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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Kegiatan kerja magang dilaksanakan di PT. Multiguna Cemerlang yang beralamat 

di Taman Tekno Blok H3-31 Bumi Serpong Damai Sektor XI Serpong, 

Tangerang Selatan-15314 dengan penempatan kerja magang pada divisi 

accounting dan finance. Divisi accounting dan finance merupakan divisi yang 

menyediakan jasa terkait siklus akuntansi, mulai dengan pencatatan akuntansi 

yang diawali dengan menganalisa transaksi, kemudian dilanjutkan dengan proses 

akuntansi yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasi, merangkum, mengolah 

data, dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan 

keuangan hingga penyajian laporan keuangan, sehingga dapat dengan mudah 

dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Selama 

pelaksanaan kerja magang ini berkoordinasi dengan Ibu Riana selaku Manager 

Finance. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Berikut adalah tugas-tugas yang dilakukan selama melaksanakan kerja magang di 

PT. Multiguna Cemerlang: 
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1. Mentransfer data pencatatan Petty Cash (kas kecil) dari GL ke Accurate  

Kas kecil adalah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk membiayai 

pengeluaran yang nilainya relatif kecil. Kas kecil dicatat berdasarkan 

kronologis pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan dan dengan 

menggunakan metode fluktuasi. Tujuan dibuatnya laporan kas kecil adalah 

untuk memonitor pengeluaran perusahaan agar dapat terkontrol dengan baik. 

Adapun dokumen yang digunakan dalam pencatatan kas kecil adalah bukti 

transaksi dan dokumen laporan kas kecil yang dibuat oleh staff accounting 

dengan menggunakan program GL.  

Tahap dalam mentransfer data pencatatan kas kecil ke accurate sebagai 

berikut: 

a. Menerima bukti transaksi beserta dokumen laporan kas kecil yang telah 

dibuat staff accounting dengan program GL dari pembimbing lapangan. 

b. Melakukan penomoran kas kecil pada dokumen laporan kas kecil dan 

melakukan pengurutan nomor tersebut sesuai tanggal transaksi. Pengurutan 

nomor dilakukan untuk per bulan. 

c. Melakukan verifikasi nominal antara bukti transaksi dengan dokumen 

laporan kas kecil yang telah dibuat oleh staff accounting, dilanjutkan dengan 

penginputan ke program accurate. Apabila verifikasi nominal antara bukti 

transaksi dengan dokumen laporan kas kecil sesuai, maka peng-inputan 

tersebut dapat dilakukan.  

Proses peng-inputan kas kecil: klik Cash Bank –> Payment –> mengisi Paid 

Form, Voucher No., Cheque No., Tanggal, Memo, dan Penerima –> klik 
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akun sesuai bukti transaksi pada kolom Account No. misal: BBM, Account 

Name akan muncul sesuai Account No. –> mengisi Memo, Department, dan 

Amount –> klik tanda kalkulator untuk memunculkan angka pada amount 

dan mengecek total payment dengan kolom amount, jika sama, maka sudah 

benar dalam penginputannya –> Save and New atau Save and Close untuk 

mencatat tanggal transaksi selanjutnya. Berikut merupakan tampilan 

ilustrasi umum Cash Payment (Petty Cash) dalam accurate (sesuai versi 

yang digunakan): 

 

Gambar 3.1 

Ilustrasi Petty Cash dalam Accurate 

 

Sumber: www.google.co.id 
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d. Namun, jika terdapat ketidaksamaan antara bukti transaksi dengan dokumen 

laporan kas kecil, maka bukti transaksi dan dokumen laporan kas kecil harus 

di pisahkan dari yang lain untuk dikembalikan kepada bagian staff 

accounting untuk di koreksi dan di input ulang, langsung ke dalam accurate 

oleh staff accounting yang mengoreksi. 

e. Apabila penginputan per bulan telah selesai, kemudian dilakukan 

pengecekan ulang melalui nomor urut di dalam program accurate untuk 

memastikan semua transaksi telah terinput. 

 

2. Mentransfer pesanan penjualan (Sales Order) dari GL ke Accurate 

Penerimaan pesanan dari pelanggan diawali dengan pertanyaan dari pelanggan 

terhadap ketersediaan barang yang dibutuhkan (inquiry). Kemudian, 

perusahaan memeriksa credit limit dan histori pembayaran pelanggan serta 

memberikan respon atas kemampuannya menyediakan barang yang dimaksud 

(response to inquiry). Setelah mendapatkan informasi ketersediaan inventori 

dari bagian pengadaan (gudang), pelanggan (customer) akan mencatat pesanan 

pembelian barang kepada vendor tersebut dalam bentuk Purchase Order. 

Selanjutnya perusahaan membuatkan formulir pesanan penjualan (Sales Order) 

yang biasanya digunakan untuk mencatat pesanan yang diterima dari 

pelanggan (customer). Tujuan pembuatan formulir pesanan penjualan (Sales 

Order) adalah sebagai informasi terkait penjualan barang (Item, Item 

Description, Quantity, Unit, Unit Price, Discount, Tax, dan Amount), SO Date, 

Ship Date, Term of Payment, dan total nilai penjualan atas barang. Jadi 
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dokumen yang digunakan adalah Purchase Order yang dibuat oleh pelanggan 

sebagai bukti resmi yang dikeluarkan oleh pelanggan yang berisi data tentang 

rencana pembelian barang atau jasa, di mana mutu barang, harga, dan syarat 

pembayaran telah disepakati oleh pelanggan dan perusahaan. Selain itu 

pentransferan data membutuhkan Sales Order (program lama), apabila terjadi 

di masa transisi. Ketika peng-inputan dilakukan ke dalam program accurate, 

adapun beberapa kemungkinan yang dapat terjadi saat melakukan pesanan 

penjualan (Sales Order): 

a. Pesanan dengan mata uang Rupiah atau mata uang Asing. 

Pesanan ini akan otomatis mengikuti pengaturan dari mata uang customer 

yang sudah diatur oleh program. 

b. Pesanan yang disertai dengan penerimaan uang muka. 

Pada transaksi ini dilakukan melalui formulir faktur penjualan (Sales 

Invoice) untuk menerbitkan uang muka lalu dilanjutkan dengan formulir 

penerimaan pelanggan (Sales Receipt) pada saat penerimaan uangnya. 

c. Pembatalan pesanan penjualan. 

Suatu pesanan penjualan yang telah dibuat tapi karena suatu hal misalnya 

kurangnya stok atau hal lain, maka formulir pesanan (Sales Order) harus 

di close statusnya agar tidak outstanding dan juga supaya jumlah barang 

yang dipesan tidak masuk ke dalam reminder Item on Sales. 
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Tahap dalam mentransfer Sales Order ke dalam accurate sebagai berikut: 

a. Menerima dokumen Sales Order yang telah dibuat staff accounting dengan 

program GL dari pembimbing lapangan berdasarkan Purchase Order 

customer.  

b. Melakukan pengurutan Sales Order tersebut sesuai tanggal SO. Pengurutan 

dilakukan untuk per bulan. 

c. Setelah pengurutan Sales Order selesai dilakukan, maka penginputan Sales 

Order yang telah dibuat oleh staff accounting dapat di input ke dalam 

accurate.  

Proses peng-inputan Sales Order: klik Sales –> Sales Order –> mengisi 

pelanggan dengan dengan mengklik panah pada kolom Order By –> 

mengisi PO Number, SO Number, SO Date, Ship Date, Sales Person dan 

Terms –> klik Item untuk mengisi data sesuai dokumen, maka Item 

Description akan muncul dengan sendirinya –> mengisi Quantity, Unit 

Price, Discount (Jika diperlukan), Tax,  Amount, dan Departement –> 

mengisi Discount di bawah Sub Total untuk pembulatan nominal Total 

Order sesuai dengan dokumen Sales Order –> Save and New atau Save and 

Close untuk peng-inputan selanjutnya. Berikut merupakan tampilan ilustrasi 

umum Sales Order dalam accurate (sesuai versi yang digunakan): 
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Gambar 3.2 

Ilustrasi Sales Order dalam Accurate 

 

Sumber: www.google.co.id 

 

d. Apabila penginputan telah selesai, kemudian pada dokumen Sales Order 

diberikan tanda (√) atau (    ), dan diurutkan sesuai peng-inputan untuk 

dimasukan ke dalam file database. 

 

3. Menginput pengiriman pesanan (Delivery Order) dari Sales Order  

Setelah perusahaan membuat Sales Order, maka pengiriman diawali dengan 

proses pengepakan inventori sesuai dengan pesanan oleh bagian gudang 

kemudian penyerahan inventori tersebut kepada bagian pengiriman untuk 
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diserahkan kepada pelanggan. Dalam tahap ini, perusahaan membuatkan 

formulir pengiriman pesanan (Delivery Order) atau yang dikenal dengan surat 

jalan. Delivery Order adalah formulir yang digunakan untuk mencatat aktivitas 

pengiriman barang yang dipesan oleh perusahaan sebagai pelanggan, dimana 

aktivitas pengiriman barang tersebut dapat beserta dengan tagihan ataupun 

belum disertai dengan tagihan yang harus dibayar customer. Adapun dokumen 

yang digunakan dalam pembuatan Delivery Order adalah Sales Order yang 

dibuat oleh perusahaan berdasarkan Purchase Order yang diperoleh dari 

customer dan juga Delivery Order (program lama), apabila perusahaan 

mentransisi program. 

Tahap dalam menginput Delivery Order ke dalam accurate dari Sales Order 

sebagai berikut: 

a. Menerima dokumen Delivery Order dan Sales Order (per bulan) yang telah 

dibuat staff accounting dengan program GL dari pembimbing lapangan. 

b. Melakukan pengurutan Delivery Order tersebut sesuai tanggal DO. 

Pengurutan dilakukan untuk per bulan. 

c. Setelah pengurutan Delivery Order selesai dilakukan, maka penginputan 

Delivery Order yang telah dibuat oleh staff accounting dapat di input ke 

dalam accurate.  

Proses peng-inputan Delivery Order: klik Sales –> Delivery Order –> 

mengisi pelanggan dengan dengan mengklik panah pada kolom Customer –

> mengisi PO Number, DO Number dan Delivery Date, serta mengisi 

Warehouse BSD01 –> mengisi Quantity –> mengisi Item sesuai SO/SQ 
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(klik tombol Select SO/SQ atau manual dengan dobel klik di kolom Item), 

lalu Item Description akan muncul. Mengisi Quantity Control dan 

Department –> mengisi Description sesuai dengan SO Number  (jika 

diperlukan) –> Save and New atau Save and Close. Berikut merupakan 

tampilan ilustrasi umum Delivery Order dalam accurate (sesuai versi yang 

digunakan): 

Gambar 3.3 

Ilustrasi Delivery Order dalam Accurate 

 

Sumber: www.google.co.id 

 

d. Apabila DO langsung di input berdasarkan SO, maka cara yang digunakan 

adalah: klik List –> Sales –> Sales Order –> mengisi Filter by Date sesuai 
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bulan SO yang dicari –> double klik pada SO yang dicari –> lalu akan 

muncul tampilan SO –> klik DO di bagian header atas –> maka akan 

muncul tampilan DO –> informasi akan otomatis terisi sesuai SO, lalu 

mengisi nomor DO dan mengisi Delivery Date, jika pengiriman partial, 

dapat diubah di Quantity nya –> Save and Close atau langsung mengklik 

Sales Invoice untuk membuat tagihan. 

e. Apabila penginputan telah selesai, kemudian pada dokumen Sales Order 

dan Delivery Order diberikan tanda (√) atau (    ), dan diurutkan sesuai 

peng-inputan untuk dimasukkan ke dalam file database. 

 

Beberapa kemungkinan pencatatan dalam Delivery Order diantaranya: 

1) Delivery Order from Sales Quotation (Surat Jalan dari Penawaran 

Penjualan) 

Pembuatan DO yang berasal dari SQ dapat langsung menggunakan tombol 

shortcut dengan menarik detail item yang ingin dikirim yang berasal dari 

SQ yang sudah dibuat sebelumnya. Dengan mengklik Select Quote, maka 

detail item akan otomatis terisi dan apabila ada penyesuaian Qty barang 

tinggal langsung di edit pada item yang bersangkutan. 

2) Delivery Order From Sales Order (Surat Jalan dari Pesanan Penjualan) 

Pembuatan DO yang berasal dari SO dapat langsung menggunakan tombol 

shortcut dengan menarik detail item yang ingin dikirim yang berasal dari 

SO yang sudah dibuat sebelumnya. Dengan mengklik tombol Select SO, 
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maka detail item akan otomatis terisi dan apabila ada penyesuaian Qty 

barang tinggal langsung di edit pada item yang bersangkutan. 

3) Delivery Order from Return Merchandise Authorization (RMA) 

Pembuatan DO yang berasal dari RMA dapat langsung menggunakan 

tombol shortcut dengan menarik detail item yang ingin dikirim yang 

berasal dari SO yang sudah dibuat sebelumnya. Dengan mengklik tombol 

Select SO, maka detail item akan otomatis terisi dan apabila ada 

penyesuaian Qty barang tinggal langsung di edit pada item yang 

bersangkutan. 

4) Delivery Order not from SO/SQ/RMA 

Pembuatan DO tidak selalu harus didahului dengan SO. DO dapat dibuat 

langsung dengan mengisikan detail item pada kolom yang tersedia. Item 

yang ingin dikirim dapat di pilih langsung dari kolom Item No. 

 

4. Menginput faktur penjualan (Sales Invoice) dari Delivery Order  

Setelah pengiriman barang dilakukan, perusahaan lalu mengirimkan tagihan 

berupa faktur penjualan (Sales Invoice) yang merupakan faktur yang berisi 

jenis item, kuantitas, dan harga yang harus dibayar oleh pelanggan (ada diskon 

atau tidak). Dengan kata lain merupakan jumlah tagihan yang harus dibayar 

oleh customer yang menambah saldo piutang pelanggan (pengakuan piutang 

customer). Tujuan pembuatan faktur penjualan (Sales Invoice) adalah sebagai 

informasi terkait barang yang di jual, term of payment, dan nilai penjualan atas 

barang dan sebagai dokumen penagihan atas jumlah piutang yang harus 
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dibayarkan oleh customer. Dokumen yang diperlukan dalam pembuatan faktur 

penjualan, yaitu Sales Order yang dibuat berdasarkan barang yang dipesan 

oleh customer. Selain itu, apabila perusahaan mentransisi program, maka 

dokumen yang dibutuhkan selain Sales Order yaitu Delivery Order dan Sales 

Invoice yang dibuat pada program lama. Faktur penjualan (Sales Invoice) 

dibuat dengan memasukkan nama dan alamat customer, Invoice No., tanggal 

Invoice Date, term of payment, nomor Purchase Order yang diajukan oleh 

customer, deskripsi barang, jumlah barang, harga satuan barang (harga 

kesepakatan), dan total harga barang. Jika terjadi kesalahan dalam pembuatan 

faktur penjualan, maka akan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan oleh staff 

di bagian ini. Jika faktur penjualan yang dibuat sudah benar dan sesuai, maka 

akan dikirimkan ke alamat customer dengan menyertakan fotokopi faktur 

penjualan dan fotokopi Purchase Order yang dibuat oleh customer, dapat juga 

dikirimkan bersamaan dengan pengiriman barang. 

Tahap dalam menginput Sales Invoice ke dalam accurate dari Delivery Order 

sebagai berikut: 

a. Menerima dokumen Sales Invoice dan Delivery Order (per bulan) yang 

telah dibuat staff accounting dengan program GL dari pembimbing 

lapangan.  Selain itu juga menerima Sales Order yang sudah diurutkan 

sebelumnya. 

b. Melakukan pengurutan Sales Invoice tersebut sesuai tanggal SO dan DO. 

Pengurutan dilakukan untuk per bulan. Hal ini dilakukan untuk 

memudahkan dalam melihat kesesuaian informasi barang antara PO, SO, 

Pelaksanaan Accounting..., Winda Ferlina, FB UMN, 2015



 
 

42 
 

DO (jika partial, DO dapat lebih dari satu karena perbedaan Quantity yang 

dikirimkan) dan SI. 

c. Setelah pengurutan Sales Invoice selesai dilakukan, maka penginputan Sales 

Invoice yang telah dibuat oleh staff accounting dapat di input ke dalam 

accurate.  

Proses peng-inputan Sales Invoice: klik Sales –> Sales Invoice –> mengisi 

pelanggan dengan dengan mengklik panah pada kolom Customer –> 

mengisi PO Number, Invoice Number dan Invoice Date, serta mengisi 

Warehouse BSD01, mengisi Rate dan Fiskal Rate (sesuai 

www.beacukai.go.id apabila mata uang yang diguanakan selain Rupiah)   –> 

mengisi Item sesuai SO/SQ (klik tombol SO/SQ, lalu centang nomor form 

SO/SQ yang akan ditagih) –> akan muncul secara otomatis detail tabel Sales 

Invoice yang sudah terisi sesuai dengan detail form yang dibuat –> Quantity 

dan Unit Price dapat langsung di edit jika diperlukan –> mengisi nomor 

faktur pajak pada field yang tersedia, jika penjualan dikenakan pajak –> 

mengecek total invoice dengan SO (GL) –> Save and New atau Save and 

Close. Berikut merupakan tampilan ilustrasi umum Sales Invoice dalam 

accurate (sesuai versi yang digunakan): 
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Gambar 3.4 

Ilustrasi Sales Invoice dalam Accurate 

 

Sumber: www.google.co.id 

 

d. Apabila SI langsung di input dari DO, maka dapat dilakukan dengan cara: 

klik List –> Sales –> Delivery Order –> un-checklist pada Outstanding Only 

–> double klik pada DO yang dicari –> lalu akan muncul tampilan DO –> 
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klik SI di bagian header atas –> maka akan muncul tampilan SI  –> 

informasi akan otomatis terisi sesuai SO, lalu mengisi nomor Invoice dan 

mengisi Invoice Date –> mengisi Rate dan Fiskal Rate (sesuai 

www.beacukai.go.id apabila mata uang yang diguanakan selain Rupiah)   –> 

mengisi nomor faktur pajak pada field yang tersedia, jika penjualan 

dikenakan pajak –> mengecek total tagihan dengan PO yang ada –> Save 

and New atau Save and Close. 

e. Apabila penginputan telah selesai, kemudian pada dokumen Sales Invoice 

dan Sales Order diberikan tanda (√) atau (    ), dan diurutkan sesuai peng-

inputan untuk dimasukan ke dalam file database. 

 

5. Menginput penerimaan penjualan (Sales Receipt) dari print out cash flow  

Formulir penerimaan penjualan (Sales Receipt) merupakan formulir yang 

berfungsi untuk mencatat aktivitas penerimaan pelunasan Sales Invoice 

terutang dari pelanggan (customer) dan menjadi pendapatan bagi perusahaan. 

Adapun tujuan dibuat nya Sales Receipt adalah untuk mengetahui pelanggan 

yang masih memiliki tagihan dan mengetahui penerimaan pelunasannya serta 

berpengaruh terhadap pengurangan piutang customer. Dokumen yang 

diperlukan dalam menginput Sales Receipt adalah print out cash flow excel 

serta perhitungannya dalam excel terkait dengan penerimaan baik melalui kas 

atau bank yang diterima dari rekening koran bank dan dibuat oleh divisi 

keuangan. Bukti penerimaan dan pengeluaran melalui kas dan bank di 
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masukkan ke dalam excel setiap harinya oleh manajer finance untuk 

mengetahui cash flow perusahaan. 

Tahap menginput Sales Receipt ke dalam accurate dari print out cash flow 

sebagai berikut:  

a. Menerima print out cash flow terkait ringkasan pengeluaran dan penerimaan 

perusahaan melalui bank tertentu serta perhitungnnya di dalam excel yang 

diberikan oleh manajer finance.  

b. Melakukan penginputan Sales Receipt ke dalam accurate berdasarkan print 

out dan perhitungan excel tiap bank dan per bulan, Misal: RABOBANK 

(RP, EURO, USD), BCA (RP), HSBC, dan lainnya bulan Mei.  

Proses peng-inputan Sales Receipt: klik Sales –> Sales Receipt –> mengisi 

pelanggan dengan dengan mengklik panah pada kolom Received From –> 

akan muncul tampilan piutang customer berdasarkan invoice nya –> klik 

panah pada kolom Bank dan pilih Bank-nya, Rate akan muncul bersamaan 

dengan di pilihnya Bank  –> mengisi Cheque Date dan Payment Date (harus 

sama) –> Memo –> klik Void Cheque (untuk pelunasan DPP khusus pada 

mata uang selain Rupiah) atau klik Fiscal Payment (untuk pelunasan PPN 

khusus pada mata uang selain Rupiah) –> masukkan Cheque Amount sesuai 

print out –> memberi tanda checklist pada kolom Paid sesuai invoice yang 

dilunasi  –> mengecek Total Payment dengan Cheque Amount, jika terdapat 

selisih dapat dimasukan sebagai beban ataupun pendapatan di kolom Total 

Disc. –> Save and New atau Save and Close. Berikut merupakan tampilan 

ilustrasi umum Sales Receipt dalam accurate (sesuai versi yang digunakan): 
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Gambar 3.5 

Ilustrasi Sales Receipt dalam Accurate 

 

Sumber: www.google.co.id  

  

6. Menginput pajak masukan dan pajak keluaran ke dalam e-SPT 

berdasarkan faktur pajak 

Pajak masukan biasanya dibayar oleh pembeli dan dilaporkan ke pihak pajak, 

sedangkan pajak keluaran dibayarkan oleh penjual yang sudah dipungut dari 

pembeli. Adapun tujuan penginputan pajak masukan dan keluaran adalah untuk 

menghitung PPN kurang bayar atau lebih bayar. PPN kurang bayar terjadi 

apabila nilai pajak masukan lebih kecil dibandingkan dengan pajak keluaran, 

sebaliknya PPN lebih bayar terjadi apabila nilai pajak masukan lebih besar 
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dibandingkan dengan pajak keluaran. Perhitungan PPN kurang bayar atau lebih 

bayar diperlukan untuk melaksanakan kewajiban perusahaan dalam hal 

perpajakan, yaitu menghitung, menyetor, dan melaporkan SPT masa atas PPN. 

Untuk menginput pajak masukan dan keluaran harus sesuai dengan faktur 

pajak yang dibuat. Faktur pajak merupakan bukti pungutan yang dibuat oleh 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan ditujukan kepada pembeli atas penyerahan 

Barang Kena Pajak (BKP). Faktur pajak dibuat sebagai bukti pungutan bagi 

PKP yang menyerahkan BKP, sebagai bukti pembayaran PPN. Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang 

atau jasa yang dikonsumsi di dalam negeri. Faktur pajak dibuat berdasarkan 

standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam pembuatan faktur pajak 

dicantumkan; nomor seri faktur pajak; nama, alamat, dan NPWP PKP dan 

pembeli BKP/Penerima JKP; nama BKP/JKP; nilai valas sesuai dengan faktur 

penjualan; nilai kurs yang berlaku saat tanggal faktur dibuat berdasarkan 

Keputusan Menteri Keuangan; tanggal pembuatan faktur pajak; dan tanda 

tangan staff pajak sebagai pihak yang telah diautorisasi oleh Direktorat 

Jenderal Pajak. Dokumen yang diperlukan dalam pembuatan faktur pajak 

keluaran adalah faktur penjualan (Sales Invoice), sedangkan pembuatan faktur 

pajak masukan adalah faktur pembelian (purchase invoice).  

Tahap dalam menginput pajak masukan dan pajak keluaran ke dalam e-SPT 

dari faktur pajak sebagai berikut: 

a. Menerima dokumen faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran yang 

diperoleh selama satu masa pajak (per bulan). 
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b. Melakukan penginputan pajak masukan dan keluaran ke dalam e-SPT 

berdasarkan dokumen faktur pajak yang diberikan oleh staff accounting. 

Proses awal penginputan pajak masukan dan keluaran  ke dalam e-SPT 

sebagai berikut: membuka program e-SPT –> pilih menu Program-Koneksi 

Database –> klik Nama Database yang akan digunakan –> masukkan User 

Name dan Password, Misal: Administrator untuk User Name dan 123 untuk 

Password-nya –> pada e-SPT PPN 1111 pilih OK –> mengisi Profil Wajib 

Pajak sesuai data perusahaan, nomor NPWP, dan sebagainya (sudah dibuat 

oleh staff accounting bagian pajak).  

 

Untuk menginput pajak keluaran:  

1. Pilih menu Input Data –> Pajak Keluaran, maka akan tampil form 

Daftar Faktur Pajak Keluaran. 

2. Input Masa Pajak, Tahun Pajak dan Status Pembetulan SPT. Gunakan 

tombol Enter untuk pindah ke kolom input berikutnya. 

3. Klik tombol Baru, maka akan tampil form Input Pajak Keluaran, maka 

akan tampil form input Pajak Keluaran: 
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Gambar 3.6 

Ilustrasi Input Pajak Keluaran  

 

Sumber: www.google.co.id 

 

4. Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 4 s.d. 5 atau pilih salah satu 

Jenis Transaksi. Klik Dropdown untuk menampilkan pilihan jenis 

transaksi. Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom input 

berikutnya. Jika Jenis Transaksi yang dipilih adalah 4 – Ekspor, maka 

tampilan Input Pajak Keluaran sebagai berikut: 
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Gambar 3.7 

Input pajak keluaran (Jenis Transaksi 4) ke dalam e-SPT  

 

Sumber: www.google.co.id 

 

Jika Jenis Transaksi yang dipilih adalah 5 - Penyerahan Dalam Negeri 

Dengan Faktur Pajak, maka tampilan Input Pajak Keluaran sebagai 

berikut: 
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Gambar 3.8 

Input pajak keluaran (Jenis Transaksi 5) ke dalam e-SPT  

 

Sumber: www.google.co.id 

 

5. Isi kolom Detail Transaksi dengan angka 1 sd. angka 9 atau Pilih salah 

satu jenis Detail Transaksi sebagai berikut: 

1: Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN 

2: Kepada Pemungut Bendaharawan 

3: Kepada Pemungut Selain Bendaharawan 

4: DPP Nilai Lain 

6: Penyerahan Lainnya 

7: Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut 
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8: Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan 

9: Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN) 

6. Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd. angka 5 atau Pilih 

salah satu jenis Dokumen Transaksi sebagai berikut: 

1 : Faktur Pajak 

2 : Nota Retur / Nota Pembatalan 

3 : Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak 

4 : Faktur Pajak Batal 

5 : Faktur Pajak Pengganti 

Jika memilih 2, 4 atau 5 maka kolom dokumen yang 

diretur/batal/diganti akan aktif.  

Isi kolom Dokumen yang Diretur/Batal/Diganti dengan angka 1 atau 2. 

Atau pilih salah satu jenis Dokumen berikut : 

1 : Faktur Pajak 

2 : Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak 

7. Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. Atau pilih 

NPWP yang sudah ada di database. 

8. Isi Nomor Dokumen dengan nomor faktur pajak yang akan diinput. 

Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom input berikutnya. Nomor 

Dokumen di faktur pajak harus unik (2 digit kode tahun pajak dan 8 

digit nomor fakturnya tidak boleh sama), kecuali untuk Detail Transaksi 

6 - Penyerahan Lainnya dengan identitas lawan transaksi berupa Nomor 

Paspor. Jika nomor dokumen sudah pernah diinput maka pada saat 
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simpan data akan tampil notifikasi: Nomor Dokumen Sudah Pernah 

Direkam. 

9. Isi Tanggal Dokumen dengan format dd/mm/yyyy atau gunakan tombol 

Dropdown untuk menampilkan kalender.  

10. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur. 

11. Nilai PPN secara otomatis akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN 

10%. Apabila nilai PPN faktur dikenakan Tarif Efektif maka user dapat 

mengubah langsung nilai PPN sesuai dengan tarif efektif yang 

dikenakan. 

 

Berikut merupakan tampilan ilustrasi beberapa faktur pajak keluaran yang di 

input ke e-SPT (Sumber: www.google.co.id):  

Gambar 3.9 

Ilustrasi Peng-inputan Beberapa Faktur Pajak Keluaran 
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Untuk menginput pajak masukan:  

1. Pilih menu Input Data –> Pajak Masukan, maka akan tampil form 

Daftar Faktur Pajak Masukan. 

2. Input Masa Pajak, Tahun Pajak dan Status Pembetulan SPT. 

3. Klik tombol Baru, maka akan tampil form Input Data Pajak Masukan. 

Berikut merupakan tampilan peng-inputan pajak masukan:  

 

Gambar 3.10 

Ilustrasi Input Pajak Masukan 

 

Sumber: www.google.co.id 
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4. Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 1 s.d. 3 atau Pilih salah satu 

Jenis Transaksi berikut ini: 

1. Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP Tidak Berwujud dari Luar 

Daerah Pabean. 

2. Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri. 

3. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dan/atau Pajak 

Masukan dan PPnBM yang atas Impor atau Perolehannya 

mendapat Fasilitas. 

5. Isi kolom Detail Transaksi dengan angka 1 s.d. 11 atau pilih salah satu 

jenis Detail Transaksi yang tersedia. Gunakan tombol Dropdown untuk 

menampilkan list detail transaksi. Angka yang bisa diisikan ke kolom 

Detail Transaksi serta pilihan detail transaksi yang ditampilkan, akan 

berbeda sesuai dengan Jenis Transaksi yang telah dipilih.  

a. Jenis Transaksi 1 : Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP Tidak 

Berwujud dari Luar Daerah Pabean. 

10: Impor BKP 

11: Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud 

12: Pemanfaatan JKP 

b. Jenis Transaksi 2 : Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri. 

1: Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN 

3: Kepada Pemungut Selain Bendaharawan 

4: DPP Nilai Lain 

6: Penyerahan Lainnya 
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9: Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN) 

c. Jenis Transaksi 3 : Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan 

dan/atau Pajak Masukan dan PPnBM yang atas Impor atau 

Perolehannya mendapat Fasilitas. 

1: Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN 

2: Kepada Pemungut Bendaharawan 

3: Kepada Pemungut Selain Bendaharawan 

4: DPP Nilai Lain 

6: Penyerahan Lainnya 

7: Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut 

8: Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan 

9: Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN) 

6. Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd. angka 5 atau Pilih 

salah satu jenis Dokumen Transaksi sebagai berikut: 

1 : Faktur Pajak 

2 : Nota Retur / Nota Pembatalan 

3 : Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak 

4 : Faktur Pajak Batal 

5 : Faktur Pajak Pengganti 

7. Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. Pilih NPWP 

yang sudah ada di database dengan meng-klik tombol, maka sistem 

akan menampilkan form Daftar Lawan Transaksi. Dalam hal NPWP 
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yang diinput tidak ada di database maka akan tampil form Input Lawan 

Transaksi. 

8. Isi Nomor Dokumen dengan nomor faktur pajak yang akan diinput. 

Nomor dokumen harus unik (2 digit tahun pajak dan 8 digit no seri 

faktur) untuk setiap Lawan Transaksi. Jika nomor dokumen sudah 

pernah diinput maka pada saat simpan data akan tampil notifikasi: 

Nomor Dokumen Sudah Pernah Direkam. 

9. Isi Tanggal Dokumen dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan 

tombol Dropdwon untuk menampilkan kotak kalender. 

10. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur. 

11. Nilai PPN secara otomatis akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN 

10%. 

 

Berikut merupakan tampilan ilustrasi beberapa faktur pajak masukan yang 

di input ke e-SPT: 
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Gambar 3.11 

Ilustrasi Peng-inputan Beberapa Faktur Pajak Masukan 

 

 

Sumber: www.google.co.id 

 

7. Mengisi Giro 

Pada dasarnya giro merupakan salah satu dari bukti transaksi perusahaan. Giro 

memiliki sistem pembayaran berupa surat perintah untuk memindahbukukan 

sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening lain yang ditunjuk  di 

dalam surat tersebut. Giro dapat diberikan oleh pihak pembayar (payer) kepada 

bank pihak sebagai penerima. Giro menjadi surat perintah yang mendorong 

pembayar memerintahkan banknya untuk mengambil dana dari akun yang ada 
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dan mengirimkannya ke bank penerima pembayaran sehingga penerima 

pembayaran dapat mengambil uang tersebut. Dalam penggunaan giro, 

permasalahan yang sering muncul yaitu saldo bank kosong saat dilakukan 

kliring. Giro memiliki masa jatuh tempo yang harus diperhatikan sekali oleh si 

penerima giro, sebab sebelum terjadinya tanggal jatuh tempo nilai nominal giro 

belum bisa diuangkan. Selain itu,  kita harus memiliki rekening bank terlebih 

dahulu, sehingga giro lebih aman di dalam mencairkan dananya. Perusahaan 

menggunakan giro sebagai instrumen transaksi selain tunai karena giro 

memiliki tingkat keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan instrumen 

transaksi lain. 

           Giro memiliki fungsi sebagai bukti penerimaan maupun pengeluaran. 

Apabila fungsinya sebagai penerimaan bagi perusahaan, biasanya Giro telah 

diisi oleh pelanggan sesuai utangnya dan ketentuan pengisian lainnya, kita 

sebagai pihak penerima pembayaran hanya perlu mengecek kembali 

kelengkapan isi giro dan mencairkannya di bank tertentu atau pembayar 

langsung mencairkannya ke rekening penerima. Sedangkan  fungsinya sebagai 

pembayaran sama saja seperti fungsi penerimaan, kita sebagai pembayar ke 

supplier, membuka giro dan mengisi kelengkapannya serta dibubuhi tanda 

tangan manajer finance. Dokumen yang diperlukan adalah kertas ringkasan 

invoice pelanggan yang akan jatuh tempo pelunasan dan yang akan jatuh tempo 

untuk di lunasi ke supplier yang dibuat oleh manajer finance. 

 

 

Pelaksanaan Accounting..., Winda Ferlina, FB UMN, 2015



 
 

60 
 

Tahap membuat giro dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Manajer Finance memberikan giro kosong untuk dilakukan pengisian 

pembayaran dan giro yang sudah terisi dari pelanggan. 

b. Melakukan pengisian giro baik yang fungsinya sebagai alat pembayaran 

maupun penerimaan pelunasan, sesuai dengan permintaan manajer finance. 

Biasanya manajer finance akan memberikan catatan untuk dilakukan 

pengisian atas giro.  

c. Setelah mengisi akan dikembalikan ke manajer finance untuk dilakukan 

pengecekan. 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

1. Mentransfer data pencatatan Petty Cash (kas kecil) dari GL ke 

Accurate  

Penginputan atas laporan kas kecil perusahaan dibuat untuk bulan 

Januari, Februari, Maret, April, dan Mei 2014. Dokumen yang digunakan 

dalam pencatatan kas kecil adalah bukti transaksi (struk pengeluaran, 

nota, voucher pembayaran yang di tanda tangani oleh pihak terkait, 

kwitansi, dan lain-lain) serta dokumen laporan kas kecil yang dibuat 

dengan program GL sebelumnya. 
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           Dikarenakan proses magang dilakukan di saat transisi program 

perusahaan dari GL ke accurate, maka dokumen laporan kas kecil yang 

pada dasarnya di print setelah di input ke program accurate (berdasarkan 

bukti transaksi), telah dibuat oleh perusahaan dengan program GL. 

Adapun tujuan pentransferan data laporan kas kecil yang telah dibuat 

program sebelumnya ke accurate adalah untuk memudahkan di dalam 

penyusunan dan pencatatannya karena program accurate memiliki fungsi 

yang lebih memadai. Serta menjadi lebih mudah, ketika pencarian data  

dilakukan.  

Tahap dalam mentransfer data pencatatan kas kecil ke accurate sebagai 

berikut: 

a. Menerima bukti transaksi beserta dokumen laporan kas kecil yang 

telah dibuat staff accounting dengan program GL dari pembimbing 

lapangan. Adapun contoh bukti transaksi yang diberikan adalah 

voucher perusahaan terkait pengeluaran BBM dan tol di lengkapi 

dengan struk pengeluaran tol. Berikut merupakan salah satu contoh 

tampilan dari bukti transaksi (struk pengeluaran tol) bulan Mei 2014: 
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Gambar 3.12 

Bukti Transaksi Kas Kecil Bulan Mei 2014 

(Struk Pengeluaran Tol) 

 

Sumber: Dokumen Perusahaan   

 

           Kemudian struk pengeluaran tol ini dapat dijadikan bukti untuk 

dilakukan pencatatan. Sebelum di masukkan ke dalam pencatatan 

bukti ini dihitung oleh staff accounting. Adapun total pengeluaran tol 

yaitu sejumlah Rp. 36,500.00 (8,500+8,000+5,000+7,000+8,000). 
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Selanjutnya total pengeluaran tol tersebut dimasukkan ke dalam 

voucher khusus yang dibuat oleh perusahaan. Terkait bukti transaksi 

yang diperoleh tidak hanya struk pengeluaran tol, tetapi juga 

pengeluaran BBM yang dapat dihitung melalui KM yang digunakan 

ataupun melalui struk BBM. Adapun rumus perhitungan melalui KM:  

 

 

 

           Sesuai dengan bukti transaksi pengeluaran BBM yang di dapat 

berupa KM, maka salah satu contoh data perhitungannya: KM 

berangkat dan pulang memiliki selisih yaitu 128 KM. Mengisi BBM 

jenis premium dengan harga Rp. 6.500,00. Adapun total pengeluaran 

BBM yang dihitung menurut rumus perhitungan KM sebagai berikut: 

 

 

 

           Kemudian jumlah total struk tol dengan BBM dimasukkan oleh 

staff accounting ke dalam voucher perusahaan sebagai bukti transaksi 

dan dasar pencatatan atas pengeluaran kas kecil. Berikut merupakan 

contoh tampilan voucher perusahaan dimana data di isi dengan 

lengkap oleh pihak terkait dan disertai tanda tangan pihak tersebut: 
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Gambar 3.13 

Bukti Transaksi Kas Kecil Bulan Mei 2014 

(Voucher Perusahaan) 

 

Sumber: Dokumen Perusahaan 

 

           Voucher perusahaan dan struk pengeluaran tol kemudian 

dijadikan dasar peng-inputan kas kecil oleh staff accounting ke dalam 

program GL. Setelah Pembayaran kepada, keterangan dan nominal di 

input ke dalam program GL, maka dihasilkan total pengeluaran yaitu 

sebesar Rp. 128,900.00 (Rp. 92,400.00+36,500.00). Selanjutnya hasil 

tersebut di print out, sehingga menjadi dokumen untuk pentransferan 

data laporan kas kecil ke dalam accurate, kemudian dibubuhi tanda 

tangan penerima, dan manajer finance memberikan paraf disamping 

total apabila total dalam dokumen sudah sesuai dengan pengeluaran 

yang tertera di dokumen laporan kas kecil. Berikut ini merupakan 

contoh dokumen laporan kas kecil hasil print out program GL: 
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Gambar 3.14 

Dokumen Laporan Kas Kecil Bulan Mei 2014 (Program GL) 

  

 

Sumber: Dokumen Perusahaan 

 

b. Melakukan penomoran kas kecil pada dokumen laporan kas kecil dan 

melakukan pengurutan nomor tersebut sesuai tanggal transaksi. 

Pengurutan nomor dilakukan per bulan. Contoh penomoran pada kas 

kecil yaitu S 05/92 yang artinya kode S untuk Kas Serpong, 05 artinya 

bulan Mei, dan 92 artinya nomor urut ke-92. Pengurutan sesuai 

tanggal transaksi yang dilakukan untuk per bulan. Berikut merupakan 

contoh tampilan dari penomoran kas kecil: 
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Gambar 3.15 

Penomoran Kas Kecil  

 

Sumber: Dokumen Perusahaan 

 

c. Melakukan verifikasi nominal antara bukti transaksi dengan dokumen 

laporan kas kecil yang telah dibuat oleh staff accounting, dilanjutkan 

dengan penginputan ke program accurate. Berdasarkan contoh yang 

diambil, pada Gambar 3.12 total struk tol dengan yang dimasukkan ke 

dalam voucher perusahaan (Gambar 3.13) sudah benar yaitu sebesar 

Rp. 36,500.00 dan telah sesuai dengan nominal yang ada di dokumen 

laporan kas kecil GL (Gambar 3.14). Perhitungan BBM pun sudah 

sesuai dengan voucher perusahaan (Gambar 3.13) yaitu Rp 92,400.00. 

Nominal tersebut telah sesuai dengan yang di catat dalam dokumen 

laporan kas kecil yang dapat dilihat pada Gambar 3.14. Setelah 

verifikasi nominal antara bukti transaksi dengan dokumen laporan kas 

kecil sesuai, maka peng-inputan tersebut dapat dilakukan.  

Proses peng-inputan kas kecil ke dalam accurate:  

a) Buka program accurate, kemudian dilanjutkan dengan mengklik 

Cash Bank –> Payment  
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Gambar 3.16 

Menu Cash Payment (Kas Kecil) 

 

Sumber: Accurate Perusahaan 

 

b) Setelah muncul tampilan payment, selanjutnya mengisi identitas 

penerima (bagian atas) sesuai dokumen laporan kas kecil GL 

(pada Gambar 3.14). Dimulai dengan mengisi Paid Form (Kas 

Serpong), Voucher No. (S 05/92), Cheque No. (tidak diisi), 

Tanggal (16/05/2014), Memo (BBM dan tol B 8667 MH T. 

13/05/14), dan Penerima (Jessi)  
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Gambar 3.17 

Meng-input Identitas Kas Kecil 

 

Sumber: Accurate Perusahaan 

 

c) Selanjutnya mengklik akun sesuai bukti transaksi pada kolom 

Account No. misal: BBM (dapat dilihat pada Gambar 3.17), 

Account Name akan muncul dengan sendirinya sesuai Account 

No., mengisi Memo (BBM B 8167 MH T. 13/05/14), Department 

(Retail 1000), dan mengisi Amount (Rp. 92,400.00) sesuai 

dokumen laporan kas kecil GL (pada Gambar 3.14). 
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Gambar 3.18 

Meng-input Keterangan Pengeluaran Kas Kecil 

 

Sumber: Accurate Perusahaan 

d) Mengklik tanda kalkulator untuk memunculkan angka pada 

Amount (atas) dan mengecek Total Payment dengan kolom 

Amount (tabel). Dikarenakan nominal Amount (atas) dan Total 

Payment sama, yaitu sebesar Rp. 92,400.00, maka penginputan 

sudah benar. Jika terdapat lebih dari satu transaksi, maka klik 

Enter, lalu mengisi seperti langkah Gambar 3.18, mengecek 

amount dan total payment nya kembali. Terakhir Save and New 

atau Save and Close untuk mencatat tanggal transaksi selanjutnya. 

Karena contoh yang digunakan lebih dari satu transaksi, maka 
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Total Payment bukan lagi Rp.92,400.00, tetapi menjadi 

Rp.128,900.00 setelah adanya penambahan biaya tol sebesar 

Rp.36,500.00.  

 

d. Namun, terdapat juga ketidaksamaan antara bukti transaksi dengan 

dokumen laporan kas kecil pada beberapa transaksi yang terjadi. Bukti 

transaksi dan dokumen laporan kas kecil harus di pisahkan dari yang 

lain untuk dikembalikan kepada bagian staff accounting untuk di 

koreksi dan di input ulang, langsung ke dalam accurate oleh staff 

accounting yang mengoreksi. Perbedaan biasanya terdapat di dalam 

nominal selisih sekitar Rp. 3,000.00-5,000.00. Namun dokumen yang 

mengalami ketidaksamaan nominal dengan bukti transaksi tidak dapat 

ditampilkan karena dokumen tersebut disisihkan ke staff accounting 

yang bertugas mengecek kembali. 

 

e. Apabila penginputan per bulan telah selesai, kemudian dilakukan 

pengecekan ulang melalui nomor urut di dalam program accurate 

untuk memastikan semua transaksi telah terinput. Hal ini dapat di cek 

melalui langkah berikut: Reports –> Index to Reports –> Cash and 

Bank –> Bank Book –> Column and Filter –> Account Name (Kas 

Serpong) –> Parameter (01/05/2014-31/05/2014). Terkait contoh 

yang di input adalah transaksi tanggal 16 Mei 2014 bahwa terdapat 

pengeluaran sebesar Rp. 128,900.00 terkait pengeluaran BBM dan tol, 
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sehingga mengurangi saldo awal yang dimiliki perusahaan yaitu dari 

saldo awal Rp. 8,789,903.00 menjadi Rp. 8,661,003.00. Adapun hasil 

tampilan penginputan per bulan yang telah selesai dapat di cek sebagai 

berikut:  

 

Gambar 3.19 

Contoh Tampilan Peng-inputan Keseluruhan Kas Kecil 

 

Sumber: Accurate Perusahaan 

 

Untuk tampilan selengkapnya terkait Petty Cash dapat dilihat pada 

Lampiran 6. 

 

2. Mentransfer pesanan penjualan (Sales Order) dari GL ke Accurate 

Pesanan penjualan (Sales Order) yang dibuat dalam program accurate 

untuk tiap customer periode Februari-Mei 2014. Dokumen yang 

diperlukan dalam pembuatan Sales Order adalah Purchase Order yang 

diperoleh dari customer. Purchase Order merupakan bukti pemesanan 

suatu jenis barang dari customer kepada perusahaan.  

Pelaksanaan Accounting..., Winda Ferlina, FB UMN, 2015



 
 

72 
 

           Dari informasi tersebut dapat diperoleh informasi berupa: nama 

dan alamat customer, nomor Purchase Order, tanggal pembutan 

Purchase Order, deskripsi barang yang dipesan, kuantitas barang yang 

dipesan, harga yang disepakati, delivery term, dan term of payment. 

Dikarenakan proses magang dilakukan di masa transisi perusahaan, 

sehingga penginputan tidak dilakukan langsung dari Purchase Order ke 

program accurate, tetapi berdasarkan dokumen Sales Order yang dibuat 

pada program lama dan kemudian di print oleh staff accounting. Tujuan 

dibuatnya Sales Order sebagai bukti perusahaan membuat formulir atas 

penjualan barang. 

Tahap dalam mentransfer Sales Order ke dalam accurate sebagai berikut: 

a. Menerima dokumen Sales Order yang telah dibuat staff accounting 

dengan program GL dari pembimbing lapangan berdasarkan Purchase 

Order customer. Berikut ditampilkan Gambar terkait Purchase Order 

bulan Februari 2014 yang diterima bagian sales: 
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Gambar 3.20 

Purchase Order (GL) Bulan Februari 2014 

            

Sumber: Dokumen Perusahaan 

 

           Purchase Order yang telah diterima bagian sales melalui fax, e-

mail ataupun telepon dijadikan dokumen dasar pembuatan Sales 
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Order ke dalam program (GL). Isi pemesanan, harga dan keterangan 

pelanggan harus sama sesuai kesepakatan. Berikut merupakan 

tampilan dari Sales Order bulan Februari 2014 yang dibuat dari 

program GL: 

Gambar 3.21 

Sales Order (GL) Bulan Februari 2014 

Sumber: Dokumen Perusahaan 
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           Pada Gambar 3.20 dan Gambar 3.21, pengisian alamat 

customer (untuk pengiriman Jakarta Pusat: PT SIP- Jln. Pangeran 

Djajakarta Blok D no.28), PO Number pelanggan (SIP17022014), PO 

Date (12 Feb 2014), Terms untuk pembayaran (30 hari), dan nama 

sales (Bpk. Slamet) telah sesuai antara PO dan SO. Selain itu, untuk 

barang yang dipesan juga sama yaitu 3SB3400-0C dengan Qty 

sebanyak 24 unit, harga per unit Rp. 52,152.00 (harga kesepakatan) 

dan total setelah pajak (10%) sebesar Rp. 1,376,813.00. Dokumen 

print out Sales Order telah dibubuhi tanda tangan general manager 

dan sales sebagai bukti terjadi pemesanan penjualan barang oleh sales 

tertentu dan manajer mengetahui.  

 

b. Melakukan pengurutan Sales Order tersebut sesuai tanggal SO. 

Pengurutan dilakukan untuk per bulan. Pada contoh yang diambil 

bulan Februari, maka diurutkan dimulai dari tanggal 01-28 Februari 

2014. 

Gambar 3.22 

Pengurutan Sales Order Berdasarkan Tanggal 

 

Sumber: Dokumen Perusahaan 
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c. Setelah pengurutan Sales Order selesai dilakukan, maka Sales Order 

yang telah dibuat oleh staff accounting dapat di input ke dalam 

accurate.  

Proses peng-inputan Sales Order yaitu:  

a) Buka accurate lalu dilanjutkan dengan, klik Sales –> Sales Order.  

 

Gambar 3.23 

Menu Sales Order  

 

Sumber: Accurate Perusahaan 

 

b) Setelah tampilan Sales Order terbuka, maka langkah selanjutnya 

yaitu mengisi pelanggan dengan dengan mengklik panah pada 

kolom Order By (PT. SIP) –> mengisi PO Number 
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(SIP17022014), SO Number (MGC/SO-IN1/2014-02/000003), SO 

Date (17 Feb 2014), Ship Date (24 Feb 2014), Sales Person (Bpk. 

Slamet) dan Terms (Net 30 karena 30 hari). 

 

Gambar 3.24 

Meng-input Identitas Sales Order 

 

Sumber: Accurate Perusahaan 

 

c) Mengklik Item (3SB3400-0C), maka Item Description akan 

muncul (Actuator) –> mengisi Quantity (24), Unit Price  

(Rp.74,678.56), Discount (30.16%), Tax (P) Amount 

(Rp.1,251,732.1513), dan Departement (Retail-1000) –> mengisi 

Discount (Rp. 84.153) di bawah Sub Total untuk pembulatan 

PT. SIP 

Pelaksanaan Accounting..., Winda Ferlina, FB UMN, 2015



 
 

78 
 

nominal+PPN, sehingga menghasilkan Total Order 

(Rp.1,376,813.00) –> Save and New untuk peng-inputan 

selanjutnya.  

 

Gambar 3.25 

Meng-input Keterangan Penjualan  

 

Sumber: Accurate Perusahaan  

 

d. Setelah penginputan selesai, kemudian pada dokumen Sales Order 

diberikan tanda (√) atau (     ), dan diurutkan sesuai peng-inputan 

untuk dimasukkan ke dalam file database. Berikut ditampilkan contoh 

Sales Order yang telah diinput ke dalam Accurate: 

  

PT. SIP 
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Gambar 3.26 

Tanda Sales Order Telah Dimasukkan 

 

Sumber : Dokumen Perusahaan 

Untuk tampilan selengkapnya terkait Sales Order dapat dilihat pada 

Lampiran 7. 

 

 

3. Menginput pengiriman pesanan (Delivery Order) dari Sales Order  

Pengiriman Pesanan (Delivery Order) yang dibuat dalam program 

Accurate untuk tiap customer periode Februari-Mei 2014. Dokumen yang 

diperlukan dalam pembuatan Delivery Order adalah Sales Order yang 

dibuat oleh perusahaan berdasarkan Purchase Order yang diperoleh dari 

customer, serta Delivery Order (GL) yang telah dibuat oleh staff 

accounting. Sales Order merupakan bukti pesanan penjualan suatu jenis 

barang yang dibuat perusahaan sesuai pesanan customer. Dari informasi 

tersebut dapat diperoleh informasi berupa: nama dan alamat customer, 

nomor Sales Order, Purchase Order, tanggal pembutan Sales Order, 

deskripsi barang yang dipesan, kuantitas barang yang dipesan, harga 
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yang disepakati, delivery term, dan term of payment. Tujuan Delivery 

Order dibuat adalah sebagai bukti keluarnya barang oleh gudang dan 

sebagai surat jalan. 

Tahap menginput Delivery Order ke dalam accurate dari Sales Order 

sebagai berikut: 

a. Menerima dokumen Delivery Order dan Sales Order (per bulan) yang 

telah dibuat staff accounting dengan program GL dari pembimbing 

lapangan. Untuk Sales Order dapat dilihat pada Gambar 3.21. Untuk 

Delivery Order yang diberikan sudah ditandatangani oleh kepala 

gudang (bawah kanan) karena menandakan kepala gudang mengetahui 

barang yang keluar dan sebagai surat jalan, sedangkan bawah kiri 

menandakan barang telah diterima pelanggan.  Untuk barang yang di 

pesan pelanggan berstatus ready stock, sehingga barang yang dikirim 

tidak terpisah yaitu 3SB3400-0C dengan Qty sebanyak 24 unit. 

Berikut adalah salah satu contoh tampilan Delivery Order bulan 

Februari 2014: 
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Gambar 3.27 

Delivery Order (GL) Bulan Februari 2014 

 

Sumber: Dokumen Perusahaan 

 

b. Melakukan pengurutan Delivery Order tersebut sesuai tanggal DO. 

Pengurutan dilakukan untuk per bulan dimulai dari 01-28 Februari. 
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Gambar 3.28 

Pengurutan Delivery Order Berdasarkan Tanggal 

 

Sumber: Dokumen Perusahaan 

 

c. Setelah pengurutan Delivery Order selesai dilakukan, maka 

penginputan Delivery Order yang telah dibuat oleh staff accounting 

dapat di input ke dalam accurate. Karena peng-inputan berdasarkan 

Sales Order yang telah di input sebelumnya, maka proses peng-

inputan untuk Delivery Order dapat dilakukan dengan cara: 

a) Buka menu accurate, lalu klik List –> Sales –> Sales Order . 
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Gambar 3.29 

Menu Tampilan List Sales Order 

 

 

Sumber: Accurate Perusahaan 

 

b) Mengisi Filter by Date sesuai bulan SO yang dicari (01/02/2014-

28/02/2014) –> double klik pada SO yang dicari (17 Februari 

2014). 
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Gambar 3.30 

Menu Tampilan List Sales Order Bulan Februari 2014 

 

Sumber: Accurate Perusahaan 

 

c) Lalu akan muncul tampilan SO seperti Gambar 3.25 –> klik DO di 

bagian header atas –> maka akan muncul tampilan DO. Informasi 

akan otomatis terisi sesuai SO, lalu mengisi nomor DO sesuai 

yang tertera di dokumen DO (GL) dan SO (140251), mengisi 

Delivery Date (17/02/2014) sesuai SO dan DO (GL). 

Berikut merupakan tampilan dari nomor DO dan Delivery Date, 

baik dari SO dan DO (GL): 
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Gambar 3.31 

Tampilan Nomor DO dan Delivery Date 

 

 

Sumber: Dokumen Perusahaan 

 

 

d) Nomor Do dan Delivery Date tersebut dimasukkan ke dalam 

accurate, mengisi Warehouse (BSD01). Untuk Item, Item 

Description, Qty, Departement, nomor SO akan terisi otomatis 

sesuai SO yang di input yaitu 3SB3400-0C dengan Qty sebanyak 

24 unit dan Departement (1000). Kemudian pada kolom Quantity 

tetap karena barang yang dikirim lengkap dan tersedia di gudang 

–> Save and Close atau langsung mengklik Sales Invoice untuk 

membuat tagihan. 
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Gambar 3.32 

Delivery Order melalui Sales Order Februari 2014 

 

Sumber: Accurate Perusahaan 

 

d. Apabila penginputan telah selesai, kemudian pada dokumen Sales Order 

dan Delivery Order diberikan tanda (√) atau (    ), dan diurutkan sesuai 

peng-inputan untuk dimasukan ke dalam file database. Untuk melihat 

tanda (√) atau (     ), pada Sales Order dapat dilihat pada Gambar 3.21 

dan untuk Delivery Order pada Gambar 3.27. 

 

Tampilan selengkapnya terkait Delivery Order dapat dilihat pada 

lampiran 8. 

PT. SIP 
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4. Menginput faktur penjualan (Sales Invoice) dari Delivery Order  

Faktur penjualan (Sales Invoice) yang dibuat dalam program accurate 

untuk tiap customer periode Februari-Mei 2014. Dokumen yang 

diperlukan dalam pembuatan Sales Invoice adalah Sales Invoice, Delivery 

Order dan Sales Order. Tujuan dibuatnya Sales Invoice sebagai formulir 

penagihan kepada customer atas barang yang dibeli.  

Tahap dalam menginput Sales Invoice ke dalam accurate dari Delivery 

Order sebagai berikut: 

a. Menerima dokumen Sales Invoice dan Delivery Order (per bulan) 

yang telah dibuat staff accounting dengan program GL dari 

pembimbing lapangan. Selain itu juga menerima Sales Order yang 

sudah diurutkan sebelumnya. Untuk Delivery Order dapat dilihat pada 

Gambar 3.27, sedangkan untuk Sales Order dapat dilihat pada Gambar 

3.21. Karena terkait dengan contoh penjualan yang dilakukan, barang 

yang dipesan ready stock di gudang sehingga tagihan pun dapat 

dikirim di tanggal pengiriman barang (17 Februari 2014) yaitu dengan 

barang yang dipesan 3SB3400-0C dengan Qty sebanyak 24 unit 

dengan pembayaran (30 hari), harga per unit Rp. 52,152.00 (harga 

kesepakatan) dan total setelah pajak (10%) sebesar Rp. 1,376,813.00. 

Berikut merupakan tampilan dari Sales Invoice (GL) bulan Februari 

2014: 
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Gambar 3.33 

Sales Invoice (GL) Bulan Februari 2014 

 

Sumber: Dokumen Perusahaan 

 

b. Melakukan pengurutan Sales Invoice tersebut sesuai tanggal SI 

berdasarkan DO (dapat dilihat pada Gambar 3.28). Pengurutan 

dilakukan per bulan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam 

melihat kesesuaian informasi barang antara SO, DO dan SI. Adapun 

tampilan pengurutan SI berdasarkan tanggal yaitu: 
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Gambar 3.34 

Pengurutan Sales Invoice Berdasarkan Tanggal 

 

Sumber: Dokumen Perusahaan 

 

c. Setelah pengurutan Sales Invoice selesai dilakukan, maka Sales 

Invoice yang telah dibuat oleh staff accounting dapat di input ke dalam 

accurate. Karena peng-inputan berdasarkan Delivery Order yang telah 

di input sebelumnya, maka proses peng-inputan untuk Sales Invoice 

dapat dilakukan dengan cara: 

a) Buka menu accurate, lalu klik List –> Sales –> Delivery Order 

(Sumber: Accurate Perusahaan): 

Gambar 3.35 

Menu Tampilan List Delivery Order 
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b) Meng-un-checklist pada Outstanding Only –> double klik pada DO 

yang dicari (140251, 17 Februari 2014). Outstanding Only di un-

checklist karena SI sudah dibuat pada program GL dan pada saat 

magang yang dilakukan mentransfernya ke accurate, sehingga 

menghindari pembuatan SI double. 

 

Gambar 3.36 

Menu Tampilan List Delivery Order Bulan Februari 2014 

 

 

Sumber: Accurate Perusahaan 

 

c) Lalu akan muncul tampilan DO seperti Gambar 3.32 –> klik 

Invoice di bagian header atas seperti Gambar 3.32 –> maka akan 

muncul tampilan Sales Invoice. Informasi akan otomatis terisi 

sesuai SO, lalu mengisi nomor Invoice sesuai yang tertera di 
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dokumen SO (140264) dan SI (140264), mengisi Invoice Date 

(17/02/2014) dapat  sesuai SO, DO dan SI (GL). Berikut 

merupakan tampilan dari nomor SI dan Delivery Date, baik dari 

SO dan SI: 

 

Gambar 3.37 

Tampilan Nomor SI dan Delivery Date 

 

Sumber: Dokumen Perusahaan 

d) Nomor SI (140264), Delivery Date (17/02/2014), Ship Date 

(17/03/2014 sesuai Terms Net 30), dimasukkan ke dalam 

accurate, tidak mengisi Rate dan Fiskal Rate karena mata uang 

yang digunakan Rupiah, sehingga tampilan accurate tidak 

memuat Rate dan Fiscal Rate. Untuk Item, Item Description, Qty, 

Departement, nomor SO akan terisi otomatis sesuai SO yang di 

input yaitu untuk Item 3SB3400-0C dengan Qty sebanyak 24 unit 
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dan Departement (1000). Kemudian pada kolom Quantity tetap 

karena barang yang dikirim lengkap dan tersedia di gudang, lalu 

mengisi nomor faktur pajak pada field yang tersedia (010.000 14-

25301454) –> mengecek total tagihan dengan SO (GL) yang ada –

> Save and Close. 

 

Gambar 3.38 

Sales Invoice melalui Delivery Order Februari 2014 

 

Sumber: Accurate Perusahaan 

d. Setelah penginputan selesai, kemudian pada dokumen Sales Invoice 

dan Sales Order diberikan tanda (√) atau (     ), dan diurutkan sesuai 

peng-inputan untuk dimasukkan ke dalam file database. Untuk tanda 

PT. SIP 
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pada Sales Invoice dapat dilihat pada Gambar 3.33, sedangkan untuk 

Sales Order dapat dilihat pada Gambar 3.21. 

Untuk tampilan selengkapnya terkait dengan Sales Invoice dapat dilihat 

pada Lampiran 9. 

 

5. Menginput penerimaan penjualan (Sales Receipt) dari print out cash 

flow  

Penerimaan penjualan (Sales Receipt), yang dibuat dalam program 

accurate untuk tiap customer periode Maret-Juni 2014. Dokumen yang 

diperlukan dalam pembuatan Sales Receipt adalah print out cash flow 

excel serta perhitungannya dalam excel terkait dengan penerimaan baik 

melalui kas atau bank yang diterima dari rekening koran bank dan dibuat 

oleh divisi keuangan, namun tidak dapat ditunjukkan karena termasuk 

dalam dokumen penting dan rahasia. Adapun tujuan dibuat nya Sales 

Receipt adalah untuk mengetahui pelanggan yang masih memiliki 

tagihan dan mengetahui penerimaan pelunasannya serta berpengaruh 

terhadap pengurangan piutang customer.  

Tahap menginput Sales Receipt ke dalam accurate dari print out cash 

flow sebagai berikut:  

a. Menerima print out cash flow terkait ringkasan pengeluaran dan 

penerimaan perusahaan melalui bank tertentu serta perhitungnnya di 

dalam excel yang diberikan oleh manajer finance. Berikut merupakan 

ilustrasi print out cash flow dan perhitungan excelnya: 
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Gambar 3.39 

Print Out Cash Flow Bank Rabobank Bulan Mei 2014 

 

 

*Angka yang digunakan bukanlah angka yang sebenarnya. 

Sumber: Dokumen Perusahaan 

 

Gambar 3.40 

Perhitungan di Excel Rabobank Bulan Mei 2014 

 

Sumber: Excel Perusahaan 

b. Setelah kedua dokumen diterima, selanjutnya melakukan penginputan 

Sales Receipt ke dalam accurate berdasarkan print out dan 

perhitungan excel tiap bank dan per bulan, Misal: RABOBANK (RP, 

EURO, USD), BCA (RP), HSBC, dan lainnya bulan Mei. Karena 

PT. SIP 
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terkait contoh mata uang yang digunakan adalah Rupiah dan untuk 

PPN Rupiah langsung dimasukkan kedalam total, sehingga 

perhitungan diexcel tidak terlalu berpengaruh.  

Proses peng-inputan Sales Receipt:  

a) Membuka menu accurate, lalu mengklik Sales –> Sales Receipt. 

 

Gambar 3.41 

Menu Sales Receipt 

   

Sumber: Accurate Perusahaan 

 

b) Sesudah tampilan Sales Receipt terbuka, maka langkah selanjutnya 

mengisi pelanggan dengan mengklik panah pada kolom Received 

From (PT. SIP) –> akan muncul tampilan piutang customer 

berdasarkan invoice nya  –> klik panah pada kolom Bank dan 

pilih Bank-nya (Rabobank IDR 373), Rate akan muncul 

Pelaksanaan Accounting..., Winda Ferlina, FB UMN, 2015



 
 

96 
 

bersamaan dengan di pilihnya Bank (1 karena Rupiah)    –> 

mengisi Paid no. (RBI 05/24 yang artinya no urut ke 24 bulan 

Mei), mengisi Cheque Date dan Payment Date (harus sama) 

(06/05/2014) –> Memo (PT. SIP - penerimaan inv.140469; 

KB3500) –> masukkan Cheque Amount sesuai print out (Rp. 

4,616,500.00) –> memberi tanda checklist pada kolom Paid 

sesuai invoice yang dilunasi (140469)  –> mengecek Total 

Payment dengan Cheque Amount, karena ada KB 3,500, jadi 

harus dimasukkan di dalam Total Disc. Selanjutnya Save and New 

untuk peng-inputan selanjutnya. Berikut merupakan tampilan 

ilustrasi umum Sales Receipt dalam accurate, karena perusahaan 

tidak mengijinkan menampilkannya (Sumber: Accurate 

Perusahaan): 

Gambar 3.42 

Penginputan Sales Receipt (Accurate)  

PT. SIP 
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Untuk tampilan selengkapnya terkait Sales Receipt dapat dilihat pada 

lampiran 10. 

 

6. Menginput pajak masukan dan pajak keluaran ke dalam e-SPT 

berdasarkan faktur pajak 

Pajak keluaran dan masukan yang di input ke dalam e-SPT untuk bulan 

Mei-Juli 2014. Untuk menginput pajak masukan dan keluaran harus 

sesuai dengan faktur pajak yang dibuat. Dokumen yang diperlukan dalam 

pembuatan faktur pajak keluaran adalah faktur penjualan sedangkan 

pembuatan faktur pajak masukan adalah faktur pembelian. Terkait 

dengan tugas di dalam proses magang, hanya menginput faktur pajak 

masukan dan keluaran ke dalam e-SPT berdasarkan faktur pajak yang 

sudah dibuat oleh staff accounting tanpa harus membuatnya lagi. Tahap 

dalam menginput pajak masukan dan pajak keluaran ke dalam e-SPT dari 

faktur pajak sebagai berikut: 

a. Menerima dokumen faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran 

yang diperoleh selama satu masa pajak (per bulan). Berikut ini 

ditampilkan Gambar faktur pajak keluaran bulan Februari dan 

masukan bulan Juli: 

 

 

 

Pelaksanaan Accounting..., Winda Ferlina, FB UMN, 2015



 
 

98 
 

Gambar 3.43 

Faktur Pajak Keluaran Bulan Februari 2014 

 

Sumber: Dokumen Perusahaan 

            

PT. SIP 

Jln ABCD no.2-Surabaya-Indonesia 
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Gambar 3.44 

Faktur Pajak Masukan Bulan Juli 2014 

 

Sumber: Dokumen Perusahaan 
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b. Setelah bukti faktur pajak keluaran dan masukan telah diterima. 

Selanjutnya  meng-inputnya ke dalam e-SPT. Dikarenakan saat 

melakukan proses peng-inputan e-SPT tidak boleh dicetak, sehingga 

Gambar yang ditampilkan bukanlah Gambar sebenarnya melainkan 

ilustrasi. Berikut merupakan langkah di dalam penginputan pajak 

keluaran sesuai faktur pajak (Gambar 3.43): 

a) Pilih menu Input Data –> Pajak Keluaran, maka akan tampil form 

Daftar Faktur Pajak Keluaran. 

b) Input Masa Pajak (Februari), Tahun Pajak (2014) dan Status 

Pembetulan SPT (0). Gunakan tombol Enter untuk pindah ke 

kolom input berikutnya. 

c) Klik tombol Baru, maka akan tampil form Input Pajak Keluaran. 

d) Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 5 - Penyerahan Dalam 

Negeri Dengan Faktur Pajak.  

e) Isi kolom Detail Transaksi dengan angka 1: Kepada Pihak yang 

Bukan Pemungut PPN. 

f) Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 : Faktur Pajak. 

g) Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP PT. SIP (02 206 340.8-

611.000). 

h) Isi Nomor Dokumen dengan nomor faktur pajak (010.000-

14.25301454). 

i) Isi Tanggal Dokumen (17 Februari 2014) atau gunakan tombol 

Dropdown untuk menampilkan kalender. 
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j) Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur 

(Rp 1,251,648.00). 

k) Nilai PPN secara otomatis akan dihitung oleh sistem dengan Tarif 

PPN 10% yaitu Rp 125,165.00. Setelah data di isi lengkap, lalu 

Simpan untuk penginputan selanjutnya. 

           Berikut merupakan tampilan ilustrasi penginputan pajak 

keluaran ke dalam  e-SPT: 

Gambar 3.45 

Peng-inputan Pajak Keluaran ke dalam e-SPT 

 

*Gambar yang ditampilkan bukanlah gambar yang sebenarnya. 

Sumber: e-SPT Perusahaan  
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           Apabila dalam satu masa pajak, faktur telah di input 

dengan lengkap, maka akan ditampilkan peng-inputan 

keseluruhan seperti Gambar berikut:  

Gambar 3.46 

Tampilan Semua Penginputan Pajak keluaran 

 

*Gambar yang ditampilkan bukanlah gambar yang sebenarnya. 

Sumber: e- SPT Perusahaan 

 

           Untuk peng-inputan pajak masukan dapat dilakukan seperti 

langkah berikut dengan melihat faktur pajak pada Gambar 3.44: 

a) Pilih menu Input Data –> Pajak Masukan, maka akan tampil form 

Daftar Faktur Pajak Masukan. 

b) Input Masa Pajak (Juli), Tahun Pajak (2014) dan Status 

Pembetulan SPT (0). 
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c) Klik tombol Baru, maka akan tampil form Input Data Pajak 

Masukan.  

d) Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 2. Perolehan BKP/JKP 

Dalam Negeri. 

e) Isi kolom Detail Transaksi dengan angka 1: Kepada Pihak yang 

Bukan Pemungut PPN. 

f) Isi Dokumen Transaksi (1 Faktur Pajak). 

g) Isi NPWP (01.669.265.9-415.000). 

h) Isi Nomor Dokumen dengan nomor faktur pajak (010.001-

14.61307508). 

i) Isi Tanggal Dokumen (18 Juli 2014) atau gunakan tombol 

Dropdwon untuk menampilkan kotak kalender. 

j) Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur 

(Rp 25,901,410.00). 

k) Nilai PPN secara otomatis akan dihitung oleh sistem dengan Tarif 

PPN 10% (Rp 2,590,141.00). Setelah data di isi lengkap, lalu 

Simpan untuk penginputan selanjutnya. 

           Berikut merupakan tampilan ilustrasi pajak masukan yang 

di input ke e-SPT: 
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Gambar 3.47 

Peng-inputan Pajak Masukan ke dalam e-SPT 

 

*Gambar yang ditampilkan bukanlah gambar yang sebenarnya. 

Sumber: e-SPT Perusahaan 

 

           Apabila dalam satu masa pajak, faktur telah di input 

dengan lengkap, maka akan ditampilkan peng-inputan 

keseluruhan seperti Gambar 3.46 hanya berbedanya jenis 

pajaknya, pajak masukan. 

 

Untuk lebih lengkapnya terkait dengan pajak masukan dan keluaran 

dapat dilihat pada lampiran 11.  
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7. Mengisi Giro 

Pengisian giro yang dibuat terkait dengan fungsinya sebagi bukti 

penerimaan maupun pengeluaran. Periode dikerjakan mulai dari Mei-Juli 

sesuai permintaan dari manajer finance. Pengisian giro dilakukan di 

ruangan manajer finance karena manajer finance membantu mengontrol 

penulisan untuk meminimalkan kesalahan dalam penulisan. Dokumen 

yang digunakan adalah catatan yang diberikan oleh manajer finance dan 

bukti lisan yang diperintahkan manajer finance. Berhubung Giro menjadi 

bukti yang rahasia, sehingga untuk bukti giro tersebut diambil dari 

website.  

Adapun tahap dalam penulisan giro sebagai berikut:  

a) Manajer Finance memberikan giro kosong untuk dilakukan pengisian 

pembayaran dan giro yang sudah terisi dari pelanggan. Berikut 

merupakan tampilan contoh tampilan dari giro (Sumber: 

www.google.co.id): 

 

Gambar 3.48 

Tampilan Giro 
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b) Melakukan pengisian giro baik yang fungsinya sebagai alat 

pembayaran maupun penerimaan pelunasan, sesuai dengan permintaan 

manajer finance. Biasanya manajer finance akan memberikan catatan 

untuk dilakukan pengisian atas giro. Tampilan pada giro dapat 

berbeda sedikit dengan giro lainnya sesuai Bank yang mengeluarkan 

giro tersebut. Adapun cara pengisian giro yaitu dimulai dengan: 

1) Mengisi tanggal pengkliringanya. Biasanya pencairan dana akan 

terjadi setelah 2 hari giro dikliring sesuai tanggal jatuh temponya. 

2) Mengisi identitas pemilik giro dan penerima giro. 

3) Memasukkan nominal yang akan dicairkan. 

4) Dibubuhi tanda tangan atau cap pemilik Giro. 

5) Jika terdapat kesalahaan di dalam pencatatan harus dicoret dan 

diberikan paraf pemilik oleh pemilik giro. 

Berikut tampilan dalam pengisian giro (Sumber: www.google.co.id): 

Gambar 3.49 

Pengisian Giro 

Pelaksanaan Accounting..., Winda Ferlina, FB UMN, 2015

http://www.google.co.id/


 
 

107 
 

c) Setelah mengisi akan dikembalikan ke manajer finance untuk 

dilakukan pengecekan. 

 

3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

Terdapat beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kerja 

magang yaitu: 

1. Kendala ketika mencari dokumen awal tahun karena perusahaan 

mengalami pergantian program di bulan Juni sehingga dokumen-

dokumen lama masih belum tertata rapi, sehingga beberapa 

tercampur dengan dokumen-dokumen lainnya (filing belum tertata 

rapih). 

2. Kendala ketika menginput laporan atas dana kas kecil perusahaan, 

terdapat beberapa transaksi yang berbeda totalnya dengan bukti 

transaksi. 

3. Kendala ketika melakukan penginputan Sales Receipt, sering terjadi 

ketidakcocokan kurs sebenarnya pada tanggal invoice date dengan 

yang dimasukkan ke dalam Sales Invoice, sehingga akan 

berpengaruh pada perhitungan pelunasannya yang diterima dalam 

excel dengan yang otomatis dihitung melalui program. 

4. Kendala ketika melakukan penginputan program sering mengalami 

lack. 
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3.3.3 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul 

yaitu: 

1. Dalam mengatasi masalah filing perusahaan yang tidak tertata rapi 

adalah dengan memisahkan dokumen-dokumen berdasarkan 

jenisnya. Biasakan setelah menggunakan dokumen tersebut, 

dirapihkan kembali sehingga dokumen tidak tercecer dan tercampur. 

Misalnya dalam Departemen Accounting dan Finance, pemisahan 

dokumen Pajak Pertambahan Nilai khususnya pajak masukan dan 

keluaran sesuai bulannya, agar lebih mudah dalam mencari dokumen 

yang dibutuhkan. 

2. Untuk mengatasi kendala kas kecil yang memiliki ketidaksamaan 

total dalam bukti transaksi dengan dokumen GL, maka perlu di 

hitung ulang sebelum di input ke Accurate. Kesalahan tersebut 

nantinya akan di cek kembali oleh staff accounting dan mereka yang 

menginput ke Accurate.  

3. Dalam mengatasi kendala di dalam penginputan Sales Receipt, 

terutama sering terjadi ketidakcocokan rate sebenarnya pada tanggal 

invoice date dengan yang dimasukkan ke dalam Sales Invoice, maka 

perlu diperhatikan lagi kurs nya sesuai peraturan pajaknya di 

www.beacukai.go.id. Cek kembali sebelum peng-inputan data di 

simpan, baik dari sisi expense dan revenue cycle, dan dibutuhkan 

ketelitian untuk ini. 
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4. Program perlu dilakukan pengupgrade-an atau menambah kapasitas 

jaringan dan sebagainya. Khususnya apabila listrik turun diperlukan 

tenaga tambahan yang lebih agar tidak menyebabkan program 

menjadi lack karena server down. 
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