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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1.  Kedudukan dan Koordinasi 

Pelaksanaan 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 

pengeluaran dan penerimaan baik yang menggunakan kas maupun melalui bank, 

penghitungan kartu stok, perhitungan kurs saldo bank. Untuk divisi audit, lebih 

banyak membantu dalam proses vouching pengeluaran dan penerimaan, 

pelaksanaan audit pembelian dan penjualan serta pemeriksaan pajak yang 

dibayarkan oleh perusahaan klien. Pelaksanaan kerja magang dikoordinir oleh Ibu 

Maria Paula selaku direktur Accounting Clinic. Namun, untuk pelaksanaan kerja 

magang ini di bawah bimbingan Supervisor dan Staf Senior di Accounting Clinic. 

 

3.2. Tugas yang Dilakukan 

Selama pelaksanaan kerja magang, tugas yang diberikan terkait dengan audit, 

accounting service, dan pajak untuk perusahaan klien. 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 Buku Kas dan Bank 

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.  

 Buku kas, buku bank perlu diinput ke dalam sistem akuntansi perusahaan 

untuk tujuan pembuatan laporan keuangan. Dokumen yang digunakan adalah 

data-data penjualan harian, buku kas, buku bank dalam bentuk hardcopy (Rupiah 

dan Dolar) serta file pendukung yang diperoleh dari accounting staff perusahaan 

klien seperti buku penjualan yang di periksa pada tiap transaksi yang terkait 

dengan penjualan. Penginputan buku kas cenderung sama seperti menjurnal pada 

umumnya, dilakukan secara langsung dengan menginput ke dalam sistem. Tugas 

ini diberikan oleh supervisor divisi accounting dan dilakukan untuk PT T. Proses 

penginputan menggunakan software akuntansi yaitu MYOB dengan 2 kurs mata 

uang yang berbeda. 

Buku kas berisi penjualan dan pengeluaran secara kas. Prosedur dalam 

penginputan buku kas ini adalah sebagai berikut: 

1. Saldo awal pada tiap bulan perlu dilakukan penyesuaian, pada saldo buku kas 

terhadap pencatatan periode sebelumnya. Bertujuan untuk ketepatan nominal 

antara bukti dengan pencatatan. 

2. Penjualan secara kas diinput dengan langkah pertama masuk ke dalam menu 

accounts  -  record journal entry  -  enter, kemudian muncul tampilan form 
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yang perlu kita isi yaitu tanggal, memo, kemudian account-account sesuai 

transaksi terkait tanggal yang sedang di input, dan jumlah nominal debit 

maupun kredit. Nominal penjualan secara kas disesuaikan terhadap buku 

penjualan (Rupiah dan Dolar) secara faktual, sebagai bukti pendukung bahwa 

telah terjadi penjualan dengan nominal yang sesuai dengan nominal pada buku 

kas. 

3. Pengeluaran secara kas di input dengan langkah pertama masuk ke dalam 

menu accounts  -  record journal entry  -  enter, kemudian muncul tampilan 

form yang perlu kita isi yaitu tanggal, memo, kemudian account-account 

sesuai transaksi terkait tanggal yang sedang diinput, dan jumlah nominal debit 

maupun kredit. 

Buku bank (Rupiah dan Dolar) berisi penjualan secara transfer, Down 

Payment (DP) dari customer, dan pembayaran kebutuhan-kebutuhan kantor. 

Prosedur untuk penginputan buku bank ini adalah: 

1. Penerimaan penjualan: menu accounts   -  record journal entry  -  enter. 

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

sesuai transaksi terkait tanggal yang sedang diinput, dan jumlah nominal 

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

2. DP dari customer: menu accounts  -  record journal entry  -  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. 
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Prosedur dalam penginputan rekening koran adalah masuk ke dalam menu 

account  -  record journal entry  -  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 

ok untuk proses record ke dalam sistem. 

Gambar 3.1 Contoh Buku Penjualan 

 

Buku penjualan merupakan bukti pendukung atas kebenaran suatu 

transaksi. Sebelum menginput suatu penjualan ke dalam sistem diperlukan 

pengecekan terhadap buku penjualan. Dalam prosesnya apabila dalam buku 

kas/bank telah sesuai dengan buku penjualan maka diberikan tanda merah muda 
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pada buku penjualan yang menandakan bahwa transaksi tersebut telah sesuai 

dengan apa yang ada di dalam buku kas/bank. 

 

3.2.2. Perhitungan Kurs Saldo Bank 

Perusahaan memiliki aset yang disimpan di dalam suatu bank dalam bentuk 

tabungan ataupun deposito. Ada beberapa perusahaan yang melakukan transaksi 

bisnisnya dalam bentuk mata uang asing. Oleh karena itu, perusahaan memiliki 

saldo tabungan dalam bentuk mata uang asing. Tujuan dari perhitungan kurs saldo 

ini yaitu untuk menterjemahkan saldo yang bermata uang asing ke dalam bentuk 

mata uang Rupiah secara aktual. Dalam perusahaan ini mata uang yang digunakan 

yaitu Dolar. Dokumen yang digunakan dalam perhitungan kurs ini adalah kurs 

jual dan kurs beli Bank Indonesia yang nantinya akan dihitung kurs tengahnya 

untuk menterjemahkan saldo ke dalam mata uang Rupiah. Tugas ini diberikan 

oleh supervisor divisi accounting dan dilakukan untuk PT T. 

 Prosedur yang dilakukan adalah menghitung kurs tengah Bank Indonesia 

yang diperoleh dari (
𝑘𝑢𝑟𝑠  𝑏𝑒𝑙𝑖 +𝑘𝑢𝑟𝑠  𝑗𝑢𝑎𝑙

2
). Kemudian mengalikan kurs tengah 

tersebut dengan saldo dalam rekening koran sesuai dengan tanggal secara aktual 

dan teliti. 

 

3.2.3. Vouching 

Vouching adalah penelusuran informasi, data maupun transaksi yang ada pada 

dokumen pencatatan klien menuju bukti pendukungnya. Dokumen pencatatan 
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klien yang digunakan dalam vouching ini adalah voucher pengeluaran yang 

dilakukan secara kas dan bank yang diperoleh dari divisi keuangan perusahaan 

klien. Tujuan dilakukannya vouching adalah memastikan bahwa transaksi dan 

nilai transaksi yang dicatat oleh klien benar jumlahnya dan sudah tercatat di dalam 

sistem perusahaan. Transaksi yang nyata dan benar memiliki bukti pendukungnya 

yang jelas. 

Langkah-langkah dalam proses vouching ini adalah memeriksa voucher 

yang telah diberikan klien. Perhitungan jumlah voucher tersebut dipastikan 

kebenarannya. Kemudian cari nomor voucher yang tertera di dalam general  

ledger detail. Beri paraf pada voucher yang telah diperiksa. Vouching dilakukan 

untuk PT E.  

 

3.2.4. Perhitungan Stok Persediaan 

Perusahaan memiliki stok yang perlu dikelola dengan baik. Perhitungan stok ini 

bertujuan untuk keperluan job costing dan perhitungan unearned revenue serta 

menghitung persediaan akhir yang ada di perusahaan pada akhir periode. Ada 

beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung persediaan. Saat ini 

metode yang berlaku hanyalah FIFO dan average. Dalam perhitungan kartu stok 

digunakan metode average. Metode average adalah mengalokasikan biaya barang 

yang tersedia untuk dijual berdasarkan dasar rata-rata tertimbang biaya unit yang 

dikeluarkan.  

 Dokumen yang diperlukan untuk perhitungan stok ini adalah rekap stok 

opname bulanan dari klien dan Ringkasan Valuasi Persediaan (RVP) dari sistem 
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Accurate. RVP merupakan rekapan kuantitas persediaan yang masuk berdasarkan 

pembelian yang telah dilakukan perusahaan. Perhitungan unearned revenue 

dibutuhkan data rekap delivery customer dan rekap customer. Rekap customer 

terdapat jumlah hari paket yang dijalani oleh masing-masing konsumen, 

sedangkan rekap delivery berisi jumlah pengiriman setiap hari dalam satu bulan. 

Perhitungan kartu stok ini dilakukan untuk PT MM. Setelah selesai dikerjaan, 

tugas ini akan diberikan dan akan diserahkan kepada supervisor divisi accounting. 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah buat kertas kerja yang 

terdiri dari tanggal, keterangan,  in, out, dan balance yang masing-masing terdiri 

dari kolom kuantiti, harga, dan jumlah. Masukkan informasi sesuai dengan 

keterangan yang ada.  

a) Terjadi pembelian, maka dimasukkan dalam bagian in, kuantiti dan harga, 

kemudian jumlah diperoleh dari kuantiti dikalikan dengan harga beli.  

b) Untuk proses barang yang keluar dari gudang, dimasukkan ke bagian out, 

kuantiti sesuai dengan banyaknya barang yang keluar, harga mengikuti 

harga terakhir yang ada di bagian balance, dan jumlah diperoleh dari 

kuantiti dikalikan harga.   

c) Perhitungan saldo akhir di dalam bagian balance menggunakan metode 

average. Kolom kuantiti diisi berdasarkan pembelian atau pengeluaran 

yang terjadi, harga diperoleh dari harga persediaan yang ada ditambah 

dengan harga pembelian yang baru kemudian dibagi dua. Setelah terhitung 

harganya, maka dikalikan dengan kuantiti akan menghasilkan jumlah pada 

bagian balance ini.  
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3.2.5. Rekapitulasi Penjualan  

Rekapitulasi penjualan merupakan gambaran secara ringkas keseluruhan transaksi 

yang disajikan dan bertujuan juga untuk memeriksa ulang transaksi yang telah 

dilakukan oleh konsumen. Rekapitulasi penjualan dilakukan pada perusahaan 

yang berderak di bidang housing. 

Data penjualan berisi pencatatan penjualan atas barang atau jasa yang telah 

diberikan oleh perusahaan seperti pembayaran DP, pembayaran booking fee, 

pembayaran cicilan berdasarkan persentase, dan refund. Data penjualan juga dapat 

digunakan untuk menagih piutang konsumen yang melakukan pembelian secara 

kredit. Data penjualan ini perlu diperiksa kebenarannya. Tujuan pemeriksaan ini 

adalah untuk memastikan bahwa jumlah pembayaran yang dilakukan telah sesuai 

dengan jumlah nominal penjualan yang terjadi dan memperinci seberapa besar 

kredit yang telah dibayarkan oleh konsumen. Dokumen yang digunakan yaitu data 

penjualan, settlement pembayarannya, dan general ledger atas pembayaran 

maupun pengembalian yang dilakukan konsumen. Tugas ini diberikan dan akan 

diserahkan kembali kepada direktur Accounting Clinic. Pemeriksaan atas data 

penjualan dan pembuatan rekapitulasi penjualan dilakukan untuk PT CR. 

Prosedur yang dilakukan dalam pemeriksaan ini adalah menginput data 

penjualan berupa nama pembeli, tipe rumah, dan harga rumah. Nominal yang 

telah dibayarkan berupa booking fee berdasarkan tanggal, DP, Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR), cicilan DP berdasarkan tanggal. Kemudian menyesuaikan jumlah 

pembayaran yang terinput dengan jumlah yang ada pada general ledger, dan 

Pelaksanaan Internal..., Herdityo Wibowo, FB UMN, 2015



35 
 

terakhir memberi tanda pada general ledger untuk menandakan pembayaran 

terkait pembelian rumah tersebut telah diperiksa. 

 

3.2.6. Audit Penerimaan dan Pengeluaran Bank 

Penerimaan dan pengeluaran merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan 

setiap hari. Penerimaan merupakan pendapatan yang diperoleh atas penjualan 

barang ataupun jasa, sedangkan pengeluaran merupakan biaya-biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan produksi maupun kegiatan non 

produksinya, contohnya adalah pembelian bahan baku, gaji karyawan, dan lain-

lain. Penerimaan dan pengeluaran perusahaan perlu diaudit untuk memastikan 

keakuratan, kebenaran dan otorisasi yang benar. Pengeluaran yang terjadi benar-

benar dilakukan oleh perusahaan, telah diotorisasi oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan, dan nominalnya telah sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Serta  

penerimaannya benar sudah diterima oleh perusahaan dan sesuai dengan nominal 

penjualan yang terjadi. 

Rekening koran adalah laporan yang diberikan bank setiap bulan kepada 

pemegang tabungan yang berisi informasi mengenai transaksi yang dilakukan 

oleh bank terhadap rekening tersebut selama satu bulan dan saldo kas yang 

terdapat di Bank. Nominal-nominal  terkait kegiatan penerimaan dan pengeluaran 

akan dicocokkan dengan saldo yang terdapat di rekening koran. Dokumen yang 

digunakan dalam pengauditan ini adalah voucher penerimaan dan pengeluaran 

bank, general ledger, serta rekening koran. Audit penerimaan dan pengeluaran 

dilakukan untuk PT E. 
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Prosedur audit yang perlu dilakukan adalah: 

1. Penerimaan Bank: 

a. Cek penerimaan dalam bukti penerimaan kas/bank ke supporting 

dokumen. 

b. Cek nominal dalam bukti penerimaan kas/bank ke realisasi 

penerimaan pada rekening koran bank. 

c. Cek nominal dalam bukti penerimaan kas/bank ke realisasi 

penerimaan pada general  ledger pada laporan keuangan. 

d. Setiap bukti penerimaan kas/bank diketahui oleh Direktur PT E. 

2. Pengeluaran Bank: 

a. Cek pengeluaran dalam bukti pengeluaran kas/bank ke supporting 

dokumen. 

b. Cek nominal dalam bukti pengeluaran kas/bank ke realisasi 

pengeluaran pada rekening koran bank. 

c. Cek nominal dalam bukti pengeluaran kas/bank ke realisasi 

pengeluaran pada general  ledger pada laporan keuangan. 

d. Setiap bukti pengeluaran kas/bank di acc oleh Konsultan PT E. 

e. Setiap bukti pengeluaran kas/bank di acc oleh Direktur PT E. 

 

3.2.7. Audit Pembelian 

Kegiatan pembelian berhubungan dengan pengeluaran yang dilakukan 

perusahaan. Audit pembelian perlu dilakukan untuk memastikan keakuratan 
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nominal pengeluaran, kelengkapan dan keberadaan dari pengeluaran, serta 

otorisasi dari pengeluaran biaya telah dilakukan dengan benar. Dokumen yang 

diperlukan adalah voucher pengeluaran dan bukti-bukti pembayaran, sales 

invoice, dan purchase order. 

 Prosedur audit yang harus dilakukan adalah: 

a. Cek pembelian yang diajukan dalam rencana pengeluaran 

mingguan ke supporting dokumen pengajuan. 

b. Cek nominal dalam rencana Pembelian mingguan ke realisasi 

pengeluaran pada Bank. 

c. Cek pembayaran pembelian ke slip setoran jika pembayarannya 

melalui bank. 

d. Setiap rencana pembelian di acc oleh Admin PT E. 

e. Setiap rencana pembelian disetujui oleh Direktur PT E. 

 

3.2.8. Penyetoran SSP PPh 21  

PPh 21 terkait dengan penghasilan yang diterima wajib pajak. Tujuan penyetoran 

pajak ini adalah kepatuhan terhadap pajak terkait telah dibayarkan dan 

nominalnya telah sesuai antara nominal yang terdapat dalam Surat Setoran Pajak 

(SSP) dengan Surat Tagihan Pajak (STP). Dokumen untuk penyetoran pajak 

adalah SSP PPh 21 dan kode akun pajak 411121 untuk jenis pajak PPh 21.  

Pembayaran pajak ini dilakukan untuk PT X. 

 Prosedur yang dilakukan dalam pengauditan pajak ini adalah: 
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a. Cek nominal pajak yang masih harus dibayar sesuai pada STP. 

b. Mengisi kolom kolom pada SSP. 

c. Mecantumkan dengan benar kode jenis setoran pada kode akun 

pajak 411121 untuk jenis pajak PPh 21. 

d. Setiap rencana pembelian disetuji oleh Direktur PT X. 

e. Melakukan pembayaran. 

 

3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1. Proses Pelaksanaan 

Proses pelaksanaan kerja magang yang dilakukan selama 9 minggu  terkait 

dengan accounting service, tax service, dan audit. Rincian tugas-tugas yang 

dilakukan untuk setiap perusahaan yaitu sebagai berikut: 

 

3.3.1.1. PT E 

3.3.1.1.1 Vouching Terkait Pengeluaran Kas dan Bank 

Tugas yang dilakukan untuk PT E adalah vouching terkait pengeluaran kas atau 

bank. PT E ini bergerak dibidang trading yaitu sebuah perusahaan yang menjual 

barang import. Langkah-langkah yang dilakukan dalam vouching ini adalah 

pertama menghitung kembali jumlah nominal yang tertera di voucher dengan 

kalkulator kemudian mencarinya di dalam general  ledger detail yang terdapat di 

dalam file berbentuk excel. Proses vouching dilakukan untuk periode bulan 

Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014.   

 Contoh dokumen yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.2 Contoh General  Ledger Detail 

 

 

Gambar 3.3 Contoh Voucher Pengeluaran Kas 

 

 

 Nomor yang tertera di voucher ini kemudian dicari di dalam general  

ledger detail menggunakan ctrl+f pada excel yang akan mempermudah proses 

pencariannya. Pada kenyataannya voucher bernomor 21/Kas EU/01/14 ini jumlah 

nominal antara bukti dengan general ledger berbeda. Terdapat kurang catat dalam 
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general ledger. Berdasarkan pemeriksaan secara manual jumlah pada general 

ledger terhadap voucher ini hanya berjumlah  Rp1,297,088 seharusnya jumlah 

yang tertera pada voucher sesuai dengan nominal di voucher yaitu sebesar 

Rp1,822,388. Oleh karena itu, di dalam general ledger diberikan warna merah 

yang menandakan voucher bernomor 21/Kas EU/01/14 terdapat kesalahan yaitu 

kurang catat pada general ledger. 

 

Gambar 3.4 General  Ledger yang Telah Disesuaikan dengan Voucher 

 

 General ledger ini akan diberi warna kuning untuk voucher yang telah 

sesuai dengan sistem dan warna merah diberikan apabila terjadi 

ketidaksesuaian.Untuk transaksi yang tidak dilengkapi dengan voucher tidak 

diberikan warna. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6. 

 

3.3.1.1.2 Pengauditan Penerimaan dan Pengeluaran Bank 

Masing-masing proses audit yang dilakukan memiliki prosedur yang berbeda. 

Hasil audit untuk penerimaan dan pengeluaran bank dapat dilihat pada Lampiran 

8. Langkah-langkah yang dilakukan untuk penerimaan dan pengeluaran tidak jauh 

berbeda.  
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 Untuk penerimaan bank, yang pertama dilakukan adalah  

a. Mencantumkan saldo awal pada bulan yang bersangkutan, nomor 

voucher, tanggal voucher, total nominal dalam voucher. 

b. Klasifikasikan sebagai penerimaan, rekening bank terkait, tanggal 

realisasi pembayaran/penerimaan di rekening koran bank. 

c. Melakukan prosedur penerimaan yang telah ditetapkan berdasarkan 

supporting dokumen yang ada, dan yang terakhir beri keterangan 

sesuai dengan voucher.  

 Sedangkan, langkah-langkah yang dilakukan untuk pengauditan 

pengeluaran bank adalah  

a. Memasukkan saldo awal, mencantumkan nomor voucher, tanggal 

voucher, total nominal dalam voucher. 

b. Klasifikasikan sebagai pengeluaran, rekening bank terkait, tanggal 

realisasi pembayaran/penerimaan di rekening koran bank. 

c. Melakukan prosedur pengeluaran yang sudah ditetapkan di awal, 

dan beri keterangan sesuai dengan voucher.  

 Dalam melakukan pengauditan penerimaan dan pengeluaran bank, 

terdapat 4 prosedur penerimaan bank diantaranya: 

a. Disetujui oleh bagian finance 

b. Disetujui oleh direktur 

c. Nominal penerimaan terdapat pada rekening koran 

d. Tercatat dalam buku besar 

Pelaksanaan Internal..., Herdityo Wibowo, FB UMN, 2015



42 
 

Sedangkan dalam pengauditan pengeluaran bank terdapat 6 prosedur 

diantaranya: 

a. Disetujui oleh bagian finance 

b. Disetujui oleh direktur 

c. Kesesuaian nominal 

d. Nominal pengeluaran terdapat pada rekening koran 

e. Nominal pengeluaran terdapat pada buku besar 

f. Terdapat supporting dokumen  

 Memberikan tanda (v) untuk prosedur yang telah sesuai dan (x) untuk 

yang tidak sesuai. Pengauditan dilakukan untuk periode bulan Januari 

2014 sampai Juni 2014. 

 

Gambar 3.5 Bukti Pengeluaran Bank 
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Gambar 3.6 Bukti SO Number 

 

 

Gambar 3.7 Bukti Transfer Beda Kurs 
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Gambar 3.8 General Ledger Terkait Voucher 

 

  Pada pengauditan penerimaan dan pengeluaran bank cenderung 

tidak terdapat temuan adanya perbedaan nominal, temuan yang ada 

cenderung lebih kepada kelengkapan dokumen yang tersedia. Seperti 

contoh di atas bahwa nomor voucher 07/BCA 8889/01/14 menjelaskan 

dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pengauditan tersebut 

telah di tampilkan secara lengkap. Apabila di dalam general  ledger 

terdapat pengeluaran yang berhubungan dengan divisi lainnya, maka 

pengeluaran tersebut harus dipisahkan sesuai dengan divisinya masing-

masing. 

 

3.3.1.1.3 Pengauditan Pembelian 

Pengauditan ini dilakukan terhadap semua transaksi pembelian di PT E 

dengan mendapat 19 voucher transaksi pembelian pada Januari 2014 – 

Juni 2014.  

  Langkah-langkah yang dilakukan dalam membuat kertas kerja 

pemeriksaan transaksi pembelian adalah nama suplier, nomor PO, tanggal 

PO, nomor invoice, tanggal invoice, tanggal RI, DP, nomor voucher DP, 

tanggal DPP, PPN, nomor voucher (nomor yang tertera pada bukti 

pengeluaran kas/bank), cara pembayaran (melalui setoran tunai ke bank 

atau tidak diketahui pembayarannya melalui kas atau bank), rincian 
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rencana pembelian yang terdiri dari nominal pengambilan uang di Bank 

(berdasarkan cek) yaitu jumlah nominal pembelian, bank yang digunakan 

untuk pengeluaran dan nomor cek, keterangan pembelian, nominal aktual  

pembelian (berdasarkan di bon/struk), nomor delivery order dan sales 

invoice (bila tersedia), sisa antara yang dikeluarkan bank dengan 

pembelian bahan baku (karena di dalam rencana mingguan terdapat juga 

pengeluaran-pengeluaran di luar kegiatan prosuksinya, seperti gaji 

karyawan, pemindahbukuan, petty kas, biaya telepon, dan lain-lain), 

tanggal realisasi pembayaran dan penerimaan di bank atau cash (tanggal 

yang terdapat pada slip setoran atau bukti pembayaran), lakukan 4 

prosedur sesuai supporting dokumen yang ditemukan (otorisasi transaksi 

pembelian oleh pihak yang berwenang, cek jenis item, harga dan jumlah 

pada PO dan invoice, cek jenis item dan jumlah serta otorisasi pihak 

berwenang pada RI, cek hasil input ke general ledger), dan yang terakhir 

beri keterangan berdasarkan temuan yang ada. 

  Diberikan (v) untuk prosedur yang telah sesuai dan (x) untuk yang 

tidak sesuai. Pengauditan atas pembelian dilakukan untuk bulan Januari 

2014 sampai Juni 2014 untuk transaksi pembelian yang dilakukan oleh PT 

E. Untuk hasil pengauditan dari pembelian PT E dapat dilihat pada 

Lampiran 9. 
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Gambar 3.9 Bukti Kertas Kerja Pemeriksaan 

 

 

Gambar 3.10   

Penyesuaian terhadap Laporan Keuangan 

 

 Nomor yang tertera di voucher ini kemudian dicari di dalam general  

ledger detail menggunakan ctrl+f pada excel yang akan mempermudah proses 

pencariannya. Pada kenyataannya voucher bernomor 11/BCA 8889/02/14 ini 

jumlah nominal antara bukti dengan general ledger berbeda. Terdapat bukti yang 

tidak lengkap terkait transaksi tersebut. Berdasarkan pemeriksaan secara manual 

jumlah pada general ledger terhadap voucher ini hanya berjumlah  Rp 

179.186.544 seharusnya jumlah yang tertera pada general ledger sesuai dengan 

nominal di voucher yaitu sebesar Rp 179.186.544. Akan tetapi, bukti yang ada 

hanya menjelaskan sebesar Rp 147.342.470 dan diberikan warna merah yang 

menandakan voucher bernomor 11/BCA 8889/02/14 terdapat kesalahan yaitu 

bukti yang tidak lengkap. 
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3.3.1.2. PT MM 

PT MM adalah perusahaan yang bergerak di bidang ketering kesehatan.Ketering 

yang ditawarkan terdiri dari berbagai macam paket dalam satuan hari. PT MM ini 

memiliki cabang yang tersebar di daerah Tangerang, Sudirman, Semarang, dan 

Cibubur. Tugas yang dilakukan untuk PT MM adalah perhitungan stok untuk 

keperluan job costing dan perhitungan unearned revenue. Perusahaan ini 

menggunakan sistem akuntansi yaitu Accurate dalam proses bisnisnya. 

3.3.1.2.1 Perhitungan Stok 

Dokumen yang diperlukan untuk perhitungan stok ini adalah rekap stok opname 

bulanan dari klien dan Ringkasan Valuasi Persediaan (RVP) dari system 

Accurate. RVP merupakan rekapan kuantitas persediaan yang masuk berdasarkan 

pembelian yang telah dilakukan perusahaan. 

 Perhitungan stok ini bertujuan untuk menghitung besarnya biaya yang 

diperlukan untuk menghasilkan suatu paket makanan customer atau disebut juga 

Harga Pokok Penjualan (HPP). Perhitungan HPP ini melalui proses job costing di 

dalam system accurate. Banyaknya stok yang terpakai diperoleh dari jumlah 

kuantitas awal + kuantitas masuk – stok akhir.Kuantitas awal dan kuantitas masuk 

tercermin di dalam RVP, sedangkan stok akhir berdasarakan hasil stok opname 

bulanan. 
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Gambar 3.11 Contoh RVP November 2013 

 

 

Gambar 3.12 Contoh Stock Opname (Hewani) 

 

 Sebagai contoh persediaan udang pada bulan November 2013, terdapat 

persediaan stok pada bulan sebelumnya sebanyak 12.000. PT MM melakukan 

pembelian pada bulan November terhadap persediaan udang sebanyak 24.000. 

Kuantitas udang yang tersedia di PT MM bertambah seiring adanya pembelian 

menjadi 36.000 (12.000 + 24.000). Setelah perhitungan tersebut dilakukan 

pengecekan stock opname pada persediaan udang, diketahui bahwa stok udang 
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mempunyai sisa 1 Kg (dikalikan 1000 untuk perhitungan pada RVP karena satuan 

Kg). Masukan nominal 1000 pada stok akhir pada stock opname. Nominal 

tersebut menjadi pengurang dari kuantitas  udang di RVP. Nilai HPP menjadi 

35.000 (36.000 – 1.000). 

3.3.1.2.2 Perhitungan Unearned Revenue 

Perhitungan unearned revenue ini diperlukan untuk menghitung besarnya 

kewajiban perusahaan yang belum diberikan kepada konsumen. Dalam 

perhitungan unearned revenue dibutuhkan rekap konsumen dan rekap delivery 

harian. Rekap konsumen terdiri dari nama konsumen, paket yang dipilih, hari, 

harga, jumlah transfer, tanggal mulai, total hari yang telah diberikan, sales/day, 

sisa hari, dan sisa kewajiban yang masih harus diberikan kepada konsumen. 

Rekap delivery adalah jumlah paket yang terkirim setiap hari dalam satu bulan. 

Gambar 3.13 Contoh Rekap Customer 
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 Cara perhitungan untuk menentukan unearned revenue dengan melihat 

rekap delivery sudah berapa banyak paket yang berikan kepada konsumen. 

Apabila konsumen memilih paket untuk di kirimkan 46 hari tetapi pada bulan 

Oktober paket baru dikirimkan sebanyak 4 kali, berpengaruh terhadap sisa hari 

yaitu 42 (46 – 4). Sisa 42 hari tersebut dikalikan dengan sales/day untuk 

mengetahui kewajiban yang masih harus kita berikan ke konsumen. Setelah 

semua perhitungan dilakukan pada tiap konsumen, seluruh nominal di total untuk  

keperluan jurnal unearned revenue pada tiap akhir periode di catat.  

Gambar 3.14 Contoh Rekap Delivery 
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Contoh 3.15 Contoh Jurnal Unearned Revenue 

 

 Akibat adanya penjualan yang belum teralisasi, pada akhir bulan 

diperlukan jurnal unearned revenue. Fungsi adanya jurnal unearned revenue 

tersebut diperlukan sebagai pengakuan sales atau pengakuan perusahaan terhadap 

pendapatan yang ditangguhkan menjadi pendapatan yang di terima perusahaan ke 

depan. Pada saat awal bulan diperlukan jurnal cash pada unearned revenue 

sebesar 201.931.300 untuk pengakuan pendapatan yang ditangguhkan, karena 

tidak semua akan terealisasi di bulan tersebut maka pada akhir bulan jurnal yang 

di catat unearned revenue pada sales sebesar 67.020.851 yang di dapat dari total 

harga dikurangi dengan total sisa yang masih harus diberikan pada konsumen. 

Untuk hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7. 

 

3.3.1.3. PT T 

PT T merupakan perusahaan yang bergerak di bidang trading yang menjual 

hardware dan software. Tugas yang dilakukan untuk perusahaan ini yaitu 

penginputan buku kas, buku bank.PT T menggunakan 2 macam bank yaitu BCA 

dan BII (Rupiah dan Dolar). Untuk PT T mengerjakan penginputan bulan Januari 

2014 – Juli 2014. Dokumen yang digunakan yaitu data-data penjualan selama 

bulan Januari 2014 – Juli 2014, buku kas (Rupiah dan Dolar), buku bank (Rupiah 
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dan Dolar), rekening koran, buku pencatatan penjualan, serta daftar stok nominal 

gudang yang berwujud hardcopy yang diperoleh dari klien.  

 Akibat adanya dua kurs yang berbeda dalam penginputan transaksi PT 

T. PT T membutuhkan konversi mata uang Asing menjadi mata uang Rupiah. 

Dalam tugas ini dokumen yang diperlukan adalah kurs tengah Bank Indonesia. 

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.  

 

Gambar 3.16 Kurs Transaksi Bank Indonesia 
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 Kemudian kurs jual dan kurs beli dijumlahkan lalu dibagi dua. Untuk 

tanggal 17 Februari 2014 kurs tengah Bank Indonesia adalah  
11.775+11.657

2
 = 

11.716. Saldo rekening koran pada tanggal 17 Februari 2014 akan dikalikan 

dengan kurs tengah sebesar 11.716 ini sehingga menghasilkan nilai saldo Rupiah. 

 Tanggal kurs saldo yang digunakan harus sesuai dengan tanggal 

transaksi yang ada di rekening koran. Tidak bisa transaksi tanggal 14 Februari 

2014 dikalikan dengan kurs tengah tanggal 17 Februari 2014. Kecuali tidak 

terdapat kurs pada tanggal yang sama dengan rekening korannya. Misalnya untuk 

transaksi yang terjadi pada tanggal 15 Februari 2014, maka akan digunakan kurs 

tengah pada tanggal 17 Februari 2014. 

 Dalam penginputan ini digunakan sistem akuntansi MYOB. Sebagai 

contoh dalam penginputan penyesuaian selisih kas rupiah pada tanggal 01Januari 

2014 adalah sebagai berikut: 

1. Klik accounts  -  records journal entry  -  enter. 
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2. Isi tanggal: 01/01/2014  -  isi memo: selisih kas rp-masukkan account 9-

9100 (Selisih kas)  -  isi amount: 6,649,685 pada debit, lalu account 1-

1130 (Kas_Rp) pada kredit  -  ok.  

 

 

 

3. Setelah data semua diisi, maka akan tercatat dengan jurnal seperti gambar 

di bawah ini. Untuk melihat jurnal tersebut klik journal-dated from: 

01/01/2014    -   To: 01/01/2014.  
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 Buku kas berisi data penjualan dengan pembayaran kas dan 

pengeluaran yang dilakukan dengan kas. Dalam melakukan penginputan PT T 

terdapat 2 buku kas, rupiah dan USD. Berikut ini buku kas yang akan diinput: 

 

1. Penginputan buku kas rupiah: 

Gambar 3.17Contoh Buku Kas Rupiah 
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Sebagai contoh proses penginputan kas rupiah pada tanggal 04 Maret 

2014. 

a. Penjualan kas rupiah: 

1. Klik accounts  -  records journal entry  -  enter. 

 

 

 

2. Isi tanggal: 03/04/2014   -   isi memo: nota 59035   -   masukkan 

account 1-1140 (Kas_USD)    -    isi amount: 989,995 pada debit, 

lalu account 4-1100 (Hardware) pada kredit   -    ok.  
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3. Untuk melihat hasil penginputan yang sudah dilakukan, yaitu klik  

journal-dated from: 03/04/2014 -    To: 03/31/2014.  
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b. Pengeluaran kas rupiah: 

Sebagai contoh proses penginputan pengeluaran kas pada tanggal 28Mei 

2014. 

1. Klik accounts  -  records journal entry  -  enter. 

 

 

2. Isi tanggal: 05/28/2014 - isi memo: pembelian hardware     

masukkan account 5-1100 (Pembelian Hardware)    -    isi amount: 

223,000 pada debit, lalu account 1-1130 (Kas_Rp) pada kredit         

ok.  
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3. Untuk melihat hasil penginputan yang telah dilakukan klik journal 

dated from: 05/28/2014 - To: 05/28/2014. 
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2. Penginputan buku kas dolar: 

Gambar 3.18 Contoh Buku Kas Dolar 

 

 

 Sebagai contoh proses penginputan kas rupiah pada tanggal 02 April 

2014. 

a. Penjualan kas dolar: 

1. Klik accounts  -  records journal entry  -  enter. 
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2. Isi tanggal: 04/02/2014-   isi memo: nota 59035, 

59659, 59679, 59532, 59552, 59589, 59651-   

masukkan account1-1140 (Kas_USD)  -  isi amount 

masing-masing nota  pada debit, lalu account 4-1100 

(Hardware) pada kredit-     ok.  

 

 

3. Untuk melihat hasil penginputan yang sudah 

dilakukan, yaitu klik journal-dated from: 04/02/2014  

- To: 04/02/2014.  
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b. Pengeluaran kas dolar: 

 Sebagai contoh proses penginputan pengeluaran kas pada tanggal 

28 Mei 2014. 

1. Klik accounts - records journal entry - enter. 
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2. Isi tanggal: 05/28/2014 - isi memo: pembelian 

hardware - masukkan account5-1100 (Pembelian 

Hardware) - isi amount: 223,000 pada debit, lalu 

account 1-1130 (Kas_Rp) pada kredit-    ok.  

 

 

3. Untuk melihat hasil penginputan yang telah dilakukan 

klik journal – dated from: 05/28/2014 - to: 

05/28/2014. 
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 Buku bank berisi data-data pembayaran dan penerimaan seperti transfer 

antar bank, pembayaran gaji, pembelian dan penjualan hardware, pembayaran 

bunga serta pajak. 

Rekening yang digunakan oleh PT Tini terdiri dari BCA dan BII (rupiah 

maupun dolar). Pada rekening koran bank asing diperlukan penyesuaian kurs. 

Prosedur yang dilakukan adalah menghitung kurs tengah Bank Indonesia yang 

diperoleh dari (
𝑘𝑢𝑟𝑠  𝑏𝑒𝑙𝑖 +𝑘𝑢𝑟𝑠  𝑗𝑢𝑎𝑙

2
). Kemudian mengalikan kurs tengah tersebut 

dengan saldo dalam rekening koran bank asing sesuai dengan tanggal secara 

aktual dan teliti. 

 

 

 

Pelaksanaan Internal..., Herdityo Wibowo, FB UMN, 2015



65 
 

Penginputan rekening koran bank BCA dan BII dilakukan dengan cara: 

1. Account  -  record journal entry  -  enter. 

 

 

2. Isi tanggal  -    memo  -    masukkan account yang sesuai  -  record. 

a. Penerimaan debit 

 Tanggal: 02/19/2014  -  memo: penjualan hardware-account:   1-1220 

(Bank BCA): 3,169,000 pada debit dan 4-1100 (Hardware): 3,169,000 

pada kredit,   -  record. 
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b. Pengeluaran bank 
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c. Setor antar cabang 

 

d. Biaya administrasi, bunga dan pajak BCA **413 
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e. Biaya administrasi, bunga dan pajak BCA Dolar **713 

 

f. Selisih Forex 

Adanya prosedur yang harus memberlakukan perhitungan kurs tengah 

Bank Indonesia pada  saldo dalam rekening koran bank asing 

menyebabkan adanya perbedaan saldo akhir antara rekening koran bank 

asing terhadap dampak penyesuaian rupiah. Selisih forex harus 

disesuaikan sebelum periode selanjutnya di mulai. 
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 Penginputan rekening koran ini juga dijadikan sebagai control atas 

minal penjualan yang terjadi sudah masuk atau belum ke dalam 

rekening perusahaan. Untuk hasil penginputan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 11. 

 

3.3.1.4. PT CR 

Rekapitulasi penjualan merupakan gambaran secara ringkas keseluruhan transaksi 

yang disajikan dan bertujuan juga untuk memeriksa ulang transaksi yang telah 

dilakukan oleh konsumen. Rekapitulasi penjualan dilakukan pada perusahaan 

yang berderak di bidang housing. 

Data penjualan berisi pencatatan penjualan atas barang atau jasa yang telah 

diberikan oleh perusahaan seperti pembayaran DP, pembayaran booking fee, 
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pembayaran cicilan berdasarkan persentase, dan refund. Data penjualan juga dapat 

digunakan untuk menagih piutang konsumen yang melakukan pembelian secara 

kredit. Data penjualan ini perlu diperiksa kebenarannya. Tujuan pemeriksaan ini 

adalah untuk memastikan bahwa jumlah pembayaran yang dilakukan telah sesuai 

dengan jumlah nominal penjualan yang terjadi dan memperinci seberapa besar 

kredit yang telah dibayarkan oleh konsumen.  

Dokumen yang digunakan yaitu data penjualan, settlement 

pembayarannya, dan general ledger atas pembayaran maupun pengembalian yang 

dilakukan konsumen. Tugas ini diberikan dan akan diserahkan kembali kepada 

direktur Accounting Clinic. Pemeriksaan atas data penjualan dan pembuatan 

rekapitulasi penjualan dilakukan untuk PT CR. 

Gambar 3.19 Contoh Rekapitulasi Penjualan 
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Prosedur yang dilakukan dalam pemeriksaan ini adalah menginput data 

penjualan berupa nama pembeli, tipe rumah, dan harga rumah. Nominal yang 

telah dibayarkan berupa booking fee berdasarkan tanggal, DP, Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR), cicilan DP berdasarkan tanggal,. Kemudian menyesuaikan jumlah 

pembayaran yang terinput dengan jumlah yang ada pada general ledger, dan 

terakhir memberi tanda pada general ledger untuk menandakan pembayaran 

terkait pembelian rumah tersebut telah diperiksa.Semua bukti pembayaran 

menjadi informasi penting dalam penginputan rekapitulasi penjualan PT CR. 

Untuk hasil penginputan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 12. 

 

3.3.2. Kendala dan Solusi 

3.3.2.1. Kendala 

Kendala-kendala yang dihadapi selama proses kerja magang adalah: 

a. Tidak ada pengklasifikasian akun-akun terhadap pengeluaran, tergabung 

dengan akun-akun penerimaan. 

Pelaksanaan Internal..., Herdityo Wibowo, FB UMN, 2015



72 
 

b.  Voucher-voucher pengeluaran kas dan bank, yang diberikan tidak lengkap 

dan beberapa voucher yang tidak tercatat dalam general ledger karena 

diduga belum diinput oleh perusahaan. 

c. Terdapat perbedaan nominal ataupun keterangan antara general  ledger 

dengan bukti voucher.  

d. Terdapat adanya voucher yang belum diotorisasi oleh bagian keuangan 

ataupun direksi. 

 e. Banyak di temukan nota-nota yang tidak tergabung sesuai nama pembeli 

pada saat melakukan rekapitulasi penjualan kredit. 

f. Pada saat mengaudit terdapat prosedur yang tidak dilakukan oleh 

perusahaan. 

 

3.3.2.2. Solusi 

Solusi yang diberikan untuk mengatasi kendala yang terjadi adalah: 

a. Bertanya kepada senior staff yang memberikan pekerjaan tersebut. Biaya 

tersebut harus dimasukkan ke dalam akun apa yang sesuai. 

b. Untuk voucher yang bermasalah akan diberikan warna merah dan 

diberikan keterangan terkait perbedaan yang terjadi. 

c.  Pada lembar voucher akan diberikan post-it yang memberikan keterangan 

bahwa voucher tersebut belum tercatat dalam  ledger atau terjadi selisih. 
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d. Menanyakan hal tersebut kepada bagian keuangan serta untuk selanjutnya 

memberikan saran pada kertas kerja pemeriksaan agar prosedur tersebut 

dilakukan. 

e. Memisahkan data-data tiap pembeli berdasarkan nama, lalu menginput 

data-data pembayaran yang telah dibayarkan untuk mempermudah dalam 

menghitung seberapa besar kredit yang dicicil oleh pembeli. 

f. 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.  
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