskan prosedur audit yang telah 
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diterapkan selama pemeriksaan. Sebagai contoh ini adalah laporan internal audit 

untuk bagian audit internal penjualan. 

Gambar 3.14 Laporan Internal Audit Bagian Prosedur Penjualan 

 

 Setelah menjelaskan alur siklus dan prosedur audit yang diterapkan, 

selanjutnya temuan-temuan audit yang sudah didiskusikan dan disetujui oleh 

perusahaan klien akan dijabarkan juga pada laporan internal audit. 
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Gambar 3.15 Contoh Temuan pada Laporan Internal Audit  

 

 Tahap terakhir adalah pemberian rekomendasi kepada PT UE berdasarkan 

pada hasil temuan audit, agar kinerja PT UE semakin baik kedepannya. 
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Gambar 3.16 Contoh Rekomendasi pada Laporan Internal Audit  

 

 Khusus untuk pekerjaan ini tidak ada lampiran hasil pekerjaan ataupun 

output-nya karena laporan internal audit bersifat confidential. 

3.3.1.3. PT MM 

PT MM adalah perusahaan food and beverages yang bergerak di bidang catering. 

Tugas yang dilakukan untuk PT MM adalah: 

A.  Menghitung stok untuk keperluan job costing. 

Penghitungan stok untuk keperluan job costing (jumlah barang yang terpakai) 

dilakukan dengan cara mengurangi jumlah kuantitas yang terdapat pada ringkasan 
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valuasi persediaan dengan hasil stock opname manual setiap akhir bulan. 

Ringkasan valuasi persediaan itu didapat dari hasil input purchase invoice 

pembelian barang ke supplier pada program accurate. Hasil stock opname manual 

diperoleh dari perhitungan fisik setiap bulan yang dilakukan oleh bagian gudang 

PT MM. Stok keluar dari perhitungan ini terkadang tidak sesuai dengan kuantitas 

yang terdapat pada hasil stock opname manual. Hal ini disebabkan karena tidak 

ada koordinasi antara bagian gudang (yang melakukan stock opname) dengan 

bagian accounting (yang menginput purchase ke program accurate) dan stok yang 

keluar dari gudang diambil oleh staf dapur, sehingga barang yang keluar tidak 

terkontrol oleh bagian gudang. Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Oktober 

hingga Desember 2013.  

Gambar 3.17 Hasil Stok Opname PT MM 

 

 Untuk item telur ayam kampung organic, stok yang tersisa ada 214. 

Informasi ini akan dimasukkan ke ringkasan valuasi persediaan bulan Oktober. 

Pada bulan Oktober 2013 saldo awal stok barang telur ayam kampung organic 

atau pada ringkasan valuasi persediaan bernama telur organic berjumlah 180 dan 

stok barang yang masuk berjumlah 1.414. Untuk menghitung stok yang terpakai 

selama bulan Oktober saldo awal akan ditambahkan dengan stok masuk dan 
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dikurangi dengan stok akhir, maka 180 + 1.414 – 214 = 1.380 inilah jumlah stok 

yang terpakai atau stok yang keluar selama bulan Oktober.  

Gambar 3.18 Ringkasan Valuasi Persediaan 

 

 Dapat dilihat pada file hasil stok opname bahwa jumlah stok keluar 

sebesar 1.255 + 125 = 1.380 telah sesuai dengan stok keluar pada ringkasan 

valuasi persediaan sebesar 1.380. Dengan demikian harga pokok penjualan akan 

ditemukan dan job costing dapat dilanjutkan. Untuk file hasil stok opname dan 

ringkasan valuasi persediaan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 13. 

 

B. Membuat Rekapitulasi Delivery Customer  

Tugas yang dilakukan untuk PT MM selain dari mengisi stok adalah membuat 

rekapitulasi customer. Dokumen yang digunakan adalah dokumen catatan manual 

perusahaan dan file excel. Data pada catatan manual delivery customer akan 

dipindahkan ke file excel rekapitulasi.  Pekerjaan ini dilakukan selama bulan 

Februari – Juni 2014. 

 Langkah pengerjaan tugas ini adalah memindahkan jumlah hari 

pengiriman yang tersisa pada catatan manual delivery customer ke file excel 

rekapitulasi delivery customer.  
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Gambar 3.19 Catatan Manual Delivery Customer 

 

 Kita ambil contoh customer bernama Yulia dengan paket 3m/2s, selama 

14 hari. Pada akhir bulan April pengiriman paket mencapai ke pengiriman hari ke-

14 dan artinya tidak ada unearned revenue terhadap Yulia untuk bulan April. 

Gambar 3.20 Rekapitulasi Delivery Customer 

 

 Hasil dari perhitungan total unearned revenue di akhir bulan akan 

berpengaruh terhadap unearned revenue untuk awal bulan berikutnya. Hal ini 

berpengaruh terhadap laporan neraca untuk bagian unearned revenue dan laporan 

rugi laba untuk bagian sales karena setiap akhir bulan pasti dibuat jurnal 

penyesuaian yaitu sales pada unearned revenue.  
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Gambar 3.21 Jurnal Penyesuaian Unearned Revenue Awal dan Akhir Bulan 

April 2014 

 

 

Gambar 3.22 Jurnal Penyesuaian Unearned Revenue Awal dan Akhir Bulan 

Mei 2014 

 

 Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai rekapitulasi delivery 

customer yang telah dibuat pada bulan April 2014 ada di Lampiran 14. 

3.3.1.4 PT C 

PT C adalah perusahaan yang bergerak di bidang design interior, baik penjualan 

interiornya ataupun jasa untuk design. Tugas yang dilakukan untuk PT C adalah 

tracing mutasi stok yang tercatat pada sistem Zahir dengan mutasi pada hasil 

stock opname di file excel. Hal ini dilakukan karena sering ditemukannya 

perbedaan antara stok masuk dan stok keluar pada hasil output dari sistem zahir 

dengan penghitungan stok manual.   
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 Gambar 3.20 memperlihatkan mutasi barang berdasarkan sistem Zahir. 

Disini tercatat bahwa jumlah stok masuk Xanan Desk selama bulan Januari ada 3 

dan untuk stok yang keluar ada 1.  

Gambar 3.23 Mutasi Barang Pada Sistem Zahir PT C 

 

Jika disesuaikan dengan pencatatan pada sistem Zahir, maka bisa kita lihat 

bahwa hasil penghitungan stok opname PT C sudah sesuai. Pada gambar 3.21 bisa 

kita lihat bahwa total barang yang terjual selama bulan Januari ada 1 dan barang 

yang datang ada 3. Untuk hasil tracing stok yang lebih lengkap ada pada 

Lampiran 15. 

Gambar 3.24 Hasil Penghitungan Stok Opname PT C 
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3.3.2 Kendala  

Kendala-kendala yang dihadapi selama proses kerja magang adalah: 

a. Tidak ada pengklasifikasian akun-akun terhadap pengeluaran yang 

dilakukan secara kas.  

b. Pada saat mengaudit ada transaksi yang tidak dilengkapi supporting 

document (tidak terdapat nomor invoice, tidak terdapat delivery order 

ataupun installation service report), sehingga kebenaran dan keterjadian 

atas transaksi itu dipertanyakan.  

c. Pada saat mengaudit ada transaksi yang tidak sesuai dengan prosedur audit 

(transaksi yang tercatat double pada buku besar PT UE dan tidak terdapat 

otorisasi dari bagian finance PT UE). 

d. Terdapat nama barang yang ada di hasil stock opname excel, tetapi tidak 

ada di ringkasan valuasi persediaan, begitu juga sebaliknya. 

e. Terdapat perbedaan pencatatan nama barang yang ada di hasil stock 

opname excel dengan yang ada di ringkasan valuasi persediaan.  

f. Terdapat nama customer yang berbeda antara dokumen rekapitulasi 

delivery customer manual dengan rekapitulasi delivery customer di excel. 

g. Terdapat perbedaan nama barang pada file stock opname manual dengan 

mutasi barang pada sistem. 
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3.3.3 Solusi 

Solusi yang diberikan untuk mengatasi kendala yang terjadi adalah: 

a. Bertanya kepada senior staff yang memberikan pekerjaan tersebut. 

Transaksi tersebut harus dimasukkan ke dalam akun apa yang sesuai. 

b. Bertanya dan meminta penjelasan ataupun bukti lain dari pihak finance. 

c. Memberikan (x) untuk prosedur-prosedur yang tidak dilakukan oleh 

perusahaan dengan benar, memberikan keterangan dan dijadikan sebagai 

temuan audit, serta memberikan warna berbeda di dalam kertas kerja 

pemeriksaannya.  

d. Bertanya kepada senior staff dan juga pihak perusahaan klien mengenai 

perbedaan-perbedaan tersebut. Lakukan follow-up kepada klien mengenai 

perbedaan-perbedaan yang ditemukan, agar proses pengerjaan tidak 

terhambat. 
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