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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi 

Kerja magang dilaksanakan di Kantor Akuntan Publik (KAP) Suganda Akna 

Suhri dan Rekan yang beralamat di Ruko Vienna Blok B No. 2 – Lantai 2, 

Jalan Raya Kelapa Dua - Gading Serpong- Tangerang dengan penempatan di 

divisi audit sebagai junior auditor yang memiliki tugas untuk membantu 

supervisor dan senior auditor dalam melaksanakan proses audit. Divisi Audit 

ini merupakan divisi yang menyediakan jasa dalam memeriksa dan 

mengevaluasi laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan klien yang 

telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.Selama 

pelaksanaan tugas magang, dibimbing oleh Bapak Fahmi Abdullah selaku 

Supervisor dan senior auditor. Kerjasama yang baik antar rekan dalam tim 

dan seluruh pegawai KAP Suganda Akna Suhri dan Rekan sangat membantu 

dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan selama kerja magang ini.  

 

3.2. Tugas yang Dilakukan 

Tugas-tugas yang dilakukan selama kerja magang adalah: 

3.2.1. Melakukan Cash Opname  

Cash opname berisikan jumlah kas perusahaan yang ada pada saat 

dilakukan pemeriksaan kas. Dalam proses melakukan pemeriksaan 

kas, auditor akan memeriksa kas perusahaan dan meminta buku besar 

perusahaan akhir periode 2014 sampai tanggal dilakukannya 

pemeriksaan kas. Tujuan dari pemeriksaan kas adalah untuk 

memastikan bahwa saldo fisik uang kas besar dan kas kecil telah 

sesuai dengan pencatatan dan tidak ada selisih. 

Langkah-langkah melakukan Cash Opname adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung jumlah uang kas kecil dan kas besar yang dimiliki 

perusahaan pada saat melakukan Cash Opname. 
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2. Membandingkan jumlah mutasi transaksi kas versi yang ada di 

dalam buku kas dengan bukti penerimaan kas dan pengeluaran 

beserta dengan bukti-buktinya. 

3. Memeriksa apakah kas dan bon gantung nilainya sudah wajar. 

4. Memeriksa apakah ada bon gantung yang umurnya sudah lebih dari 

3 hari. 

5. Mencatat hasil Cash Opname ke dalam Berita Acara Pemeriksaan 

(BAP) kas. 

 

3.2.2. Melakukan Dokumentasi Stock Opname 

Stock Opname adalah melakukan pemeriksaan atas persediaan 

material dengan cross check data persediaan material yang diberikan 

oleh pihak perusahaan dalam bentuk kartu stok yang ada di lapangan. 

Tujuan dari tugas ini adalah untuk memastikan jumlah persediaan 

material di gudang apakah jumlah persediaan tersebut benar adanya 

dan teraktual. 

Langkah-langkah melakukan Stock Opname adalah sebagai berikut: 

1. Membuka data persediaan material yang diberikan oleh 

perusahaan. 

2. Meminta kartu stok atau persediaan yang dimiliki perusahaan. 

3. Melakukan pemeriksaan fisik atas persediaan di lapangan. 

4. Menghitung jumlah persediaan yang dimiliki perusahaan, 

kemudian membandingkan dengan hasil pemeriksaaan fisik 

persediaan. 

5. Mencatat hasil Stock Opname ke dalam Berita Acara Pemeriksaan 

(BAP) fisik Persediaan. 

6.   Foto kegiatan stock opname, karena dapat memperkuat bukti 

pemeriksaan fisik persediaan. 
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3.2.3. Melakukan Vouching 

Vouching adalah melakukan pemeriksaan atas bukti berupa sampling 

dari berbagai data transaksi operasional yang dilakukan oleh 

perusahaan, dengan memeriksa dokumen, catatan, atau bukti-bukti 

lainnya yang mempunyai keabsahan yang cukup untuk memenuhi 

pertimbangan auditor bahwa transaksi tersebut adalah benar, dan 

dicatat dalam pembukuan yang benar. Tujuan dilakukannya vouching 

yaitu: 

1. Memeriksa seluruh transaksi yang dicatat dalam pembukuan 

beserta bukti transaksinya. 

2. Memastikan tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan transaksi. 

3. Memastikan keandalan akun-akun dalam pembukuan. 

Langkah-langkah melakukan vouching adalah sebagai berikut: 

1. Membuka buku besar perusahaan yang akan di vouching. 

2. Merekap akun apa saja yang akan di vouching. 

3. Setelah merekap akun yang akan di vouching, maka lakukan    

sampling terhadap transaksi yang dianggap material  

4. Data yang sudah di vouching, lalu diminta bukti-bukti transaksinya 

kepada perusahaan.  

 

3.2.4. Melakukan Pemeriksaan Fisik Aset Tetap 

Pemeriksaan fisik aset tetap bertujuan untuk mengetahui apakah aset 

tetap yang dimiliki oleh perusahaan pada tahun 2014 sesuai dengan 

data yang ada atau tidak yaitu dengan melakukan pemeriksaan antara 

kondisi aset tetap perusahaan dilapangan dengan data aset tetap yang 

tercatat pada laporan keuangan. 

Langkah-langkah melakukan Pemeriksaan Fisik Aset Tetap adalah 

sebagai berikut: 

1. Membuat daftar aset tetap apa saja yang akan diperiksa. 

2. Memeriksa satu persatu bentuk fisik aset tetap perusahaan sesuai 

dengan daftar pemeriksaan aset tetap yang sudah ada tersebut.    
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3. Aset tetap yang diperiksa kemudian di foto, kemudian di lampirkan 

sebagai bukti untuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Aset Tetap. 

   

3.2.5. Melakukan Filling Dokumen 

Melakukan Filling Dokumen dengan cara mengklasifikasikan akun-

akun yang ada sesuai dengan index dalam setiap ordner. Tugas ini 

bertujuan agar dokumen yang telah disusun dengan rapi dapat 

tersimpan dengan rapi dan terstruktur dengan baik, sehingga suatu saat 

data tersebut diperlukan dapat dicari dengan mudah dan cepat, karena 

sudah tersimpan dan terstruktur dengan rapi. Prosedur yang dilakukan 

ialah membuat  indexdata akun-akun yang akan dimasukan kedalam 

ordner. 

 

3.2.6. Membuat Surat Konfirmasi  

Surat Konfirmasi adalah penjelasan secara tertulis dari pihak ke tiga 

yang melakukan verifikasi atas keakuratan informasi yang diajukan 

oleh auditor. Permintaan ini ditujukan kepada klien dan klien meminta  

kepada pihak ke tiga yang independen untuk memberikan 

tanggapannya secara langsung kepada auditor. Tujuan meminta 

konfirmasi adalah untuk memberikan keyakinan yang lebih besar atas 

keandalan untuk tujuan audit independen dibandingkan dengan bukti 

audit yang disediakan hanya dari dalam entitas tersebut. Surat 

konfirmasi yang dibuat oleh auditor diantaranya suarat konfirmasi 

utang, piutang, dan bank. 

 Langkah-langkah yang dilakukan dalam membuat surat konfirmasi 

adalah sebagai berikut: 

1. Surat konfirmasi dibuat oleh auditor lalu diberikan kepada pihak  

perusahaan  

2. Pihak perusahaan lalu mengirimkan surat konfirmasi kepada  

pihak ketiga  

3. Pihak ketiga akan mengirimkan balasan surat konfirmasi melalui  

pos ke auditor. 
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3.2.7. Melakukan Footing dan Cross Footing 

Footing adalah penjumlahan bilangan pada tabel berdasarkan lajur 

(dari atas ke bawah/vertikal). Tujuan dari footing ini adalah 

menentukan data atau laporan yang disediakan audit dapat diyakini 

ketepatan perhitungannya.Cross footing adalah melakukan 

perhitungan jumlah total suatu akun dengan cara menghitung secara 

horizontal (dari kiri ke kanan). Tujuan melakukan tugas ini adalah 

untuk memastikan bahwa angka yang ada di notes to 

financialstatement adalah benar perhitungannya. Langkah-langkah 

yang perlu dilakukan untuk melakukan Footing dan Cross footing 

ialah dengan melakukan perhitungan ulang dengan cara manual 

menggunakan kalkulator. 

 

3.2.8. Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) 

Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) berisikan berkas-berkas yang 

dikumpulkan oleh auditor pada saat menjalankan pemeriksaan yang 

berkaitan dengan akun-akun terkait yang berasal dari analisis yang 

dibuat oleh auditor, klien, dan pihak ketiga. Akun-akun yang dibuat 

dalam bentuk KKP merupakan akun-akun yang tercatat pada laporan 

posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif dalam laporan 

keuangan. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) diantaranya KKP untuk 

akun kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, 

pajak, aset tetap, aset lain-lain, utang usaha, imbalan pasca kerja, 

pendapatan usaha, harga pokok penjualan, beban, pendapatan dan 

beban lain-lain. 

Tujuan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Piutang usaha adalah : 

1.   Untuk memeriksa keabsahan dan keotentikan dari pada akun-

akun tersebut. Dengan adanya keabsahan dan keotentikan maka 

menjadi suatu ukuran yang menunjukan tingkat keberadaan 

secara fisik. 
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2.   Untuk memeriksa internal control yang baik atas akun tersebut. 

Internal Control adalah kebijakan dan prosedur yang diciptakan 

untuk memberikan jaminan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Langkah-langkah membuat Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) adalah 

sebagai berikut: 

1. Membuat Supporting Schedule  

Supporting schedule dibuat berdasarkan data-data yang sudah 

dibuat didalam worksheet, lalu mencari data-data terkait dan 

memasukan rinciannya kedalam table supporting schedule. 

2. Membuat Top Schedule 

Untuk Top Schedule, adalah rangkuman data-data yang diperoleh 

dari supporting schedule. 

 

3.2.9. Membuat Jurnal Umum 

Jurnal umum merupakan bagian dari siklus akuntansi. Membuat jurnal 

umum dilakukan setelah menganalisis transaksi. Hasil dari jurnal 

umum kemudian dilanjutkan pada tahap siklus akuntansi yang 

berikutnya, yaitu posting ke buku besar. Pada saat membuat jurnal 

umum, transaksi dicatat per debit dan kredit. Jumlah nominal dari 

debit dan kredit harus selalu sama. 

Langkah-langkah dalam membuat jurnal umum adalah sebagai 

berikut: 

1. Analisis transaksi, kemudian input keterangan transaksi tersebut 

ke dalam jurnal umum. 

2. Masukan akun kas pada sisi debit, jika itu merupakan 

pemasukan untuk kas. Dan sebaliknya masukan akun kas pada 

sisi kredit, jika itu merupakan pengeluaran  untuk kas. Ini 

merupakan contoh untuk jurnal umum pada akun kas. 

3. Masukan akun yang menjadi lawan dari akun kas tersebut. 

Misalkan akun beban di input pada sisi debit, karena merupakan 

pengeluaran untuk kas. Atau sebaliknya akun pendapatan di 

input pada sisi kredit, karena merupakan pendapatan untuk kas. 
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4. Nilai pada kolom debit dan kredit harus selalu sama, karena 

saling berhubungan.  

 

3.2.10. Membantu Meng-input Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan atau rincian 

dari pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan 

informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan 

dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus 

disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan posisi keuangan, 

laporan laba rugi, dan laporan arus kas berkaitan dengan informasi 

yang diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. 

Langkah-langkah dalam membuat catatan atas laporan keuangan 

adalah sebagai berikut: 

1. Meng-input angka-angka yang tertera pada laporan posisi keuangan 

dan laporan laba rugi komprehensif perusahaan ke dalam catatan 

atas laporan keuangan. 

2. Menyesuaikan format penulisan dan format rincian dengan format 

yang telah disusun dengan benar, untuk bagian seperti Ikhtisar 

Kebijakan Akuntansi, Aset dan Kewajiban Keuangan, dan 

Persetujuan Laporan Keuangan. 

 

3.3  Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1. Proses Pelaksanaan 

Proses pelaksanaan kerja magang dilakukan selama 16 minggu, yang 

terdiri dari tugas pokok dan tambahan rincian tugas yang dilakukan 

untuk masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut: 

 

1. Tugas yang dilakukan untuk PT DBL 

3.3.1.1.   Melakukan Cash Opname 

Menghitung kas perusahaan yang ada pada saat dilakukan 

pemeriksaan oleh auditor. Penghitungan kas dilakukan 

oleh bagian keuangan dari pihak perusahaan, kemudian 
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pihak auditor melihat proses penghitungannya apakah 

sudah benar atau tidak dan menghitung jumlah uang yang 

dimiliki perusahaan pada saat dilakukan cash opname. 

Tujuan dari pemeriksaan kas adalah untuk memastikan 

bahwa saldo fisik uang kas besar dan kas kecil telah sesuai 

dengan pencatatan dan tidak ada selisih. Berdasarkan hasil 

cash opname saldo uang kas kecil di perusahaan sebesar 

Rp 4.750.000,- seperti yang terlihat dalam formulir BAP 

Cash Opname pada gambar 3.1.1 telah sesuai dengan 

saldo yang ada didalam buku kas. Cash Opname yang 

dilakukan untuk laporan keuangan periode Desember 

2014. Data pada Gambar 3.1.1 merupakan data rekayasa 

untuk kepentingan contoh pelaksanaan Cash Opname. 

 

Gambar 3.1.1 

BAP Cash Opname 
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Gambar 3.1.2 

BAP Cash Opname 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.2.  Melakukan Dokumentasi Stock Opname 

Stock Opname adalah pemeriksaan yang dilakukan atas 

persediaan yang dimiliki perusahaan. Auditor akan 

memeriksa secara langung ke lapangan untuk melihat dan 

menilai keberadaan dan jumlah persediaan yang dimiliki 

perusahaan pada tanggal pemeriksaan tersebut. Persediaan 

yang dimiliki perusahaan pada saat itu berupa bahan bakar 

minyak untuk kapal. Hasil dari temuan di lapangan akan di 

catat ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Fisik 

Barang Persediaan. Selain itu, dalam melengkapi laporan 

audit, auditor akan melampirkan bukti foto selama 

melakukan stock opname. Gambar 3.3 adalah hasil 

pekerjaan dari melakukan dokumentasi stock opname. 
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Gambar 3.2 adalah contoh BAP pemeriksaan fisik 

persediaan. Isi didalam contoh tersebut adalah rekayasa, 

digunakan sebagai contoh pekerjaan melakukan 

pemeriksaan dan mendokumentasikan pemeriksaan fisik 

persediaan. 

 

Gambar 3.2 

BAP Pemeriksaan Fisik Persediaan 
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Gambar 3.3 

Dokumentasi Stock Opname 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tugas yang dilakukan untuk PT PME 

3.3.1.3. Melakukan Vouching  

Vouching adalah penelusuran informasi, data maupun 

transaksi yang ada pada dokumen pencatatan klien menuju 

bukti pendukungnya. Dokumen pencatatan 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 untuk memastikan bahwa transaksi dan 

nilai transaksi yang dicatat oleh klien sudah benar 

jumlahnya dan sudah tercatat didalam sistem perusahaan. 

Transaksi yang nyata dan benar memiliki bukti transaksi 

yang jelas. Vouching yang dilakukan untuk periode 

Desember 2014.  
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Gambar 3.4 

Daftar Permintaan Data Vouching 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tugas yang dilakukan untuk PT DKG 

3.3.1.4.  Melakukan Pemeriksaan Fisik Aset Tetap 

Pemeriksaan fisik aset tetap bertujuan untuk mengetahui 

apakah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan pada 

tahun 2014 sesuai dengan data yang ada atau tidak yaitu 

dengan melakukan pemeriksaan antara kondisi dilapangan 

dengan kondisi aset tetap yang terdapat pada laporan 

keuangannya. Contoh aset tetap yang diperiksa adalah 

berupa meja kantor, komputer, printer, mobil, dan motor. 

Gambar 3.7 adalah gambar printer yang merupakan salah 

satu contoh aset tetap milik perusahaan yang diperiksa. 
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Gambar 3.5 

BAP Pemeriksaan Fisik Aset Tetap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 

Pemeriksaan Fisik Aset Tetap 
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3.3.1.5.  Melakukan Filling Dokumen 

Tugas ini adalah merapikan berkas-berkas dan bukti-bukti 

pemeriksaan audit yang sudah dilakukan ke dalam satu 

ordner. Berkas-berkas yang disusun diantaranya KKP, 

rekening koran dari bank, bukti-bukti vouching, dan 

berkas-berkas hasil audit lainnya. Filling dokumen yang 

dilakukan adalah hasil audit PT DKG untuk tahun 2014. 

Hasil dari pekerjaan ini, dokumen sudah tersusun dengan 

rapi dan bersih. Sehingga saat dokumen tersebut 

dibutuhkan sudah lebih mudah untuk mendapatkannya. 
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Gambar 3.7 

Index Filling Dokumen 
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4. Tugas yang dilakukan untuk PT CI 

3.3.1.6.  Membuat Surat Konfirmasi 

Surat konfirmasi ialah penjelasan secara tertulis dari pihak 

ke tiga yang melakukan verifikasi atas keakuratan 

informasi yang diajukan oleh auditor. Permintaan ini 

ditujukan kepada klien dan klien meminta  pada pihak ke 

tiga yang independen untuk memberikan tanggapannya 

secara langsung kepada auditor. Surat konfirmasi yang 

dibuat diantaranya surat konfirmasi utang, piutang, dan 

bank. Gambar 3.9, 3.10, dan 3.11 adalah contoh pekerjaan 

membuat surat kofirmasi. Data pada ketiga gambar 

tersebut adalah data rekayasa yang digunakan sebagai 

contoh dalam pekerjaan membuat surat konfirmasi. Surat 

konfirmasi utang akan diberikan kepada supplier 

perusahaan melalui manajemen perusahaan. Kemudian 

surat konfirmasi piutang akan dikirim kepada customer 

perusahaan. Dan surat konfirmasi bank akan dikirim 

kepada bank-bank yang berhubungan dengan perusahaan. 

Ketiga surat konfirmasi tersebut harus mendapat 

persetujuan dari direktur utama sebelum akan dikirim 

kepada pihak ke-3. 
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Gambar 3.8 

Surat Konfirmasi Utang Usaha 

 

Gambar 3.9 

Surat Konfirmasi Piutang Usaha 
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Gambar 3.10 

Surat Konfirmasi Bank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.7.  Melakukan Footing dan Cross Footing  

Footing adalah penjumlahan bilangan pada tabel 

berdasarkan lajur (dari atas ke bawah/vertikal). Cross 

footing adalah melakukan perhitungan jumlah total suatu 

akun dengan cara menghitung secara horizontal (dari kiri 

ke kanan). Hasil dari pekerjaan ini tidak ditemukannya 

selisih penjumlahan baik secara footing maupun cross 

footing, seperti yang terlihat pada gambar 3.12. Pada 

gambar tersebut, yang diberi tanda lingkaran berwarna 

hijau adalah Footing, dan yang diberi tanda lingkaran 

berwarna merah adalah Cross footing. Setelah dilakukan 

Footing dan Cross footing jumlah saldo akhir telah sesuai 

dengan yang ada di buku besar.   
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Gambar 3.11 

Footing dan Cross Footing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tugas yang dilakukan untuk PT PMK 

3.3.1.8.  Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) 

Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) berisikan berkas-berkas 

yang dikumpulkan oleh auditor pada saat menjalankan 

pemeriksaan yang berkaitan dengan akun-akun terkait 

yang berasal dari analisis yang dibuat oleh auditor, klien 

dan pihak ketiga.Akun-akun yang dibuat dalam bentuk 

KKP merupakan akun-akun yang tercatat pada laporan 

posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif dalam 

laporan keuangan. Ada 2 jenis dari hasil pembuatan KKP, 

yaitu KKP Supporting Schedule, dan Top Schedule. KKP 

yang dibuat untuk PT PMK diantaranya KKP Kas dan 

setara kas, dan KKP Piutang usaha. Yang terlebih dahulu 

dibuat adalah Supporting schedule, kemudian dilanjutkan 

ke Top schedule. 
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Gambar 3.12 

Supporting Schedule Kas 

 

Gambar 3.13 

Supporting Schedule Bank 

 

Gambar 3.14 

Top Schedule Kas dan Setara Kas 
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Top Schedule Kas dan Setara Kas (Gambar 3.15) berisi 

penjumlahan dari Supporting Schedule Kas (Gambar 3.13) 

dan Supporting Schedule Bank (Gambar 3.14). Supporting 

Schedule Bank berisikan penjumlahan dari Bank Mandiri 

(IDR) dan Bank BCA (IDR). Sebagai contoh dalam 

membuat KKP Kas dan setara kas, jumlah saldo awal 

supporting schedule kas senilai Rp 1.850.000,- kemudian 

dihubungkan dan dilakukan pencatatan ke dalam Top 

schedule kas dan setara kas pada kolom saldo awal kas. 

Hal yang sama dilakukan pula pada supporting schedule 

bank kepada Top schedule kas dan setara kas. Penjelasan 

dari contoh-contoh tersebut diberi tanda lingkaran 

berwarna merah. 

 

Gambar 3.15 

Top Schedule Piutang Usaha 
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6. Tugas yang dilakukan untuk PT CCG 

3.3.1.9.  Membuat Jurnal Umum  

Jurnal umum adalah tahap ke-2 dari siklus akuntansi. 

Setelah melakukan analisis transaksi, maka bagian 

accounting akan membuat jurnal umum. Jurnal umum 

mencatat transaksi pemasukan dan pengeluaran 

perusahaan. Sumber pencatatan jurnal umum tidak hanya 

berasal dari buku kas, namun dapat dilakukan melalui 

buku bank. Buku bank di dapat dari rekening bank milik 

perusahaan. Hasil dari jurnal umum kemudian di posting 

ke buku besar. Sebagai contoh dalam membuat jurnal 

umum, Tanggal 1 Januari 2015 perusahaan mendapatkan 

pendapatan usaha, karena sumber pencatatan jurnal umum 

berasal dari buku bank, maka jurnal umumnya adalah 

 

  Bank   XXX 

          Pendapatan Usaha XXX 

 

Gambar 3.16.1 

Jurnal Umum Pendapatan 
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Gambar 3.16.2 

Jurnal Umum Pengeluaran 

 

 

3.3.1.10. Membantu Meng-input Catatan Atas Laporan   

Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan 

atau rincian dari pos-pos yang disajikan dalam laporan 

keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang 

tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan 

keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan 

secara sistematis. Setiap pos dalam laporan posisi 

keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas 

berkaitan dengan informasi yang diungkap dalam catatan 

atas laporan keuangan. Dibawah ini adalah salah satu 

contoh isi dari catatan atas laporan keuangan. 
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Gambar 3.17 

Catatan Atas Laporan Keuangan 

 

 

3.3.2 Kendala Yang Ditemukan 

Dalam pelaksanaan kerja magang ini terdapat beberapa kendala yang 

ditemui. Rincian kendala tersebut sebagai berikut: 

Rincian kendala nya sebagai berikut : 

1. Kendala yang ditemukan di PT PME 

Melakukan Vouching 

Dalam melakukan tugas vouching ini ditemukan kendala 

diantaranya tidak ditemukannya bukti dari beberapa transaksi yang 

diminta. Sehingga memperlambat auditor dalam melaksanakan 

tugas auditnya. Salah satu bukti yang tidak didapat saat vouching 

adalah transaksi pembelian ATK perusahaan. Dimana saat diminta 

bukti transaksinya, perusahaan tidak dapat menunjukan bukti 

tersebut.  
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2. Kendala yang ditemukan di PT DKG 

Melakukan Pemeriksaan Fisik Aset Tetap 

Terdapat satu aset tetap berupa kendaraan yang tidak ditemukan 

bukti fisiknya. Sehingga menjadi selisih pada Bukti Acara 

Pemeriksaan (BAP) Aset Tetap, dikarenakan tidak adanya aset 

tetap tersebut.  

 

Gambar 3.18 

Kendala Pemeriksaan Fisik Aset Tetap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kendala yang ditemukan di PT PMK 

Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Kas dan Setara Kas 

KKP Kas dan Setara Kas yaitu berasal dari akun Kas dan Bank. 

Kendala yang ditemukan yaitu pada saat penyusunan KKP untuk 

Bank, belum adanya surat balasan konfirmasi Bank dari klien. 

Sehingga memperlambat dalam penyusunan KKP tersebut. 
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Gambar 3.19 

Kendala KKP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kendala yang ditemukan di PT CCG 

1) Membuat Jurnal Umum 

Saat membuat jurnal umum, accounting akan berhubungan 

langsung dengan bagian keuangan perusahaan. Sehingga bukti-

bukti dari transaksi baik pemasukan maupun pengeluaran yang 

mengetahui secara detail adalah bagian keuangan. Saat 

membuat jurnal umum kendala yang dihadapi adalah 

terlambatnya bagian keuangan menyerahkan bukti-bukti 

transaksi tersebut. Sehingga memperlambat pekerjaan 

accounting dalam membuat jurnal umum dan menyusun 

laporan keuangan. 

 

2) Membantu Men-input Catatan Atas Laporan Keuangan 

Untuk membuat catatan atas laporan keuangan, dibutuhkan 

data audit tahun 2014 dan data akhir bulan maret tahun 2015 

(Accounting Service, Penyusunan laporan keuangan Januari – 

Maret 2015). Dan kendala yang dihadapi yaitu data untuk 

tahun 2014 yang masih pending dari pihak auditor, dan 

informasi kebijakan perusahaan yang terbaru juga belum 

Pelaksanaan Jasa..., Ivan Oktaviyan Suryanto, FB UMN, 2015



48 
 

didapat. Data ending tersebut salah satunya pada akun piutang 

usaha, dimana saldo 31 Desember 2014 yang belum 

diserahkan oleh pihak auditor. Sehingga memperlambat saat 

penyusunan catatan atas laporan keuangan. 

 

Gambar 3.20 

Kendala Catatan Atas Laporan Keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Solusi  Atas Kendala Yang Ditemukan 

1. Solusi untuk kendala pada PT PME 

Dalam melakukan tugas vouching ini ditemukan kendala diantaranya 

tidak ditemukannya bukti dari beberapa transaksi yang diminta. 

Salah satu data vouching tersebut adalah transaksi pembelian ATK 

perusahaan. 

Solusi untuk kendala tersebut adalah dengan mengganti permintaan 

data vouching yang baru dan mendapatkan bukti dari data vouching 

tersebut, khususnya mengenai pembelian ATK. Dan permintaan data 
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tersebut harus yang bernilai material. Data yang baru tersebut 

memiliki perbedaan dengan data sebelumnya, seperti memiliki 

perbedaan tanggal transaksi.  

 

2. Solusi untuk kendala pada PT DKG 

Terdapat satu aset tetap berupa kendaraan yang tidak ditemukan 

bukti fisiknya. Sehingga menjadi selisih pada Bukti Acara 

Pemeriksaan (BAP) Aset Tetap, dikarenakan tidak adanya aset tetap 

tersebut. 

Solusi untuk kendala ini adalah melaporkan hasil temuan yang 

didapat kepada ketua tim. Kemudian langkah selanjutnya merupakan 

pekerjaan dari ketua tim tersebut. 

 

3. Solusi untuk kendala pada PT PMK 

KKP Kas dan Setara Kas yaitu berasal dari akun Kas dan 

Bank.Kendala yang didapati yaitu pada saat penyusunan KKP untuk 

Bank. Kendala yang dihadapi yaitu belum adanya surat balasan 

konfirmasi Bank dari klien. Sehingga memperlambat dalam 

penyusunan KKP tersebut. 

Solusi untuk kendala ini adalah dengan mengirim kembali surat 

konfirmasi bank yang kedua kepada klien. Dan meminta kepada 

klien agar segera mengirimkannya via fax. 

 

4. Solusi untuk kendala pada PT CCG 

1) Saat membuat jurnal umum kendala yang dihadapi adalah 

terlambatnya bagian keuangan menyerahkan bukti-bukti transaksi 

tersebut. Sehingga memperlambat pekerjaan accounting dalam 

membuat jurnal umum dan menyusun laporan keuangan. 

Solusi dari kendala tersebut adalah dengan meminta langsung 

kepada manajer keuangan perusahaan agar segera memberikan 

bukti-bukti transaksi yang diminta, sehingga pihak accounting 

segera menyelesaian tugas membuat jurnal umumnya. 
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2) Untuk membuat catatan atas laporan keuangan, dibutuhkan data 

audit tahun 2014 dan data akhir bulan maret tahun 2015 

(Accounting Service Penyusunan laporan keuangan Januari – 

Maret 2015). Dan kendala yang dihadapi yaitu data untuk tahun 

2014 yang masih pending, dan informasi kebijakan perusahaan 

yang terbaru juga tidak didapat. Sehingga saat penyusunan 

catatan atas laporan keuangan jadi terhambat.  

Solusi untuk kendala ini adalah sama dengan saat mengatasi 

kendala dalam membuat jurnal umum, yaitu dengan meminta 

langsung kepada manajer keuangan perusahaan agar segera 

memberikan data pending tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan Jasa..., Ivan Oktaviyan Suryanto, FB UMN, 2015




