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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 
 

3.1   Kedudukan dan Koordinasi 

Kegiatan kerja magang dilaksanakan di PT Astra Otoparts Tbk yang beralamat di 

Jalan Pegangsaan Dua Km 2,2, Kelapa Gading, Jakarta Utara,Jakarta dengan 

penempatan kedudukan kerja magang sebagai staff admin Billing, Invoice, Payment, 

Tax, dan General Accounting yang berada dalam Departemen Finance and 

Accounting dibawah function Shared Service Center (SSC). Proses pelaksanaan kerja 

magang dibimbing dan diawasi oleh Bapak Abdurrakhim Mufridi selaku salah satu 

dari Team Lead Shared Service Center PT Astra Otoparts Tbk. Untuk pekerjaan 

bagian Billing memiliki koordinasi utama dengan bagian Collecting  yang kemudian 

berkoordinasi dengan bagian Tax, Invoice memiliki koordinasi utama dengan bagian 

Tax yang kemudian  berkoordinasi dengan bagian Payment. Dari collecting, payment 

dan tax memiliki koordinasi utama dengan bagian Accounting. Untuk keseluruhan 

seluruh bagian saling berkoordinasi untuk satu function yaitu SSC. 
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3.2   Tugas yang Dilakukan 

Selama pelaksanaan kerja magang, tugas-tugas yang dilakukan yaitu: 

1. Membuat sales invoice dan faktur pajak 

Sales invoice adalah dokumen yang menunjukkan seberapa besar nilai yang 

harus dibayar pelanggan dan ke mana pelanggan harus mengirimkan 

pembayaran tersebut. Sedangkan Faktur Pajak merupakan faktur yang dapat 

digunakan sebagai bukti pungutan pajak. Tujuan membuat sales invoice 

adalah agar perusahaan dapat menagih pelanggan atas barang yang diberikan 

kepada pelanggan. Sedangkan tujuan membuat faktur pajak adalah untuk 

melakukan pungutan PPN keluaran atas BKP yang diserahkan kepada 

pelanggan. Dokumen terkait dalam pembuatan sales invoice dan faktur pajak 

yaitu data portal transactions, billing due list dan delivery notes. Portal 

transactions dapat diakses melalui dari web customer seperti AHM. Billing 

due list dapat diakses melalui SAP. Sedangkan delivery notes dapat diperoleh 

melalui bagian document log. Prosedur yang dilakukan yaitu: 

1) Membuka program SAP dengan menggunakan username dan 

password admin Billing Shared Service Center PT Astra Otoparts 

Tbk 

2) Membuka daftar Billing Due Lists dengan cara mengklik Billing 

Due Lists. Langkah-langkah membuka daftar Billing Due Lists 

dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan tampilan daftar Billing Due Lists 
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dapat dilihat pada Gambar 3.2. Kemudian akan di export ke Excel. 

Dan dapat dilihat pada Gambar 3.3 

 

 

Gambar 3.1 Membuka Daftar Billing Due Lists (BDL) 

 

Gambar 3.2 Daftar Billing Due List 
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Gambar 3.3 Export  BDL to Excel 
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3) Membuka web customer AHM dengan cara mengakses 

b2b.ahm.co.id, kemudian masukan id dan password admin Shared 

Service Center untuk vendor tertentu, kemudian pilih apps system. 

Dan pilih monitoring transaction untuk membuka data portal 

transactions. Kemudian data diexport ke excel. Tampilan 

monitoring data portal transactions dapat dilihat pada Gambar 3.4 

dan tampilan data export ke excel dapat dilihat pada Gambar 3.5.  

 

Gambar 3.4 Daftar Monitoring Data Portal Transactions (DPT) 
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Gambar 3.5 Export DPT to Excel 

 

 

4) Mengisi data yang diperlukan untuk membuat nomor dokumen 

untuk diproses menjadi nomor invoice. Data tersebut antara lain 

BDL, DPT dan Delivery Notes fisik.Semua data export dijadikan 

satu sheet formula khusus dan kemudian scanning dan verification 

Delviery Notes yang diterima. Template excel maintain BDL yang 

sudah diisi dapat dilihat pada Gambar 3.6. Pengisian data dilakukan 

sebagai berikut: 
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a. Vendor disesuaikan dengan template excel nama pelanggan 

yang tertera pada BDL dan Delivery Notes. 

b. Bulan  diisi sesuai dengan akhir tanggal delivery notes.  

c. DN number diisi sesuai dengan nomor delivery notes dengan 

cara scanning. 

d. Verfikasi dokumen yang di dalamnya, barcode dan tanda 

tangan harus ada. 

 

Gambar 3.6 Membuat Maintain BDL Excel 
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5) Memeriksa apakah spesifikasi item pada delivery notes, BDL dan 

DPT pelanggan sama atau tidak. Apabila spesifikasinya berbeda, 

maka perlu melakukan konfirmasi dengan pihak marketing and 

sales untuk konfirmasi harga dan produk yang dibeli pada bulan itu. 

Dan jika memang terjadi kesalahan harus dikembalikan dan tidak 

boleh diproses. 

6) Kemudian buka SAP kembali, dan mengklik Maintain BDL untuk 

diproses menjadi nomor dokumen atas 100 DN. Dan setelah 

mendapatkan nomor dokumen, dapat membuat nomor faktur pajak 

dan nomor invoice atas nomor dokumen sebelumnya. Langkah-

langkah maintain BDL pada gambar 3.7, pembuatan nomor 

dokumen dapat dilihat pada gambar 3.8, pembuatan faktur pajak 

dengan gambar 3.9 dan pembuatan invoice dapat dilihat dengan 

gambar 3.10. 
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Gambar 3.7 Maintain BDL  

 

Gambar 3.8 Creating Document Number 
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Gambar 3.9 Creating Faktur Pajak 

 

Gambar 3.10 Creating Invoice List 
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7) Mencatat nomor dokumen, nomor invoice, dan nomor faktur pajak 

pada dokumen check list. 

8) Mencetak sales invoice dan faktur pajak yang telah dibuat. 

 

2. Mengirimkan sales invoice dan dokumen pendukung via portal 

Setelah pembuatan sales invoice dan faktur pajak selesai, sales invoice dan 

faktur pajak tersebut beserta dengan dokumen pendukung lainnya akan segera 

dikirim kepada pelanggan. Tujuan mengirimkan sales invoice dan dokumen 

pendukung kepada pelanggan yaitu agar pelanggan mengetahui nilai transaksi 

pembelian yang dilakukan dan dapat segera melunasinya kepada perusahaan. 

Dokumen yang diperlukan antara lain yaitu sales invoice, faktur pajak, dan 

delivery notes. Prosedur yang dilakukan yaitu: 

1) Membuka portal web customer lagi seperti AHM diakses melalui 

b2b.ahm.co.id. Kemudian memilih apps system lagi kali ini pilih 

verify transactions. Di tampilan verify transactions harus 

menginput nomor invoice yang telah kita buat, delivery notes yang 

telah kita check dan faktur pajak yang telah kita buat. Untuk 

tampilan delivery notes dapat dilihat pada Gambar 3.11, untuk 

memasukkan faktur pajak dapat dilihat pada Gambar 3.12, untuk 

memasukkan nomor invoice dapat dilihat pada Gambar 3.13 setelah 

setiap DN telah tertandai dengan faktur pajak yang ada. 
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Gambar 3.11 Verifying Delivery Notes (DN) 

 

 Gambar 3.12 Entering Tax Number 
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Gambar 3.13 Entering Sales Invoice 

 

2) Kemudian akan keluar bentuk portal data per 100 DN dan memiliki 

nomor invoice serta faktur pajak yang ada. Tampilan gambar dapat 

dilihat di Gambar 3.14. 
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Gambar 3.14 Result After Portalling 

 

3) Mencetak portal data yang telah dilakukan. 

 

3. Mengirimkan sales invoice dan dokumen pendukung  

Setelah pembuatan sales invoice dan faktur pajak selesai, sales invoice dan 

faktur pajak tersebut beserta dengan dokumen pendukung lainnya akan segera 

dikirim kepada pelanggan. Tujuan mengirimkan sales invoice dan dokumen 

pendukung kepada pelanggan yaitu agar pelanggan mengetahui nilai transaksi 

pembelian yang dilakukan dan dapat segera melunasinya kepada perusahaan. 
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Dokumen yang diperlukan antara lain sales invoice, faktur pajak, delivery 

notes, dan portal data. Sales invoice, faktur pajak, delivery notes dan portal 

data yang akan dikirimkan adalah lembar putih (asli), sementara Sales 

invoice, faktur pajak, delivery notes dan portal data yang dikirim ke 

pelanggan adalah kopian. Prosedur yang dilakukan yaitu: 

1) Menempelkan meterai pada sales invoice. Sales invoice yang 

memuat jumlah uang lebih dari Rp 250.000,00 tetapi tidak lebih 

dari Rp 1.000.000,00 dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp 

3.000,00. Sales invoice yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 

1.000.000,00 dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp 6.000,00. 

Apabila sales invoice memuat jumlah uang kurang dari Rp 

250.000,00 tidak perlu menempelkan meterai karena tidak terutang 

Bea Meterai. 

2) Menyerahkan sales invoice, faktur pajak, delivery notes, dan portal 

data yang sudah dibubuhi meterai kepada Team Lead untuk 

diperiksa dan diberikan cap perusahaan. 

3) Menyerahkan sales invoice, faktur pajak, delivery notes, dan portal 

data yang sudah dibubuhi meterai kepada Tower Lead untuk 

ditandatangani. 

4) Memisahkan sales invoice, faktur pajak, delivery notes, dan portal 

data asli yang akan dikirim ke pelanggan dan sales invoice, faktur 
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pajak, delivery notes, dan portal data kopian untuk arsip 

perusahaan. 

5) Mengirimkan sales invoice dan dokumen pendukung dengan 

menggunakan jasa kurir seperti Tiki atau bagian kurir di Service 

Management.  

 

4. Mengarsip sales invoice dan dokumen terkait 

Sales invoice yang telah dibuat terdiri dari tiga lembar, yaitu lembar putih (asli) 

untuk dikirimkan ke pelanggan, dan lembar merah (kopian) yang akan 

dijadikan lampiran Customer Receipt dan lembar kuning (kopian) yang akan 

disimpan sebagai arsip perusahaan. Tujuan mengarsip sales invoice dan 

dokumen terkait yaitu untuk melengkapi arsip perusahaan. Dokumen yang 

diperlukan yaitu sales invoice, faktur pajak, delivery order, sales order, dan 

purchase order. Sales invoice dan faktur pajak yang akan diarsip adalah lembar 

kopian, yaitu lembar merah dan lembar kuning. Delivery order dan sales order 

yang akan diarsip adalah lembar kopian berwarna kuning, sementara purchase 

order yang akan diarsip adalah lembar kopian yang diperoleh dari staff 

Customer Support yang merangkap staff Warehouse. Prosedur yang dilakukan 

yaitu: 

1) Memisahkan sales invoice dan faktur pajak menjadi tiga bagian, 

yaitu lembar putih (asli), lembar merah (kopian), dan lembar kuning 
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(kopian). Sales invoice dan faktur pajak putih akan dikirim ke 

pelanggan, sales invoice dan faktur pajak merah akan dijadikan 

lampiran customer receipt voucher, sementara sales invoice dan 

faktur pajak kuning akan disimpan untuk kepentingan audit umum 

maupun pemeriksaan pajak. 

2) Menerima delivery order dan sales order serta purchase order dari 

bagian warehouse yang merangkap bagian customer support. 

Delivery order yang diterima terdiri atas dua lembar, yaitu lembar 

putih (asli) dan lembar kuning (kopian). Sales order yang diterima 

adalah sales order asli. Purchase order yang diterima adalah 

purchase order kopian. 

3)  Menggabungkan sales invoice, faktur pajak, dan delivery order 

lembar putih yang akan dikirim ke pelanggan.  

4) Menggabungkan sales invoice dan faktur pajak lembar merah dan 

disimpan pada folder “Sales Invoice Red Copy”. 

5) Menggabungkan sales invoice, faktur pajak, dan delivery order 

lembar kuning berserta dengan sales order asli dan purchase order 

dan disimpan pada folder “Sales Invoice”.  
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5. Membuat jurnal debit memo 

Debit memo adalah formulir yang berfungsi untuk mencatat aktivitas 

penerimaan pelunasan piutang oleh pelanggan. Tujuan dari membuat jurnal 

debit memo adalah mengupdate sistem atas pembayaran biaya ekspedisi oleh 

vendor. Beban pembayaran ekpedisi dikenakan sesuai dengan BU yang 

dikerjakan. Dokumen yang diperlukan yaitu mutasi rekening dan customer 

invoice menyatakan terjadinya ekspedisi pengiriman barang. Prosedur yang 

dilakukan yaitu: 

1) Membuka program SAP dengan menggunakan username dan 

password admin Billing Shared Service Center PT Astra Otoparts 

Tbk 

2) Membuka FB70 dengan company code berbeda-beda. Untuk 

company code dapat dilihat dibawah ini: 

a. 0100 = AOP 

b. 0200 = IKP 

c. 0400 = MTM 

d. 0500 = AJS 

e. 0600 = ASKI 

3) Mengisi data-data yang diperlukan untuk FB70, antara lain kode 

customer, SGL Ind, Reference, Invoice date, Amount, Text, GL 

account dan BU. Template FB70 yang telah diisi dapat dilihat pada 

Gambar 3.15. Pengisian data dilakukan sebagai berikut: 
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a. Customer diisi dengan yang tertera  di invoice fisik. 

b. Reference diisi sesuai dengan keterangan yang terdapat di 

inovice sperti biaya ekspedisi. Kode SGL Ind harus 7 untuk 

jurnal debit memo.  

c. Invoice Date dan Payment Date diisi sesuai dengan tanggal 

invoice berdasarkan invoice fisik. 

d. Text di berikan keterangan sesuai dengan reference dan 

kapan terjadinya ekspedisi tersebut. Kemudian menginput 

total pembayaran yang sesuai dengan invoice.  

e. Kode GL disesuaikan dengan kode 1492001000 yang berarti 

untuk GL ekspedisi. Memberikan amount sesuai dengan 

masing-masing kegiatan ekspedisi dalam invoice tersebut 

dan harus balance dengan total pembayaran yang 

dimasukkan di awal. 
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Gambar 3.15 FB70

 

4) Melakukan run simulate. 

5) Posting dan catat nomor invoice atas debit memo yang baru dibuat. 

  

6. Membuat jurnal atas verifikasi invoice 

Tujuan dari membuat jurnal atas verifikasi invoice adalah mengupdate sistem 

atas pembayaran utang kepada supplier. Dokumen yang diperlukan yaitu sales 

invoice, faktur pajak, dan delivery notes dari supplier. Dokumen-dokumen 

tersebut dapat diperoleh melalui document log. Prosedur yang dilakukan yaitu: 

1) Membuka program SAP dengan menggunakan username dan 

password admin Invoice Shared Service Center PT Astra Otoparts 

Tbk. 
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2) Menerima dan mengambil invoice, faktur pajak, dan delivery notes 

yang perlu di verifikasi dari keranjang yang diambil dari bagian 

document log.  

3) Melakukan verifikasi tanggal jatuh tempo untuk diproses, 

kelengkapan dokumen dan adanya PO atau delivery notes atau good 

receipt. 

4) Membuka MIRO untuk proses penjurnalan untuk proses invoice 

agar dapat dibayarkan di bagian payment. Tampilan MIRO dapat 

dilihat pada Gambar 3.16. 

Gambar 3.16 Tampilan MIRO 
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5) Mengisi data-data yang diperlukan antara lain invoice date, amount, 

reference, calculate tax, text, business area, header text, report 

date, reference barcode, payment method, dan delivery notes. 

Pengisian data dilakukan sebagai berikut: 

a. Invoice date dan report date diisi sesuai dengan tanggal 

pembayaran yang tertera di dokumen seperti dokumen 

checklist dan invoice. 

b. Amount diisi sesuai dengan jumlah yang tertera pada 

invoice. 

c. Reference diisi sesuai dengan kode invoice pada bagian atas 

invoice seperti AK08/VIII/14-056 

d. Pada kolom calculate tax di harapkan diberikan tick-mark 

(√). 

e. Kolom text diisi nanti dengan reference ditambah dengan 

barang yang akan dibayarkan. 

f. Business area diisi sesuai dengan BU yang diambil untuk 

diproses mulai dari AP, IP, AS, AD, AK, MT.  

g. Header Text diisi sesuai dengan nomor faktur pajak yang 

ada di faktur pajak fisik.  

h. Pada reference barcode melakukan scanning barcode yang 

ada pada invoice. 
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i. Payment method pilih T untuk melakukan pembayaran 

melalui transfer. 

j. Deliver Notes diisi sesuai dengan kode delivery notes fisik 

untuk diproses.Jika tidak dapat diproses bisa menggunakan 

nomor PO atau GR. Tampilan setelah melakukan input 

jurnal dapat dilihat pada Gambar 3.17. 

 

 

 

Gambar 3.17 Input MIRO 

 
 

6) Melakukan Simulate pada interface MIRO dan Post. 
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7) Melakukan follow on document untuk pencatatan nomor jurnal 

dengan memilih Invoice Document, Display kemudian pilih follow 

on document. 

8) Mencatat nomor jurnal yang telah diproses di dokumen fisik. 

9) Menyerahkan hasil jurnal yang dibuat ke keranjang untuk diproses 

staff tax untuk discan out sehingga bisa diproses di staff payment. 

 

7. Melakukan Automatic Payment Transactions 

 Automatic Payment Transactions adalah prosedur pembayaran otomatis 

sesuai dengan per keranjang BU yang diproses, keranjang tersebut ditandai 

dari nomor 10000xxx-10000xxx, 21000xxx-22000xxx, 31000xxx-31001xxx, 

dan seterusnya. Tujuan dari kegiatan ini untuk melakukan pembayaran 

sekaligus dikarenakan transaksi dan barang atas pembayaran ke supplier yang 

sudah menjadi rutinitas perusahaan. Dokumen yang diperlukan adalah invoice 

yang telah di scan in, rekening bank, faktur pajak, DN/PO/GR, dokumen 

pendukung (kwitansi, bon, formulir, dll). Dokumen-dokumen tersebut dapat 

diperoleh setelah di lakukan scan out oleh bagian tax. Uraian prosedur yang 

dilakukan yaitu: 

1) Membuka program SAP dengan menggunakan username dan 

password admin Payment Shared Service Center PT Astra Otoparts 

Tbk. 
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2) Membuka Payment Scan untuk melakukan scan in atas invoice 

yang telah di scan out oleh staff tax. Prosesnya hanya melakukan 

scan barcode yang tertera di invoice.Fungsinya agar dapat bisa 

diproses untuk dibuatkan pembayaran. Tampilan Payment Scan-In 

dapat dilihat pada Gambar 3.18. 

Gambar 3.18 Payment Scan-In 

 

3) Setelah melakukan scan in, dapat dilakukan proses automatic 

payment transactions denngan memasukkan invoice yang telah di 
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scan in sesusai dengan keranjang BU yang akan diproses 

pembayarannya. 

4) Membuka Automatic Payment Transactions. Tampilan membuka 

Automatic Payment Transactions dapat dilihat pada Gambar 3.19. 

Gambar 3.19 Membuka Automatic Payment Transactions 

 

 

5) Mengisi data-data yang diperlukan antara lain tab parameter, free 

selection dan additional log. Template Automatic Payment 

Transactions yang telah diisi dapat dilihat pada Gambar 3.20.  
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Gambar 3.20 Template Automatic Payment Transactions 

 

Pengisian data dilakukan sebagai berikut: 

a. Tab Parameter diisi dengan pengisian posting date, next 

payment date, doc. Entered up to, company codes, payment 

methods, dan vendor.  

b. Pada posting date dan doc. Entered up to diisi sesuai dengan 

akhir bulan proses misalnya pada bulan Agustus diproses 

harus diisi dengan tanggal 31.08.2014.  

c. Next Payment date dimasukkan sebulan setelah tanggal 

posting misalnya pada bulan Agustus berarti tanggal yang 
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dimasukkan tanggal bulan September akhir yaitu 

30.09.2014. 

d. Company Codes diisi sesusai dengan kode BU. Untuk 

company code dapat dilihat dibawah ini: 

a. 0100 = AOP 

b. 0200 = IKP 

c. 0400 = MTM 

d. 0500 = AJS 

e. 0600 = ASKI 

e. Kemudian masukkan kode vendor di Kolom Vendor sesuai 

isi keranjang BU yang akan diproses. Tampilan hasil 

parameter dapat dilihat pada Gambar 3.21 

Gambar 3.21 Tab Parameter 

 

f. Pada tab free selection secara berurutan sehingga yang 

ditampilkan pada edit payment nantinya kelihatan rapi. Pilih 
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Currency, Business Area dan Payment Block pada Field 

Name. Kemudian diisi sesuai dengan Fieldnya, untuk 

Currency diisi dengan IDR dan Business Area sesuai BU. 

Tampilan tab free selection dapat dilihat pada Gambar 3.22. 

Gambar 3.22 Tab Free Selection 

 

g. Pada Tab Additional Log diisi dengan pemberian tick-mark 

(√) di due date check, payment method, dan line items. 

Tampilan Tab Additional Log dapat dilihat pada Gambar 

3.23. 
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Gambar 3.23 Tab Additional  Log 

 

h. Setelah itu di post, kemudian pilih Pmt Run dan Run 

Schedule Immediately. Dan dapat melakukan edit automatic 

payment transactions. 

6) Melakukan pengecekan atas nilai yang tertera pada pembayaran 

vendor dan dilihat apakah sudah menggunakan bank yang 

ditujukan serta metode pembayaran. Jika ada nilai yang tidak 

termasuk dalam dokumen fisik tidak perlu dimasukkan dan 

ditandai (F) untuk diblock nilai tersebut atas kode pembayaran 

misalkan MT11. Tampilan setelah pengeditan pembayaran atau 

edit proposal payments dapat dilihat pada Gambar 3.24 
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Gambar 3.24 Edit Proposal Payments 

 

7) Kemudian save hasil pengerjaan catat total pembayaran di 

keranjang dan diberikan kepada Team Lead Payment untuk 

segera dilakukan pembayaran berdasarkan nomor keranjang. 

 

8. Membuat Letter of Credit. 

Letter of Credit merupakan sebuah cara pembayaran internasional yang 

memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari 

luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan keluar negeri 

(kepada pemesan). Tujuannya untuk memudahkan pembayaran via transfer 
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dalam jumlah uang asing dengan menerbitkan surat yang berisikan nominal 

yang harus dibayar melalui Bank. Surat dibuat sesuai permintaan dari BU dan 

pengunaan mata uangnya berbeda yaitu menggunakan mata uang yang sesuai 

dengan negara yang dibayar misal Jepang dengan Yen, Inggris dengan 

Poundsterling, Amerika dengan USD, Singapura dengan SGD.  

 

9. Merekapitulasi PPN dan PPh pasal 23 

Merekap PPN dan PPh pasal 23 digunakan untuk membantu bagian tax dalam 

memisahkan pajak keluaran dan pajak masukan. Dokumen yang diperlukan 

adalah invoice, faktur pajak, DN/PO/GR, dokumen pendukung (kwitansi, bon, 

formulir, dll). Uraian prosedur yang dilakukan yaitu: 

1) Membuka program SAP dengan menggunakan username dan 

password admin Tax Shared Service Center PT Astra Otoparts Tbk. 

2) Membuka display document untuk melihat transaksi yang 

dilakukan oleh vendor atau customer. Tujuan melakukan kegiatan 

ini untuk melihat fisik dengan data apakah faktur pajak lengkap 

lampirannya atau tidak. Tampilan display document dapat dilihat 

pada Gambar 3.25. 
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Gambar 3.25 Display Document 

 

3) Setelah itu dicocokan apakah nomor faktur, NPWP, tanggal dan 

jumlah yang akan dibayarkan secara fisik sama dengan data SAP. 

4) Dibedakan faktur pajak PPN dan faktur pajak PPh karena 

perlakuannya nanti berbeda disaat proses penerimaan dan 

pembayaran. 

5) Diberikan kode sesuai BU yang diproses dan diberikan kepada 

Tower lead tax untuk dilakukan scan out. 

 

10. Melakukan Rekonsiliasi PPN 

Rekonsiliasi PPN merupakan kegiatan yang dilakukan setiap perusahaan 

dalam mendapatkan pengakuan pendapatan bagi tiap perusahaan atas setiap 

bentuk penjualan yang dilakukan setiap bulan dan setiap tahunnya untuk 

pengakuan dan penyusunan SPT Badan 1771. Dokumen yang diperlukan 
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adalah faktur pajak yang telah dimasukkan di dalam otner. Uraian prosedur 

yang dilakukan yaitu: 

1) Membuka template excel di dalam dokumen dengan judul Rekon 

Bulan September 2014. Untuk bulan dapat dipilih sesuai bulan 

pengerjaannya. Tampilan template excel dapat dilihat pada Gambar 

3.26. 

Gambar 3.26 Template Rekon Excel 

 

2) Membuka program SAP dengan menggunakan username dan 

password admin Tax Shared Service Center PT Astra Otoparts Tbk. 

3) Pilih Display G/L Account Item List. Digunakan untuk membantu 

membandingkan template excel dengan data SAP untuk 

pengecekkan faktur secara fisik. Tampilan G/L Account Item List 

Display dapat dilihat pada Gambar 3.27 
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Gambar 3.27 G/L Account Item List Display 

 

4) Kemudian dimasukkan di dalam template rekonsiliasi mana yang 

merupakan penambahan dan pengurangan biaya. 

5) Template rekonsiliasi akan otomatis dikarenakan formula template 

yang saling terhubung.  

6) Hasil Rekonsiliasi harus seimbang atau balance. Tampilan hasil 

rekonsiliasi dapat dilihat dengan Gambar 3.28 dan 3.29 
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Gambar 3.28 Hasil Rekonsiliasi Balance (1) 

 

Gambar 3.29 Hasil Rekonsiliasi Balance (2) 
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11. Membuat Ticket Request Business Unit 

Ticket Request Business Unit (BU)merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

staff General Accounting dalam menyelesaikan permohonan oleh BU, 

permohonan tersebut antara lain pembuatan vendor baru, clearing request atau 

pembayaran, atau jurnal atas kegiatan yang jenisnya seperti one time, 

recurring dan reverse next period. Dan diberikan waktu dalam pengerjaan 

dengan waktu maksimum waktu kerja admin. Dokumen yang dibutuhkan 

dalam proses ticket antara lain general journal request dari vendor/customer 

atau dokumen untuk membuat vendor baru. Uraian prosedur yang dilakukan 

dalam ticket yaitu: 

1) Membuka program Heat dengan menggunakan username dan 

password admin General Accounting Shared Service Center PT 

Astra Otoparts Tbk. 

2) Create new call dan pilih internal. Tampilan Ticket dapat dilihat 

pada Gambar 3.30. 
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Gambar 3.30 Ticket Heat

 

 

3) Kemudian diisi employee name, case type, case description, dan 

user report. Prosedur yang dilakukan yaitu: 

a. Untuk employee name diisikan sesuai dengan nama yang 

ada di general journal pada bagian in charge.  

b. Untuk case type pilih service request. Kemudian service 

family, group dan items pilih N/A F&A. 

c. Untuk case description diisikan dengan tulisan Mohon 

dibuatkan jurnal atau vendor baru dengan tanggal proses 

diakhiri dengan kata terima kasih. 

d. Untuk user report press F4, maka terisi waktu secara 

otomatis. 

Pelaksanaaan jasa..., Amadeo Leonardo, FB UMN, 2014



67 
 

e. Kemudian pilih save, dan escalate. 

4) Setelah itu dapat melakukan jurnal atas request ticket. Jurnal 

dilakukan dengan program SAP. Membuka program SAP dengan 

menggunakan username dan password admin General Accounting 

Shared Service Center PT Astra Otoparts Tbk. 

5)  Pilih posting with clearing untuk mengerjakan jurnal atas tiket 

yang telah dibuat. Tampilan dapat dilihat pada Gambar 3.31. 

Prosedur yang dilakukan yaitu: 

Gambar 3.31 Posting with clearing 

 

a. Pengisian dimulai dengan pengisian document date, posting 

date, company code dan period. Pada document date dan 
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posting date diisi dengan tanggal yang tertera pada General 

Journal. Untuk company code diisi sesuai dengan BU yang 

diproses. Dan period diisi dengan bulan pengerjaan 

misalnya September diberikan dengan tanda 9 di SAP. 

b. Pilih Choose open items, dan masukkan kode dokumen yang 

akan dijurnal setelah itu disimulate dan save dengan kondisi 

balance. Tampilan telah dijurnal dengan baik pada Gambar 

3.32. 

Gambar 3.32 Balance on General Journal 
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c. Catat nomor hasil jurnal di general journal dan dimasukkan 

di dalam otner untuk didokumentasi. 

6) Setelah pengerjaan jurnal, dibuka lagi tiket yang tadi dan 

dikirimkan ke person in charge BU dengan mengatakan telah 

dikerjakan penjurnalan atau pembuatan vendor baru. 

 

12. Membuat vendor master data 

Vendor master data merupakan data vendor baru yang bergabung dan ingin 

dibantu kegiatan administrasinya yang dilakukan oleh staff General 

Accounting dalam membuat data baru. Dokumen yang dibutuhkan didalamnya 

adalah form vendor master data, nomor NPWP, nomor rekening bank untuk 

tagihan ke perusahaan, pengukuhan PKP, Sertifikat Badan Usaha, akte 

notaris, alamat perusahaan dan tanda tangan orang yang ditunjuk oleh hukum 

dalam pertanggung jawaban perusahan. Uraian prosedur yang dilakukan 

dalam vendor master data yaitu: 

1) Membuka program SAP dengan menggunakan username dan 

password admin General Accounting Shared Service Center PT 

Astra Otoparts Tbk. 

2) Pilih Create Vendor. Tampilan dengan Gambar 3.33 
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Gambar 3.33 Create Vendor Display 

 

3) Mengiisi setiap screen di dalam Create Vendor. Mulai dari address, 

control screen, tax information, accounting information, payment 

information, correspondence accounting screen, dan partner 

functions. Dapat dilihat dengan gambar 3.34. Untuk proses 

pengerjaan seperti berikut: 
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Gambar 3.34 Create Vendor Pages 

 

a. Pada screen address, masukkan title dengan company, nama 

sesuai dengan vendor master data, isi search term supaya 

nanti mudah mencari dokumennya, alamat dan nomor 

telepon serta fax dan email yang bersangkutan. 

b. Pada screen control, masukkan nomor NPWP pada VAT 

Reg. No. 
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c. Pada screen accounting information accounting, masukkan 

nomor barcode pada form dengan cara scan, dan pilih cash 

management group dengan isi A1. 

d. Pada screen payment transactions accounting, diisi sesuai 

dengan dokumen nomor rekening yang dilampirkan, nama 

perusahaan dan Business Area. 

e. Pada screen contact persons, diisi dengan orang yang 

ditunjuk oleh badan hukum sebagai yang bertanggung jawab 

atas transaksi perusahaan sesuai dengan jabatan pekerjaan 

yang sekarang. 

f. Pada screen purchasing data, pilih IDR untuk currency dan 

untuk terms of payment disesuaikan dengan form master 

data. Kemudian pilih classification, untuk penentuan jenis 

usaha vendor. 

g. Pada screen partner functions dapat di skip langsung. 

Kemudian save. 

4) Setelah melakukan save, akan muncul nomor dokumen catat nomor 

dokumen tersebut di form dan di masukkan di dalam dokumen 

otner. 
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13. Analisis Financial Report 

Analisis financial report bertujuan untuk menganalisa ROA, ROE, Current 

Ratio, Gross Margin, Net Profit Margin dan EBITDA Margin untuk pelaporan 

kenaikan atau penurunan nilai jual beli saham perusahaan dan untuk melihat 

produktifitas perusahaan dalam mendapatkan profit yang berkelanjutan. 

Kegiatan ini di lakukan dengan membaca laporan keuangan bulanan dan 

dibuat analisa ROA, ROE, Current Ratio, Gross Margin, Net Profit Margin 

dan EBITDA Margin. 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Proses pelaksanaan kerja magang berlangsung dari tanggal 30 Juni 2014 

sampai dengan 30 September 2014. Rincian tugas yang diberikan adalah 

sebagai berikut: 

a. Membuat sales invoice dan faktur pajak 

Sales invoice dan faktur pajak yang dibuat yaitu sales invoice dan 

faktur pajak untuk bulan Juni sampai dengan akhir Juli 2014. Volume 

pekejraan terdiri dari rata-rata 1000-1500 dokumen yang perlu 

diproses. Hasil pekerjaan berupa sales invoice dan faktur pajak yang 

terdiri atas empat lembar, yaitu lembar putih yang merupakan lembar 

Pelaksanaaan jasa..., Amadeo Leonardo, FB UMN, 2014



74 
 

asli, dan lembar merah, kuning, dan biru yang merupakan lembar 

kopian (lampiran). Dokumen berupa sales invoice dan faktur pajak 

dapat dilihat pada lampiran 7 dan lampiran 8. Untuk contoh hasil 

pengerjaan dapat dilihat pada Gambar 3.35 dan Gambar 3.36. 

Gambar 3.35 Contoh Sales Invoice 

 

Gambar 3.36 Contoh Faktur Pajak 
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b. Mengirimkan sales invoice dan dokumen pendukung via portal 

Sales invoice, hasil Billing Due List, dan faktur pajak yang telah dibuat 

akan diproses via portal b2b.ahm.co.id. Hasil pekerjaan berupa data via 

portal yang memiliki lembar asli yang berwarna putih dan dilengkapi 

dengan lembar kopian berwarna merah. Dokumen hasil portal dapat 

dilihat pada lampiran 9. Hasil pengerjaan portal dapat dilihat pada 

Gambar 3.37.  

Gambar 3.37 Contoh Hasil Portal 

 

c. Mengirimkan sales invoice dan dokumen pendukung  

Sales invoice dan faktur pajak yang telah dibuat akan diambil lembar 

aslinya yang berwarna putih dan dilengkapi dengan dokumen 

pendukung seperti document checklist dan delivery notes. Dokumen 

pendukung dapat dilihat pada lampiran 10 dan lampiran 11. 
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d. Mengarsip sales invoice dan dokumen terkait 

Sales invoice yang diarsip adalah sales invoice selama tahun 2014 dan 

sales invoice bulan Juli 2014. Sales invoice lembar kuning (kopian) 

harus dilengkapi dengan faktur pajak, delivery notes, dan data via 

portal. Sales invoice lembar kuning harus lengkap dan urut. Sales 

invoice lembar kuning dan dokumen terkait dapat dilihat pada lampiran 

7, lampiran 8, dan lampiran 10. 

 

e. Membuat jurnal debit memo 

Debit memo yang dibuat yaitu debit memo untuk dokumen bulan Juli 

2014. Dokumen yang diperlukan yaitu mutasi rekening dan customer 

invoice menyatakan terjadinya ekspedisi pengiriman barang. Hasil 

pekerjaan berupa nomor jurnal yang ditulis di document checklist. 

Untuk document checklist dapat dilihat pada lampiran 12. Contoh hasil 

pengerjaan dapat dilhat pada Gambar 3.15. 

 

f. Membuat jurnal atas verifikasi invoice 

Jurnal atas verifikasi invoice yang dibuat yaitu invoice yang akan 

dijurnal pada bulan Agustus 2014. Dokumen yang diperlukan yaitu 

document checklist, form payment request, purchase order, delivery 

notes, invoice dan faktur pajak. Untuk document checklist dan form 
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payment request dapat dilihat pada lampiran 12 dan lampiran 13. 

Contoh hasil pengerjaan dapat dilihat pada Gambar 3.17. 

 

g. Melakukan Automatic Payment Transactions 

Automatic payment transactions yang dibuat yaitu pembayaran atas 

invoice yang telah di scan-in dan dijurnal oleh staff bagian invoice pada 

bulan Agustus 2014. Dokumen yang diperlukan yaitu document 

checklist, form payment request, purchase order, delivery notes, invoice 

dan faktur pajak yang telah di scan-in melalui barcode. Hasil 

pengerjaan berupa form pembayaran dengan jumlah total pembayaran 

per keranjang. Dokumen tidak dapat dilampirkan. 

 

h. Membuat Letter of Credit 

Letter of Credit yang dibuat yaitu surat permohonan atas transaksi 

dengan kurs asing selama bulan Agustus 2014. Dokumen yang 

dibutuhkan yaitu dokumen dari automatic payment transactions, surat 

pernyataan transaksi valuta asing pembelian diatas USD 100.000, dan 

formulir lampiran transaksi devisa atau LHBU form 201. Hasil 

pengerjaan berupa surat pengajuan ke bank yang dituju untuk proses 

pembayaran segera dapat dilakukan. Surat pengajuan ke bank, surat 
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pernyataan transaksi valuta asing dan LHBU form 201 dapat dilihat 

pada lampiran 16, lampiran 17, lampiran 18,dan lampiran 19 .  

 

i. Membuat rekapitulasi PPN dan PPh pasal 23 

Rekapitulasi PPN dan PPh pasal 23 yang dilakukan adalalah PPN dan 

PPh pasal 23 yang merupakan pajak masukan dan pajak keluaran untuk 

perusahaan selama bulan September 2014. Dokumen yang dibutuhkan 

yaitu faktur pajak dan data SAP. Hasil pengerjaan berupa penandaan 

kode di faktur pajak untuk di arsipkan ke otner. Untuk dokumen faktur 

pajak dapat dilihat pada lampiran 9 dan lampiran 15. 

 

j. Melakukan rekonsiliasi PPN 

Rekonsiliasi PPN yang dilakukan adalah rekon spm fisik atau faktur 

pajak kopian yang diambil dari otner untuk bulan Agustus 2014. 

Dokumen yang dibutuhkan data SAP, spm fisik excel, dan faktur pajak. 

Untuk dokumen faktur pajak dapat dilihat pada lampiran 9.  

 

k. Membuat ticket request business unit 

Ticket request business unit yang dikerjakan yaitu form request dari 

business unit untuk pembuatan vendor baru atau membuat jurnal atas 
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general journal yang dikirimkan pada bulan September 2014. Untuk 

dokumen general journal dapat dilihat pada lampiran 14. 

 

l. Membuat vendor master data 

Pembuatan vendor master data yang dikerjakan yaitu request dari 

vendor untuk pembuatan data di SAP. Hasil pengerjaan berupa 

penomoran kode dokumen di form vendor master data. Dokumen form 

vendor master data dapat dilihat pada lampiran 20.  

 

m. Menganalisis financial report 

Analisis financial report yang dikerjakan yaitu report untuk bulan 

Agustus 2014. Dokumen yang diperlukan merupakan konsolidasi 

report dari bulan Januari sampai Agustus 2014 di Excel. Hasil 

pengerjaan berupa penentuan ROA, ROE, Current Ratio, Gross Margin, 

Net Profit Margin dan EBITDA Margin. Dokumen report tidak dapat 

dilampirkan. 

 

3.3.2   Kendala yang Ditemukan 

 Kendala yang ditemukan pada saat pelaksanaan kerja magang di PT Astra 

Otoparts Tbk adalah sebagai berikut: 

Pelaksanaaan jasa..., Amadeo Leonardo, FB UMN, 2014



80 
 

a. Kendala dalam membuat sales invoice dan faktur pajak 

Dalam membuat sales invoice dan faktur pajak ditemukan kendala berupa 

dokumen yang tidak lengkap seperti kurangnya tanda tangan atau barcode 

dan perbedaan harga data SAP dengan harga delivery notes secara fisik. 

Hal ini dikarenakan perbedaan harga yang diinput di awal oleh bagian 

marketing dengan harga yang diajukan kepada customer atau tidak secara 

hati hati melakukan tanda tangan dan pemberian barcode di delivery notes. 

Kendala ini menyebabkan proses pembuatan sales invoice tidak dapat 

diproses dengan segera yang mengakibatkan dokumen menumpuk di 

keesokan harinya. 

 

b. Kendala dalam mengirim sales invoice dan dokumen pendukung via 

portal 

Dalam mengirim sales invoice dan dokumen pendukung terkadang terdapat 

perbedaan harga data SAP dengan harga portal data. Hal ini dikarenakan 

dikarenakan perbedaan harga yang diinput di awal oleh bagian marketing 

dengan harga yang diajukan kepada customer sehingga customer 

melakukan input data sesuai harga yang diajukan marketing. Akibatnya 

proses portal harus dilakukan di keesokan hari untuk diproses kembali 

peerubahan harga yang ada diportal.  
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c. Kendala dalam mengirim sales invoice dan dokumen pendukung 

Tidak ditemukan kendala yang berarti dalam pengiriman sales invoice dan 

dokumen pendukung. 

 

d. Kendala dalam mengarsip sales invoice dan dokumen terkait 

Tidak ditemukan kendala yang berarti dalam pengarsipan sales invoice dan 

dokumen terkait. 

 

e. Kendala dalam membuat jurnal debit memo 

Tidak ditemukan kendala yang berarti dalam pembuatan jurnal debit 

memo. 

 

f. Kendala dalam membuat jurnal atas verifikasi invoice. 

Dalam membuat jurnal atas verifikasi invoice ditemukan kendala berupa 

dokumen yang tidak lengkap seperti kurangnya purchase order, payment 

request, invoice atau delivery notes secara fisik. Hal ini dikarenakan 

kurangnya kehati-hatian business unit dalam mengirimkan dokumen 

berupa invoice dan dokumen pendukung lainnya. Kendala lainnya berupa 

proses jurnal yang ternyata memiliki PPh pasal 23 di dalamnya tapi tidak 

dicantumkan di dalam faktur pajak dan sulit menentukan merupakan asset 
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atau material yang dijurnal karena hanya dilampirkan delivery notes tidak 

secara detail atau penandaan bahwa barang yang diantar merupakan tipe 

asset atau material. Kendala ini menyebabkan proses pembuatan jurnal 

tidak dapat dilakukan segera sehingga mengakibatkan dokumen menumpuk 

di keesokan harinya atau hingga waktunya closing bulanan.  

 

g. Kendala dalam melakukan Automatic Payment Transactions 

Dalam melakukan Automatic Payment Transactions ditemukan kendala 

berupa dokumen yang tidak lengkap seperti kurangnya purchase order, 

payment request, invoice atau delivery notes secara fisik dan dokumen 

yang belum terscan-out. Hal ini dikarenakan kurangnya kehati-hatian 

business unit dalam mengirimkan dokumen berupa invoice dan dokumen 

pendukung lainnya dan staff bagian tax yang belum melakukan scan out 

dari bagian invoice.  Kendala lainnya berupa perbedaan nomor rekening 

pada form payment request dengan data SAP. Kendala ini menyebabkan 

proses pembayaran tidak dapat dilakukan segera sehingga mengakibatkan 

dokumen menumpuk di closing bulanan.  

 

h. Kendala dalam membuat Letter of Credit 

Tidak ditemukan kendala yang berarti dalam pembuatan Letter of Credit. 
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i. Kendala dalam merekapitulasi PPN dan PPh pasal 23 

Tidak ditemukan kendala yang berarti dalam merekapitulasi PPN dan PPh. 

 

j. Kendala dalam merekonsiliasi PPN 

Dalam melakukan rekonsiliasi PPN ditermukan kendala berupa perbedaan 

SPM fisik yang ada di otner dengan SPM di SAP sehingga menimbulkan 

selisih di dalam saldo rekonsiliasi PPN. Hal ini dikarenakan kurangnya 

kehati-hatian dari staff bagian tax atau kurangnya faktur pajak yang 

dikirimkan oleh Business Unit (BU) ke bagian F&A SSC untuk diproses 

eSPT. Kendala ini menyebabkan harus direvisi lagi jika kurangnya 

rekonsiliasi di bulan atau periode sebelumnya. 

 

k. Kendala dalam membuat ticket request business unit 

Tidak ditemukan kendala yang berarti dalam membuat ticket request 

business unit. 

 

l. Kendala dalam membuat vendor master data  

Dalam pembuatan vendor master data ditemukan kendala berupa 

kurangnya kelengkapan dokumen seperti kurangnya nomor NPWP, nomor 

rekening bank untuk tagihan ke perusahaan, pengukuhan PKP, Sertifikat 
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Badan Usaha, akte notaris, alamat perusahaan dan tanda tangan orang yang 

ditunjuk oleh hukum dalam pertanggung jawaban perusahan. Kendala ini 

menyebabkan harus mengirimkan surat ke vendor untuk meminta dokumen 

pendukung yang belum lengkap dikarenakan ada waktu pengerjaan per 

harinya berdasarkan admin work hours. 

 

m. Kendala dalam menganalisis financial report 

Tidak ditemukan kendala yang berarti dalam menganalisis financial report 

 

3.3.3    Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Solusi atas kendala yang ditemukan selama kerja magang adalah sebagai 

berikut: 

a. Solusi atas kendala dalam membuat sales invoice dan faktur pajak 

Solusi dalam kendala membuat sales invoice dan faktur pajak kendala 

berupa dokumen yang tidak lengkap seperti kurangnya tanda tangan atau 

barcode dan perbedaan harga data SAP dengan harga delivery notes secara 

fisik dengan cara meminta admin staff yang memiliki ID AOP untuk 

menelpon bagian marketing kemudian dikonfirmasikan harga yang baru. 
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b. Solusi atas kendala dalam mengirim sales invoice dan dokumen 

pendukung via portal 

Solusi dalam  kendala mengirimkan sales invoice dan dokumen pendukung 

yang berupa perbedaan harga data SAP dengan harga portal data yaitu 

dengan mengirimkan email ke BU untuk diproses dan dikirimkan hasil 

portal fisik ke BU melalui kurir di bagian Service Management.  

 

c. Solusi atas kendala dalam mengirim sales invoice dan dokumen 

pendukung 

Tidak ada solusi karena tidak ditemukan kendala yang berarti dalam 

pengiriman sales invoice dan dokumen pendukung. 

 

d. Solusi atas kendala dalam mengarsip sales invoice dan dokumen 

terkait 

Tidak ada solusi karena tidak ditemukan kendala yang berarti dalam 

pengarsipan sales invoice dan dokumen terkait. 

 

e. Solusi atas kendala dalam membuat jurnal debit memo 

Tidak ada solusi karena tidak ditemukan kendala yang berarti dalam 

pembuatan jurnal debit memo. 
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f. Solusi atas kendala dalam membuat jurnal atas verifikasi invoice. 

Solusi dalam  kendala membuat jurnal atas verifikasi invoice ditemukan 

kendala berupa dokumen yang tidak lengkap seperti kurangnya purchase 

order, payment request, invoice atau delivery notes secara fisik yaitu 

dengan mengirimkan kembali invoice dan dokumen pendukung lainnya ke 

bagian finance BU untuk segera dilengkapi. 

 

g. Solusi atas kendala dalam melakukan Automatic Payment Transactions 

Solusi dalam melakukan Automatic Payment Transactions ditemukan 

kendala berupa dokumen yang tidak lengkap seperti kurangnya purchase 

order, payment request, invoice atau delivery notes secara fisik dan 

dokumen yang belum terscan-out yaitu dengan hold datanya di SAP dan 

dikembalikan ke BU untuk dilengkapi.  

 

h. Solusi atas kendala dalam membuat Letter of Credit 

Tidak ada solusi karena tidak ditemukan kendala yang berarti dalam 

pembuatan Letter of Credit. 
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i. Solusi atas kendala dalam merekapitulasi PPN dan PPh pasal 23 

 Tidak ada solusi karena tidak ditemukan kendala yang berarti dalam 

merekapitulasi PPN dan PPh. 

 

j. Solusi atas kendala dalam merekonsiliasi PPN 

Solusi dalam melakukan rekonsiliasi PPN ditermukan kendala berupa 

perbedaan SPM fisik yang ada di otner dengan SPM di SAP sehingga 

menimbulkan selisih di dalam saldo rekonsiliasi PPN yaitu dengan 

menelpon atau mengirimkan email ke BU untuk dikirimkan faktur pajak 

via email agar segera dapat di rekonsiliasi. 

 

k. Solusi atas kendala dalam membuat ticket request business unit 

Tidak ada solusi karena tidak ditemukan kendala yang berarti dalam 

membuat ticket request business unit. 

 

l. Solusi atas kendala dalam membuat vendor master data  

Solusi dalam pembuatan vendor master data ditemukan kendala berupa 

kurangnya kelengkapan dokumen seperti kurangnya nomor NPWP, nomor 

rekening bank untuk tagihan ke perusahaan, pengukuhan PKP, Sertifikat 

Badan Usaha, akte notaris, alamat perusahaan dan tanda tangan orang yang 
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ditunjuk oleh hukum dalam pertanggung jawaban perusahan yaitu dengan 

mengirimkan email ke vendor yang akan dibuat datanya di SAP untuk 

mengirimkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan agar segera dapat 

diproses.  

 

m. Solusi atas kendala dalam menganalisis financial report 

Tidak ada solusi karena tidak ditemukan kendala yang berarti dalam 

menganalisis financial report. 

 

Berdasarkan kendala dan solusi yang telah dipaparkan, maka dapat dirangkum 

kendala dan solusi yang ada adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Rangkuman Kendala dan Solusi 

Pekerjaan Kendala Solusi 

Membuat sales 

invoice dan faktur 

pajak 

Kurangnya kelengkapan 

dokumen dan perbedaan 

harga 

Menghubungi bagian 

Marketing untuk 

mengkonfirmasikan 

harga yang berbeda 

untuk segera dapat 

diproses 

Mengirim sales 

invoice dan dokumen 

pendukung via portal  

Perbedaan harga di SAP 

dengan harga di portal 

customer 

Menghubungi customer 

melalui email dan 

mengirimkan hasil portal 

data fisik ke customer 

melalui kurir  

Mengirim sales 

invoice dan dokumen 

Tidak ada Tidak ada 

Pelaksanaaan jasa..., Amadeo Leonardo, FB UMN, 2014



89 
 

pendukung 

Mengarsip sales 

invoice dan dokumen 

terkait 

Tidak ada Tidak ada 

Membuat jurnal debit 

memo 

Tidak ada Tidak ada 

Membuat jurnal atas 

verifikasi invoice 

Kurangnya kelengkapan 

dokumen dan perbedaan 

harga 

Menghubungi bagian 

finance BU untuk segera 

dikirimkan setelah 

dokumen dikembalikan 

ke BU 

Melakukan Automatic 

Payment Transactions 

1. Kurangnya 

kelengkapan 

dokumen dan 

perbedaan harga  

2. Belum terscan-out 

oleh bagian tax 

1. Menghubungi 

bagian finance BU 

untuk segera 

dikirimkan setelah 

dokumen 

dikembalikan ke 

BU 

2. Mengembalikan ke 

bagian tax untuk di 

scan-out 

Membuat Letter of 

Credit 

Tidak ada Tidak ada 

Merekapitulasi PPN 

dan PPh pasal 23 

Tidak ada Tidak ada 

Merekonsiliasi PPN Perbedaan SPM fisik 

pada otner dengan SPM 

fisik pada data SAP 

Menghubungi BU 

melalui email untuk 

segera mengirimkan 

faktur pajak yang belum 

diterima SSC  

Membuat ticket 

request business units 

(BU) 

Tidak ada Tidak ada 

Membuat vendor 

master data 

Kurangnya kelengkapan 

dokumen untuk 

dilakukan proses 

pembuatan data vendor 

baru 

Menghubungi vendor via 

email untuk segera 

mengirimkan dokumen 

pendukung yang 

dibutuhkan untuk 

diproses 

Menganalisis 

financial report 

Tidak ada Tidak ada 
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