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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Kerja magang dilaksanakan di PT Elco Prima Sejahtera di Jl. Eka Bhakti No:3520B – 

Palembang dengan penempatan di divisi akuntan sebagai accounting yang memiliki tugas untuk 

membantu supervisor accounting dalam melaksanakan proses pembukuan dan pencatatan. 

Pelaksanaan kerja magang di bawah bimbingan manager accounting  dan selaku pembimbing 

lapangan yaitu Ibu Monica Liandy, STP.  

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Selama pelaksanaan kerja magang di PT Elco Prima Sejahtera, adapun tugas-tugas yang diberika 

adalah 

 3.2.1 Memeriksa Transaksi Dalam Bentuk Nota (bukti transaksi) Tahun 2014 

Bukti transaksi adalah suatu bukti yang tertulis atau bukti-bukti atas terjadinya 

setiap kegiatan transaksi (pemasukan maupun pengeluaran) yang terjadi pada PT 

Elco Prima Sejahtera untuk tahun 2014. Dokumen yang di butuhkan adalah 

kuitansi pembelian atau pembayaran dan catatan pembelian atau pembayaran 

perusahaan pada tahun 2014 yang sudah dicatat sebelumnya. Prosedur yang 

dilakukan yaitu: 

1. Memastikan angka pada bukti transaksi sudah sesuai dengan apa yang telah 

dicatat dalam pengeluaran maupun pemasukan perusahaan. 
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2. Memastikan tanggal dan waktu transaksi pembelian maupun pemasukan 

perusahaan sudah sesuai dengan apa yang telah dicatat sebelumnya. 

3.2.2  Melakukan Pencatatan  Bukti Kas Keluar untuk tahun 2013 sampai dengan 2014 

berdasarkan bukti transaksi yang telah diperiksa. 

Bukti kas keluar adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan 

uang tunai, seperti pembelian dengan uang tunai atau pembayaran uang gaji, 

pembayaran utang, atau pengeluaran-pengeluaran yang lainnya. Dokumen yang 

dibutuhkan adalah bukti transaksi atau catatan pengeluaran perusahaan yang telah 

diperiksa. Prosedur yang dilakukan adalah: 

Gambar 3.1 Slip Penerimaan dan Pengeluaran Kas 

Lampiran 7 
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1. Menulis tanggal transaksi dan tanggal pencatatan bukti kas keluar, tanggal 

yang di tulis harus sesuai dengan catatan atau bukti transaksi yang di berikan 

oleh perusahaan untuk di catatkan. 

2. Menulis nomor bukti kas keluar, nomor bukti kas dengan format yaitu: 

2.1. Jenis bukti 

2.2. Nomor bukti 

2.3. Nama perusahaan 

2.4. Bulan 

2.5. Tahun 

3. Menulis tujuan pembayaran kepada siapa, pemayaran harus sesuai tujuan nya 

dengan apa yang ada di dalam bukti transaksi. 

4. Menulis jenis transaksi yang dilakukan dan jumlah nilai transaksi yang ada 

pada bukti transaksi atau catatan dari perusahaan. 

5. Tanda tangan sebagai bukti bukti kas keluar tersebut dibuat oleh seseoarang. 

3.2.3  Melakukan Pencatatan Bukti Kas Masuk untuk tahun 2013 sampai dengan 2014 

berdasarkan bukti transaksi yang telah diperiksa. 

Bukti kas masuk adalah Tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima 

uang secara cash atau secara tunai. Dokumen yang dibutuhkan adalah bukti 

transaksi atau catatan pengeluaran perusahaan yang telah diperiksa. Prosedur yang 

dilakukan adalah 

1. Menulis tanggal transaksi dan tanggal pencatatan bukti kas masuk, harus 

sesuai dengan bukti transaksi. 
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2. Menulis nomor bukti kas masuk, nomor transaksi akan di pisah dari nomor 

transaksi bukti kas keluar 

3. Menulis penerimaan kas dari mana dan siapa sesuai dengan bukti atau catatan 

yang ada. 

4. Menulis jenis transaksi yang dilakukan dan jumlah yang tercatat sesuai 

dengan bukti yang ada. 

5. Tanda tangan sebagai bukti kalau pencatatan bukti kas masuk tersebut telah 

dibuat. 

3.2.4  Melakukan Pencatatan Bukti Bank Keluar untuk tahun 2013 sampai dengan 2014 

berdasarkan catatan perusahaan. 

Bukti Bank Keluar (BBK), Merupakan bukti-bukti yang berhubungan 

dengan pengeluaran dana dari bank, misalnya untuk pembayaran pembelian 

mesin-mesin yang harus dibayar lewat transfer bank, pencairan check dan lain-

lain. Dokumen yang dibutuhkan adalah catatan transaksi perusahaan pada tahun 

2013 dan 2014 yang berhubungan langsung dengan bank. Prosedur yang 

dilakukan adalah 
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Gambar 3.2 Slip Penerimaan dan Pengeluaran Bank 

 

Lampiran 10 

1. Menulis tanggal transaksi dan tanggal pencatatan bukti bank keluar, tanggal 

yang dicantumkan sesuai dengan bukti atau catatan perusahaan yang sudah 

ada. 

2. Menulis nomor slip bukti bank keluar dengan format: 

2.1 Jenis bukti 

2.2 Nomor bukti 

2.3 Nama perusahaan 

2.4 Bulan 

2.5 Tahun 

3. Menlusi nama tunjuan pembayaran melalui bank, tujuan pembayaran harus 

sesuai dengan bukti atau catatan dari perusahaan. 
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4. Menulis transaksi lewat bank yang dilakukan sesuai dengan butki atau catatan 

perusahaan.  

5. Tanda tangan sebagai bukti tersebut merupakan valid. 

3.2.5 Melakukan Pencatatan Bukti Bank Masuk untuk tahun 2013 sampai dengan 2014 

berdasarkan catatan perusahaan. 

Bukti Bank Masuk adalah bukti-bukti yang berhubungan dengan 

pemasukan uang lewat bank, seperti transfer dana dari investor, bunga bank dan 

lain-lain. Dokumen yang dibutuhkan adalah catatan transaksi perusahaan pada 

tahun 2013 dan 2014 yang berhubungan langsung dengan bank. Prosedur yang 

dilakukan adalah  

1. Menulis tanggal transaksi dan tanggal pencatatan bukti bank masuk, tanggal 

harus sesuai dengan  bukti atau catatan yang ada. 

2. Nomor bukti bank masuk,  

3. Menulis tujuan pembayaran antar bank,  

4. Menulis dan menjumlah uraian pembayaran untuk apa dan berapa jumlahnya. 

5. Tanda tangan sebagai bukti tersebut meruapakan valid. 

3.2.6  Melakukan Pencatatan Slip Pemindahan Buku antara kas dengan kas, bank 

dengan bank, dan kas ke bank untuk tahun 2013 dan 2014. 

Slip pemindahan buku adalah Pemindahbukuan merupakan bentuk ringkas 

dari dua transaksi yaitu penerimaan dan pengeluaran dengan mendebet suatu 

rekening kas atau setara kas dan mengkredit rekening kas atau setara kas lainnya. 

Pemindahbukuan tidak termasuk dalam transaksi penerimaan atau pengeluaran 
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kas dan setara kas namun bagian dari aliran kas (Cash Flow) sehinggga kalau kita 

memperhatikan total sisi debet dari cashflow tidak akan sama dengan penerimaan 

kas sebaliknya total sisi kredit dari cashflow tidak akan sama dengan total 

pengeluaran kas. Dokumen yang diperlukan adalah catatan kas dan bank 

perusahaan pada tahun 2013 dan 2014. Prosedur ini mencakup pemindahbukuan 

antara rekening kas atau setara kas yang satu dengan rekening kas atau setara kas 

yang lain, baik antar bank maupun bank dengan rekening kas atau setara kas di 

perusahaan (setoran tunai, giro yang jatuh tempo dan penarikan tunai). 

Gambar 3.3 Slip Pemindahan Buku 

 

Lampiran 13 

1. Mencatat tanggal pemindahbukuaan sesuai dengan laporan keuangan dari 

perusahaan 
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2. Menulis nomor slip 

3. Membuat jurnal untuk pemindahbukuaan sesuai dengan yang ada di laporan 

keuangan 

4. Tanda tangan sebagai bukti slip pemindahbukuan valid. 

3.2.7  Menghitung Depresiasi perusahaan untuk tahun 2013 sampai dengan 2014 dengan 

menggunakan metode garis lurus. 

Depresiasi atau penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat 

disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Penerapan depresiasi akan 

memengaruhi laporan keuangan, termasuk penghasilan kena pajak suatu 

perusahaan. 

Metode yang paling mudah dan paling sering digunakan untuk 

menghitung penyusutan adalah metode penyusutan garis lurus (straight-line 

depreciation). Tapi selain itu, ada pula metode penghitungan lain yang bisa juga 

digunakan, seperti metode penyusutan dipercepat, penyusutan jumlah angka tahun, 

dan saldo menurun ganda. 

Metode Garis-lurus: 

           
                          

             
 

 

Dokumen yang dibutuhkan adalah catatan asset tetap dari perusahaan 

untuk tahun 2013 sampai dengan 2014. Prosedur yang dilakukan adalah 
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melakukan perhitungan menggunakan metode garis-lurus untuk asset yang dapat 

disusutkan. 

3.2.8  Pembuatan Buku Besar (general ledger) kas 2014 bedasarkan Bukti Kas Keluar. 

Buku besar adalah buku utama pencatatan transaksi keuangan yang 

mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal akuntansi. Buku besar 

merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba/rugi. Buku besar 

dapat memberikan informasi saldo ataupun nilai transaksi untuk setiap kode 

perkiraan dalam suatu periode akuntansi tertentu. Pembuatan buku hanya 

berfokus pada kas dan bank saja.  

Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja 

spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang 

dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini memiliki 

fitur kalkulasi dan pembuatan grafik yang, dengan menggunakan strategi 

marketing Microsoft yang agresif, menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu 

program komputer yang populer digunakan di dalam komputer mikro hingga saat 

ini. 

Dokumen yang dibutuhkan adalah Bukti Kas Keluar, Bukti Kas Masuk. 

Yang dilakukan adalah memasukkan atau meng-input bukti yang ada ke dalam 

software dari bulan Januari hingga Desember untuk periode 2014. 
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3.2.9  Peng-inputan Laporan Laba Rugi untuk tahun 2013 sampai dengan 2014 

menggunakan software Microsoft Excel. 

Laporan Laba Rugi adalah bagian dari suatu laporan keuangan perusahaan 

yang dihasilkan dalam suatu periode buku atau periode akutansi yang menyajikan 

seluruh unsur pendapatan serta beban perusahaan yang pada akhirnya akan 

menghasilkan kondisi laba bersih atau rugi bersih. 

 

Laporan laba rugi (profit and lost statement) yang disusun oleh perusahaan 

memiliki struktur yang terdiri atas pendapatan pada periode berjalan dan seluruh 

beban perusahaan, baik itu beban usaha ataupun beban diluar usaha perusahaan 

pada periode berjalan. 

Dokumen yang dibutuhkan adalah catatan yang berhubungan dengan 

beban-beban perusahaan seperti beban gaji, beban listrik, dan beban-beban 

lainnya serta jumlah pendapatan atau penjualan perusahaan dalam satu periode 

untuk tahun 2013 sampai dengan 2014. Prosedur yang dilakukan meng-input data 

yang sudah disediakan serta menjumlahkan hasil dari Laba dikurangin Beban 

sehingga dapat diketahui dalam satu periode tersebut perusahaan mengalami laba 

atau rugi. 

3.2.10  Perhitungan Laba Rugi Kurs untuk tahun 2014 berdasarkan US$. 

Kurs adalah nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara 

lain. Misalnya, nilai tukar atau kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika atau 
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sebaliknya. Kurs atau nilai tukar terdiri atas dua bagian, yaitu kurs jual dan kurs 

beli. Kurs jual adalah harga jual mata uang valuta asing oleh bank atau money 

changer. Sementara itu, kurs beli adalah kurs yang diberlakukan bank jika 

melakukan pembelian mata uang valuta asing. 

Kurs valuta asing juga dapat didefinisikan sebagai harga mata uang suatu 

negara dalam suatu negara dalam unit komoditas, seperti mata uang dapat 

diartikan perbandingan mata uang. Dokumen yang dibutuhkan adalah catatan 

saldo rekening bank (tabungan Dollar) untuk setiap bulan pada tahun 2014. 

Prosedur yang dilakukan adalah mencari nilai tukar kurs untuk setiap bulan lalu 

menjumlahkan sesuai nilai kurs serta membandingkan dengan modal awal. 

3.2.11  Membuat Jurnal Memorial untuk setiap bulan pada tahun 2013 dan 2014 

Dalam proses pencatatan traksaksi untuk perusahaan kecil, jurnal yang 

dibuat adalah jurnal umum. Akan tetapi bagi perusahaan besar dengan transaksi 

keuangan yang banyak dan sering terjadi, maka proses pencatatan tidak mungkin 

menggunakan jurnal biasa/umum yang biasa dikerjakan oleh satu orang saja. 

 

Oleh sebab itu, untuk menghemat waktu dan memudahkan pembagian 

pekerjaan, maka perlu dirancang suatu sistem pencatatan transaksi yang khusus 

untuk itu, yaitu jurnal khusus. Jadi, jurnal khusus adalah jurnal yang dirancang 

secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi atau 

berulang-ulang, dengan tujuan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. 
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Suatu transaksi yang tidak dapat dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan 

kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian dan jurnal penjualan, akan dicatat 

dalam jurnal umum. Jurnal umum (jurnal memorial) adalah buku jurnal yang 

digunakan untuk mencatat semua transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal 

lainnya (jurnal penjualan, jurnal pembelian dan lain-lain). 

 

Transaksi yang dicatat dalam jurnal umum antara lain sebagai berikut. 

1. Transaksi lain yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus, misalnya: retur 

pembelian kredit, retur penjualan kredit, perubahan utang atau piutang 

menjadi wesel, dan lain-lain. 

2. Ayat jurnal penyesuaian (adjustment entry) 

3. Ayat jurnal koreksi (correcting entry) 

4. Ayat jurnal penutup (closing entry) 

5. Ayat jurnal pembalikan (reversing entry) 

Dokumen yang dibutuhkan adalah catatan akun-akun yang berhubungan 

dengan jurnal memorial dari perusahaan untuk tahun 2013 sampai dengan 2014. 

Prosedur yang dilakukan adalah mencari akun yang cocok lalu membuat jurnal 

memorial untuk setiap bulan tahun 2013 sampai 2014 dengan menggunakan 

software Microsoft Excel. 

3.2.12 Peng-inputan Neraca Saldo untuk tahun 2013 sampai dengan 2014 menggunakan 

software Microsoft Excel. 
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Neraca Saldo adalah suatu buku yang memiliki isi berupa daftar yang 

memaparkan kumpulan saldo berasal dari data yang dimiliki oleh setiap rekening 

dari pihak- pihak terkait. Neraca saldo biasanya memiliki beberapa kolom utama 

yang digunakan dalam melakukan sautu pendataan. Kolom – kolom tersebut 

antara lain kolom neraca itu sendiri, kolom harga pokok produksi, kolom 

perkiraan besar kecilnya keuntungan atau kerugian dari suatu transaksi dan kolom 

pembelian serta penjualan. Neraca Saldo pada umumnya dikeluarkan pada saat 

periode akhir untuk digunakan sebagai bahan evaluasi. Hal tersebut karena neraca 

ini akan menunjukan kesetabilan perekonomian yang didapat melalui suatu 

aktivitas ekonomi yang dijalankan selama prosesnya. 

Neraca Saldo berfungsi untuk mendeteksi setiap kesalahan matematika 

yang telah terjadi dalam sistem akuntansi double-entry yaitu pembukuan 

berpasangan. Dalam neraca jika disediakan dan terdapat total debit sama dengan 

total kredit yang dipaparkan secara jelas maka dapat dikatakan bahwa neraca 

saldo dianggap seimbang serta tidak boleh ada kesalahan matematika yang 

ditemui dalam buku besar akutansi pihak tersebut. Namun, ini tidak berarti tidak 

ada kesalahan dalam sistem akuntansi perusahaan. Sebagai contoh, transaksi 

diklasifikasikan tidak benar atau mereka hanya hilang dari sistem masih bisa ada 

kemungkinan kesalahan akuntansi yaitu berupa materi yang tidak akan terdeteksi 

oleh prosedur neraca saldo. 

Dokumen yang dibutuhkan adalah catatan akuntansi perusahaan selama satu periode. 

Prosedur yang dilakukan sebagai berikut: 
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1. Memisakan antara aktiva lancar, aktiva tetap, hutang jangka pendek, hutang jangka 

panjang dan modal. 

2. Meng-input data ke Microsoft Excel yang telah dipisah. 

3. Menghitung jumlah total aktiva = total pasiva untuk satu periode.  

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Proses Pelaksanaan kerja magang yang dilakukan selama 12 minggu (40 hari). Uraian tugas-

tugas yang dilakukan yaitu sebagai berikut: 

3.3.1.1 Pemeriksaan Transaksi 

Tugas yang dikerjakan adalah memeriksa bukti transaksi dengan catatan pengeluaran 

perusahaan untuk periode 2014. Bukti transaksi yang diperiksa harus sesuai dengan apa yang 

telah dicatat oleh perusahaan. Dari bukti-bukti tersebut nantinya akan diproses ke pencatatan 

lainnya. Berikut merukapan contoh bukti transaksi yang diperiksa 
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Gambar 3.4 Bukti Transaksi 

 

Lampiran 6 

Seperti gambar 3.1, dapat terlihat ada tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, dan tujuan 

pembayaran ke mana. Angka dari Rp. 408.000,00 tersebut akan disesuaikan dengan catatan dari 

pengeluaran perusahaan yang harus sesuai baik angka maupun tanggal pencatatan. Nota yang 

diberikan ada berjumlah empat, tetapi pembayaran tetap satu kali terjadi kesalahan dalam catatan 

di perusahaan. 
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3.3.1.2 Pembuatan Bukti Kas Keluar (BKK) 

Tugas yang dilakukan adalah mencatat semua tentang pengeluaran perusahaan. Berikut adalah 

contoh dari bukti kas keluar: 

Gambar 3.5 Bukti Kas Keluar 

 

Angka BKK dibuat sesuai dengan bukti transaksi. Seperti di gambar 3.2 bagian kiri, dapat di 

lihat perusahaan melakukan transfer kepada account Griselda bank BCA sebesar Rp. 7.500.000,-, 

angka tersebut akan dimasukan ke BKK. Dapat dilihat diatas slip bagian kiri, ada nama dan 

lambing dari perusahaan. Nama dan lambang tersebut merupakan slip khusus untuk penerimaan 

atau pengeluaran dari elprise (elco prima sejahtera). Disisi kiri bagian atas juga dapat dihat 

nomor slip, yang merupakan urutan dari transaski. Nomor slip terdiri dari jenis bukti, nomor slip, 

perusahaan, bulan, dan tahun. Dibawahnya dapat dilihat terima bayar ke/dari, ini bertujuan untuk 

mengetahui darimana atau kemana tujuan penerimaan/pembayaran. Terima dicoret karena 

Pelaksanaan Accounting..., Kinson Christofer, FB UMN, 2015



42 
 

transaksi diatas merupakan pengeluaran kas dan tujuan harus sesuai dengan gambar transaksi 

disebelahnya. 

3.3.1.3 Pembuatan Bukti Kas Masuk (BKM) 

Tugas yang dilakukan sama seperti mencatat bukti-bukti transkasi yang berhubungan dengan 

penambahan kas sesuai dengan bukti-bukti pencatatan yang ada. Pengerjaan bukti kas masuk 

(bkm) sama seperti pengerjaan bukti kas keluar (bkk) hanya saja bukti kas masuk (bkm) 

mencoret pembayaran dan bayar pada slip bukti masuk/keluar kas. Nomor slip untuk bukti kas 

masuk akan diulang dari awal, dan tidak dilanjutkan dari nomor slip bukti kas keluar (bkk). 

Contoh bukti kas masuk: 

Gambar 3.6 Bukti Kas Masuk 

 

Bukti kas masuk atas dasar catatan dari perusahaan. Dibagian nomor slip, bkm berarti bukti kas 

masuk, nomor slip, nama perusahaan, bulan dan tahun transaksi. Urairan harus sesuai dengan 

catatan dari perusahaan, angka yang dicantumkan harus jelas. 
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3.3.1.4 Pembuatan Bukti Bank Keluar (BBK) 

Tugas yang dilakukan adalah mencatat semua kas bank yang keluar, sama seperti BKK dan 

BKM, hanya saja semua transaksi berhubungan dengan bank dan tujuan pengeluaran adalah 

bank. Contoh bukti bank keluar: 

Gambar 3.7 Bukti Bank Keluar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggal, nama, jenis transaksi serta angka harus sesuai dengan catatan dari perusahaan. Pada 

nomor slip, bbk merupakan bukti bank keluar dan angka yang ada di uraian harus tercantum 

secara jelas tanpa coretan atau kesalahan dalam pencatatan.  
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3.3.1.5 Pembuatan Bukti Bank Masuk (BBM) 

Tugas yang dilakukan adalah mencatat semua penerimaan yang malalui bank, seperti halnya 

pembuatan bukti bank keluar (BBK) . Berikut adalah contoh dari BBM 

Gambar 3.8 Bukti Bank Masuk 

 

Seperti digambar 3.3, Bukti Bank Masuk dari pembayaran valve series sebesar Rp. 214.753.000,-

. Tanggal buka dan tanggal bayar/terima harus sesuai dengan bukti yang ada. Karena merupakan 

penerimaan, maka pada slip penerimaan/pengeluaran, pengeluaran di coret dan pada terima 

bayar ke/dari, bayar di coret. 
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3.3.1.6 Pengerjaan Slip Transaksi 

Tugas yang dilakukan adalah membuat jurnal di slip pemindahan buku, slip ini berfungsi untuk 

mencatat pemindahan kas, misalnya dari kas ke bank atau bank ke kas seperti contoh berikut: 

Gambar 3.9 Bukti Slip Pemindahan Buku 

 

Seperti gambar 3,4 diatas, dapat dilihat perusahaan menarik uang kas bank ke kas perusahaan 

sebesar Rp. 35.000.000,-. Kas di perusahaan akan bertambah senilai tersebut dan kas bank akan 

berkuran senilai tersebut. 

  

Pelaksanaan Accounting..., Kinson Christofer, FB UMN, 2015



46 
 

3.3.1.7 Perhitungan Depresiasi 

Tugas yang dilakukan adalah menghitung depresiasi assest tetap perusahaan dengan 

menggunakan metode straight line method atau metode garis lurus. Contoh untuk perhitungan 

depresiasi sebagai berikut 

Gambar 3.10 Perhitungan Depresiasi 

 

Seperti gambar 3.5, semua perhitungan depresiasi perusahaan akan dilakukan pada akhir tahun. 

Meja Komputer senilai Rp. 900.000,- memiliki estimasi waktu 48 bulan atau 4 tahun berkurang 

pertahun sebesar Rp.225.000,- dan perbulan akan berkurang sebesar Rp. 18,750,-. Mesin Tik 

senilai Rp. 1.500.000,- dengan estimasi waktu 48 bulan atau 4 tahun berukurang pertahun 

sebesar Rp. 375.000,- dan perbulan akan berkurang sebesar Rp. 31.250,-. Computer PC senilai 

Rp. 6.000.000,- memiliki estimasi waktu selama 48 bulan atau 4 tahun berkurang pertahun 

sebesar Rp. 1.500.000,- dan perbulan akan berkurang sebesar Rp. 125.000,-. Printer senilai Rp 

1.500.00,- memiliki estimasi waktu selama 48 bulan atau 4 tahun tahun berukurang pertahun 

sebesar Rp. 375.000,- dan perbulan akan berkurang sebesar Rp. 31.250,-. Kursi Type Manager 

untuk kantor senilai  Rp. 800.000,- memiliki estimasi waktu selama 48 bulan atau 4 tahun 

dengan depresiasi pertahun sebesar Rp. 200.000,- dan perbulan sebesar Rp. 16.667,-. Filling 
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Cabinet senilai Rp. 3.000.000,- memiliki estimasi waktu selama 60 bulan atau 5 tahun depresiasi 

pertahun sebesar Rp.1.350.000,- dan perbulan sebesar Rp. 50.000,-. Semua jumlah barang di atas 

adalah satu dan perhitungan menggunakan Microsoft excel. 

3.3.1.8 Buku Besar 

Tugas yang dilakukan adalah membuat buku besar (kas) untuk tahun 2014 dengan menggunakan 

Microsoft Excel. Data yang digunaka menggunakan BKK yang telah dikerjakan sebelumnya. 

Contoh untuk pengerjaan buku besar sebagai berikut 

Gambar 3.11 Buku Besar 

 

Berdasarkan gambar 3.6, nomor slip harus mengikuti alur dari angka satu.  Buku besar yang di 

kerjakan hanya berupa kas dan pengeluruan dari perusahaan saja yang nanti nya akan digunakan 

oleh supervisor untuk digabungkan dengan semua akun. 

3.3.1.9 Laporan Laba Rugi 

Tugas yang dilakukan adalah menghitung pendapatan yang nanti nya akan di kurangi beban-

beban. Perhitungan dilakukan dalam Microsoft Excel, contohnya sebagai berikut: 
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Gambar 3.12 Laporan Laba Rugi 

 

Seperti gambar 3.7 semua pendapatan akan di tambah dan nanti nya akan di kurang oleh semua 

beban-beban perusahaan dalam satu periode, totalnya akan menjadi laba maupun rugi perusahaan 

dalam satu periode berjalan. 

3.3.1.10 Perhitungan laba rugi dari kurs 

Tugas yang dilakukan adalah menghitung keuntungan maupun kerugian dari perubahan kurs 

tabungan yang berupa US$(Dollar) dari bank Sumsel bedasarkan kurs perbulan untuk tahun 

2014. 
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GAMBAR 3.13 Laba Rugi Kurs 

 

 

Lampiran 18 dan 19 

Saldo pada 31 Januari 2014 sebesar Rp. 81.099.842.68, sedangkan pada 28 Febuari 2014 terjadi 

penurunan Kurs Dollar, sehingga menyebabkan penurunan asset seperti yang ada pada gambar. 

3.3.1.11 Jurnal Memorial 

Tugas yang dilakukan adalah membuat jurnal dengan menggunakan Microsoft Excel untuk 

semua akun retur pembelian kredit, retur penjualan kredit, perubahan utang atau piutang menjadi 

wesel, Ayat jurnal penyesuaian (adjustment entry), Ayat jurnal koreksi (correcting entry), Ayat 

jurnal penutup (closing entry), dan Ayat jurnal pembalikan (reversing entry). Contoh jurnal 

memorial yang dikerjakan sebagai berikut: 

Gambar 3.14 Jurnal Memorial 
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Seperti gambar diatas, akun yang dijurnal adalah biaya penyusutan invetaris kantor terhadap 

akumulasi penyusutan invetaris kantor, laba tahun berjalan terhadap hutang pajak dan laba tahun 

berjalan terhadap laba ditahan. 

3.3.1.12 Neraca 

Tugas yang dilakukan adalah memisakan akun aktiva dengan akun pasiva. Contoh dari neraca 

yang telah dikerjakan sebagai berikut: 

Gambar 3.15 Neraca 
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Seperti pada gambar 3.9, aktiva lancar di total ditambah dengan aktiva teteap (Rp. 258.331.549,- 

+ Rp. 949.220) sehingga menghasilkan total aktiva (Rp. 259.280.769,-). Total aktiva harus sama 

seperti total Passiva yaitu Total Hutang lancar ditambah dengan Total Hutang jangka Panjang di 

tambah total kekayaan bersih atau modal (Rp. 8.148.399,- + Rp 0,- + Rp. 251.132.370,-) maka 

akan menghasilkan total passive sama seperti total aktiva (Rp 259.280.769,-). 

3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

Kendala-kendala yang dihadapi selama proses kerja magang adalah: 

a. Terdapat beberapa dokumen pendukung seperti bukti kas yang keluar dan masuk 

tidak ada. 

b. Terdapat dokumen yang berantakan dan tidak disusun sesuai kode dokumen 

akibatnya membutuhkan waktu yang lama dalam pencarian dokumen. 

c. Sering terjadi masalah pada laptop sehingga harus meng-instal ulang software 

operator dan semua data yang telah di kerjakan hilang karena install ulang tersebut. 

3.3.3 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Solusi yang diberikan untuk mengatasi kendala yang terjadi adalah: 

a. Bertanya kepada accounting manager mengenai dokumen pendukung yang tidak 

lengkap. 

b. Mengkomunikasikannya kepada supervisor dan merapikan dokumen sesuai dengan 

urutan. 

c. Setelah mengerjakan pekerjaan, meng-back up data yang telah di kerjakan lewat 

internet (google drive) maupun lewat flash disk. 
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