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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan industri otomotif dalam peridode 5 tahun terakhir (2010-2014) 

mengalami peningkatan dan kapasitas produksi otomotif yang setiap tahunnya 

meningkat walaupun di sisi lain, dengan perlemahan ekonomi di Indonesia membuat 

pasar otomotif tidak dapat melaju dengan cepat. Berdasarkan pernyataan Rahmat 

Samulo, direktur pemasaran PT. Toyota Astra Motor (TAM) yang merupakan salah 

satu dari perusahaan pioneer dalam industri otomotif di Indonesia, menyatakan 

bahwa sejak 2010 mengalami kenaikan secara signifkikan. Terlebih lagi dengan 

kapasitas industri otomotif sebesar 1,3 juta unit per tahunnya dengan daya serap pasar 

hanya sebesar 1,2 juta unit per tahunnya dengan persentase 40%-50% lebih di 

dalamnya merupakan pasar kelas multi purpose vehicle (MPV) yang mengakibatkan 

kapasitas produksi selalu melebihi demand atau permintaan pasar yang membuat 

kerugian dalam biaya produksi perusahaan. Tidak hanya itu perusahaan industri 

otomotif mengalami kesulitan dalam pemenuhan penjualan mereka karena adanya 

persaingan yang semakin ketat tahunnya baik dari dalam negeri maupun dari luar 

negeri.   
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   Untuk karena itu banyak perusahaan industri otomotif ikut masuk dalam 

penjualan komponen spareparts yang dapat memperbaiki kekurangan dari kelebihan 

kapasitas produksinya dan  merupakan kesempatan yang sangat baik dikarenakan 

selalu memberikan angka positif bagi perusahaan. Perusahaan yang bergerak di 

penjualan, pembelian ataupun produksi spareparts tentunya dapat dikategorikan 

sebagai perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang adalah 

perusahaan yang kegiatannya adalah melakukan pembelian dan penjualan barang 

dagang sebagai sumber utama pendapatannya (Weygandt et al., 2013). Perusahaan 

dagang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan jasa dan perusahaan 

manufaktur, di mana pada perusahaan jasa tidak dikenal barang dagang karena 

sumber pendapatannya berasal dari pemberian jasa, sementara perusahaan 

manufaktur memproduksi barang dagangannya sendiri. Walaupun demikian, semua 

perusahaan, baik perusahaan dagang maupun perusahaan jasa dan perusahaan 

manufaktur memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menjalankan proses akuntansi. 

         Akuntasi terdiri dari 3 proses yaitu melakukan identifikasi transaksi, 

pencatatan transaksi, serta mengkomunikasikan informasi yang didapat kepada pihak 

yang membutuhkan informasi tersebut (Weygandt et al., 2013). Peranan akuntansi 

dalam suatu perusahaan sangat penting karena informasi yang dihasilkan akan 

digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan. Jika akuntansi tidak dilakukan secara 

tepat, maka akan beresiko mengarahkan pembuat keputusan ke keputusan yang tidak 

tepat pula. Proses pencatatan transaksi memiliki langkah-langkah yaitu menganalisa 

setiap transaksi dan efeknya terhadap akun-akun, memasukkan informasi transaksi ke 
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dalam jurnal, dan memindahkan informasi dalam jurnal ke dalam buku besar 

(Weygandt et al., 2013). Jurnal adalah metode akuntansi untuk mendeskripsikan efek 

dari transaksi terhadap akun-akun secara kronologis. Jurnal ditulis dengan format 

debit-kredit (Libby et al., 2009). Tindakan pengendalian adalah unsur penting dalam 

setiap siklus akuntansi untuk meminimalisir kesalahan maupun kecurangan. Menurut 

Halls (2008) tindakan pengendalian yang dapat dilakukan adalah otorisasi transaksi, 

pemisahan tugas, pengawasan, pencatatan akuntansi, kontrol akses, serta verifikasi 

independen.  

         Kini dengan begitu pesatnya perkembangan teknologi proses akuntansi tidak 

terlepas dari penggunaan Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Sistem adalah 

seperangkat komponen yang berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. 

Informasi adalah data yang telah diatur dan diproses untuk menyediakan dan 

meningkatkan proses pembuatan keputusan (Romney & Steinbart, 2012). Sistem 

informasi adalah seperangkat prosedur formal yang mengumpulkan data, mengolah 

data menjadi informasi, dan mendistribusikan informasi kepada pengguna (Halls, 

2008). Sementara itu SIA adalah kumpulan data dan prosedur pemrosesan yang 

menciptakan informasi untuk penggunanya (Bagranoff et al., 2008). 

         SIA memiliki enam komponen, yaitu adalah user, prosedur dan instruksi, 

data, software, infrastruktur teknologi informasi, dan pengendalian internal. Keenam 

komponen tersebut memungkinkan SIA untuk dapat menjalankan fungsi bisnis 

penting antara lain: 
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1. Mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas perusahaan, sumber 

daya, dan personnel. 

2. Mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen bisa merencanakan, 

menjalankan, mengontrol, dan mengevaluasi aktivitas, sumber daya, dan 

personnel perusahaan. 

3. Menyediakan kontrol yang memadai atas aset dan data perusahaan. 

         Kaitan SIA dengan akuntansi keuangan yaitu mengolah input berupa source 

documents, misalnya sales invoice, purchase invoice, dll menjadi laporan keuangan 

dan laporan lain sebagai outputnya. Proses yang dilakukan oleh SIA dalam mengolah 

source documents menjadi laporan keuangan termasuk membuat jurnal, memposting 

ke buku besar, serta menyiapkan neraca (Bagranoff et al., 2008).  

         Dalam akuntansi dikenal berbagai siklus, menurut Romney & Steinbart 

(2012) siklus akuntansi terdiri dari revenue cycle, expenditure cycle, production 

cycle, serta human resource management dan payroll cycle. Sementara menurut Hall 

(2008) siklus akuntansi terdiri dari revenue cycle, expenditure cycle, dan conversion 

cycle. Pada perusahaan dagang tidak dikenal production atau conversion cycle karena 

perusahaan dagang tidak melakukan aktivitas produksi maupun mengubah barang 

dagangannya. Menurut Bagranoff et al. (2008) dua proses bisnis inti yang paling 

umum untuk kebanyakan bisnis adalah penjualan dan pembelian.  

      Aktivitas penjualan merupakan salah satu aktivitas di dalam revenue cycle, 

yaitu seperangkat aktivitas bisnis yang berulang yang berhubungan dengan 

menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan serta mengumpulkan pembayaran. 
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Empat aktivitas bisnis dasar yang terjadi dalam revenue cycle yaitu sales order entry, 

shipping, billing, dan cash collection (Romney &  Steinbart, 2012). 

         Dalam proses sales order entry terdapat tiga aktivitas utama, yaitu menerima 

pesanan pelanggan, memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan, serta memeriksa 

ketersediaan persediaan barang dagang. Dalam proses shipping terdapat dua aktivitas 

utama, yaitu memilih dan mengepak barang dagangan dan mengirimkan barang 

dagangan. Dalam proses billing terdapat dua aktivitas utama, yaitu invoicing dan 

mengupdate akun piutang. Dalam proses cash collection aktivitas utamanya adalah 

mengumpulkan dan memproses pembayaran dari pelanggan (Romney & Steinbart, 

2012).  

         Dalam aktivitas billing, perusahaan akan melakukan invoicing, yaitu 

mengirimkan sales invoice kepada pelanggan yang seberapa besar nilai yang harus 

dibayar dan ke mana pelanggan harus mengirimkan pembayaran tersebut. Sales 

invoice yang dibuat oleh perusahaan membutuhkan informasi dari departemen yang 

membuat sales order untuk mengetahui jumlah yang dipesan oleh pelanggan, serta 

membutuhkan informasi dari departemen pengiriman untuk mengetahui jumlah 

pesanan yang sudah dikirim kepada pelanggan. Oleh sebab itu, sales invoice tidak 

dapat dibuat tanpa adanya sales order dan delivery notes. 

         Expenditure cycle yaitu seperangkat aktivitas bisnis yang berulang yang 

berhubungan dengan pembelian dan pembayaran atas barang dan jasa. Empat 

aktivitas bisnis dasar yang terjadi dalam expenditure cycle yaitu ordering, receiving, 

approve supplier invoices, dan cash disbursement. Dalam proses ordering, aktivitas 

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



6 
 

utamanya adalah mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak barang atau jasa 

yang akan dipesan, serta memilih supplier. Dalam proses receiving, aktivitas 

utamanya adalah menerima dan menyimpan barang yang dipesan. Dalam proses 

approve supplier invoices aktivitas utamanya mereview dan menyetujui invoice yang 

dikirim supplier. Dalam proses cash disbursement aktivitas utamanya adalah 

memproses pembayaran kepada supplier. 

   Perusahaan yang menjalankan usahanya di Indonesia tidak terlepas dari 

hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah pengenaan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam 

Daerah Pabean, baik konsumsi barang maupun jasa (Waluyo, 2011).  

        Adapun objek PPN antara lain (Murtopo et al., 2011): 

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang 

dilakukan pengusaha 

2. Impor BKP 

3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan 

pengusaha 

4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah 

Pabean 

5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean 

6. Ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

7. Ekspor JKP oleh PKP 
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         Tarif PPN adalah 10%, sedangkan tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0%. PPN 

yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak. 

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah harga jual, nilai penggantian, nilai 

impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri 

Keuangan (Murtopo, 2010). Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Republik 

Indonesia no. 96 tahun 1993 tentang “Pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak ke, dari, 

dan antar Kawasan Berikat dan Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE)” 

pasal 1 menyatakan bahwa atas penyerahan BKP oleh PKP dari Daerah Pabean 

Indonesia lainnya kepada PKP di Kawasan Berikat atau EPTE untuk diolah, PPN dan 

PPnBM yang terutang tidak dipungut. 

         Berkaitan dengan adanya pemungutan PPN, perusahaan diwajibkan membuat 

satu Faktur Pajak untuk setuap penyerahan BKP. Faktur Pajak merupakan faktur yang 

dapat digunakan sebagai bukti pungutan pajak dan juga sebagai sarana 

mengkreditkan Pajak Masukan (Waluyo, 2011). Pembuatan Faktur Pajak dilakukan 

ketika terjadi penyerahan BKP, oleh sebab itu setelah perusahaan melakukan 

pengiriman, perusahaan selain menerbitkan sales invoice juga harus menerbitkan 

Faktur Pajak. Sehubungan dengan pembuatan faktur pajak, sesuai dengan Tata Cara 

Penomoran Faktur Pajak “PENG-04/PJ.09/2013”, terhitung mulai 1 April 2013 

pembuatan Faktur Pajak harus menggunakan nomor seri yang diberikan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Oleh sebab itu dalam pembuatan faktur pajak, 
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perusahaan tidak bisa memberikan nomor seri sesuka hati, melainkan harus sesuai 

dengan yang diberikan oleh DJP.  

         Proses penjualan tidak luput dari keterkaitannya dengan accounts receivable. 

Accounts receivable adalah nilai yang terutang oleh pelanggan yang dihasilkan dari 

penjualan barang atau jasa. Biasanya accounts receivable akan ditagih dalam rentang 

waktu 30 sampai dengan 60 hari (Weygandt et al., 2013). Setiap bulan biasanya 

perusahaan akan mengirimkan sebuah monthly statement untuk setiap pelanggan. 

Statement ini mengintisarikan outstanding sales invoice atau sales invoice yang 

belum dilunasi untuk pelanggan tertentu dan nilai yang terutang saat itu (Bagranoff et 

al., 2008) 

         Selain transaksi penjualan, salah satu transaksi yang paling sering terjadi 

dalam perusahaan adalah transaksi yang melibatkan kas. Dalam setiap siklus 

akuntansi pasti terdapat transaksi yang berhubungan dengan kas, misalnya dalam 

revenue cycle terjadi pembayaran piutang oleh pelanggan, dalam expenditure cycle 

terjadi pembayaran utang kepada supplier, serta dalam human resource management 

& payroll cycle terjadi pembayaran gaji karyawan. Karena transaksi yang berkaitan 

dengan kas begitu banyak, maka proses identifikasi dan pencatatan transaksi harus 

dilakukan secara tepat dan cermat, selain agar report yang dihasilkan juga tepat, juga 

agar tidak terjadi kecurangan yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran 

kas. 

         Dalam proses pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas, akuntan harus 

memastikan bahwa nilai transaksi harus sesuai dengan bukti yang ada. Misalnya 
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untuk penerimaan kas, akuntan harus memastikan bahwa nilai penerimaan sudah 

sesuai dengan cek yang diberikan oleh pelanggan, nilai saldo yang dikreditkan di 

rekening koran, serta nilai sales invoice yang dikirim ke pelanggan. Sementara itu 

misalnya untuk transaksi pengeluaran kas, akuntan harus memastikan bahwa 

pengeluaran tersebut benar-benar terjadi dan didukung dengan bukti, misalnya 

dengan membandingkan nilai cek, nilai debit di rekening koran, serta sales invoice 

yang dikirim supplier. 

         Penerimaan dan pengeluaran kas akan dicatat dalam jurnal. Jurnal terdiri atas 

dua jenis, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum memiliki fungsi untuk 

mengungkapkan efek dari transaksi secara lengkap, menyediakan pencatatan 

kronologis atas transaksi, dan membantu untuk mencegah dan/atau menemukan 

kesalahan karena nilai debit dan kredit setiap entry bisa dengan mudah dibandingkan. 

Jurnal khusus adalah jurnal tambahan selain jurnal umum. Perusahaan menggunakan 

jurnal khusus untuk mencatat transaksi yang memiliki jenis serupa, misalnya jurnal 

pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, dan jurnal pembayaran kas 

(Weygandt et al., 2013). 

         Kas sebagai aset perusahaan yang paling likuid memiliki risiko ancaman yang 

sangat tinggi terutama risiko pencurian. Oleh sebab itu dalam setiap transaksi yang 

melibatkan kas harus terdapat tindakan pengendalian yang ketat. Dalam revenue cycle 

tindakan pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi pencurian kas di 

antaranya adalah  pemisahan tugas bagi fungsi pemegang kas (kasir) dan fungsi 

utang-piutang, rekonsiliasi bank secara berkala, dan pendepositan semua penerimaan 
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setiap hari. Sementara dalam expenditure cycle tindakan pengendalian yang dapat 

dilakukan adalah pengamanan kas dan cek secara fisik, menggunakan cek yang 

dinomori sebelumnya, pemisahan tugas antara pembuat cek dan fungsi utang, 

penandatanganan cek oleh dua orang untuk cek bernilai besar, penggunaan metode 

imprest untuk kas kecil, dan pemeriksaan tiba-tiba atas kas kecil. Tentunya 

perusahaan tidak terlepas dari kegiatan pengukuran rasio profitabilitas di dalam 

mengukur keuntungan setiap periodenya agar perusahaan dapat semakin berkembang 

dan maju.  Rasio profitabiitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan tidak hanya di dalam menghasilkan laba akan tetapi tingkat 

efektivitas manajemen di dalam melaksanakan kegiatan operasinya.  Berikut jenis-

jenis Rasio Profitabilitas antara lain: 

1. Gross Profit Margin 

Rasio yang mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, 

mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk berproduksi secara efisien 

(Sawir,2009). Gross Profit Margin merupakan persentase laba kotor dibandingkan 

dengan sales. Semakin besar gross profit margin semakin baik keadaan operasi 

perusahaan, karena hal ini menunjukkan bahwa harga pokok penjualan relatif lebih 

rendah dibandingkan sales, demikian pula sebaliknya, semakin rendah gross profit 

margin semakin kurang baik operasi perusahaan (Syamsuddin, 2009). Gross profit 

margin dihitung dengan formula sebagai berikut: 
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2. Net Profit Margin 

Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan yang telah dilakukan 

oleh perusahaan atas suatu periode. Semakin tinggi Net profit margin semakin baik 

operasional perusahaan. Net profit margin dihitung dengan formula sebagai berikut: 

 

3. Return on Asset (ROA)  

Rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa 

besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. (Bambang R, 1997). 

Return On Asset (ROA) yang positif menunjukan bahwa dari total aktiva yang 

dipergunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. 

Sebaliknya jika ROA negatif menunjukan total aktiva yang dipergunakan tidak 

memberikan keuntungan/rugi. Berikut formula ROA yang dipakai secara umum: 

 

4. Return on Equity (ROE)  

Rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba dengan memperhatikan seberapa besar nilai tingkat pengembalian dari  nilai 
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investasi yang dimiliki oleh pemegang saham di perusahaan. Return On Equity 

(ROE) menunjukan bahwa dari total nilai investasi pemegang saham yang 

dipergunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. 

Sebaliknya jika ROE negatif menunjukan total aktiva yang dipergunakan tidak 

memberikan keuntungan/rugi. Berikut formula ROE yang dipakai secara umum: 

  

5. Current Ratio (Rasio Lancar) 

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang 

dimiliki oleh perusahaan. Berikut formula Current Ratio: 

 

6. Earning Before Interest Tax Depreciation & Amortization Margin (EBITDA 

Margin) 

Merupakan indikator kinerja keuangan perusahaan dengan menghitung pendapatan 

dari operasi bisnis inti, tanpa memasukkan struktur modal, tarif pajak dan kebijakan 

penyusutan. Ini merupakan pendekatan kasar untuk arus kas dengan mengabaikan 

banyak faktor yang berdampak pada arus kas yang benar, seperti pembayaran hutang 

perusahaan 
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1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Kerja magang dimaksudkan agar diperoleh pengalaman nyata, sehingga ketika lulus 

dan terjun ke masyarakat, pengalaman mengenai dunia kerja khususnya dalam praktik 

bidang akuntansi, perpajakan dan business process system accounting, seperti 

prosedur pembuatan sales invoice dan faktur pajak, pembuatan jurnal, dan input data. 

         Tujuan dari kerja magang yaitu agar mahasiswa memiliki kemampuan secara 

profesional untuk: 

1. Menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di dunia kerja, terutama 

dalam bidang bidang akuntansi, perpajakan dan business process system 

accounting perusahaan dagang dengan bekal ilmu yang telah dipelajari di 

kampus.  

2. Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan melalui pengaplikasian ilmu 

akuntansi, perpajakan dan business process system accounting perusahaan 

dangang. 

3. Memberikan pelatihan dan pengalaman kerja terutama dalam bidang 

akuntansi, perpajakan dan business process system accounting di perusahaan 

dagang. 

4. Link and match pengetahuan yang telah dipelajari di kampus dengan dunia 

kerja. 
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1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Kerja magang dilakukan mulai tanggal 30 Juni 2014 hingga 30 September 2014 di PT 

Astra Otoparts Tbk. Jam kerja selama kerja magang dilaksanakan setiap hari Senin 

hingga Jumat dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.15 di bulan puasa 

dan pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00. 

        Prosedur pelaksanaan kerja magang menurut Buku Panduan Kerja Magang 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Multimedia Nusantara 

dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu tahap pengajuan, tahap pelaksanaan, dan tahap 

akhir. 

1. Tahap Pengajuan 

a. Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan kerja 

magang sebagai acuan pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang yang 

ditujukan kepada perusahaan yang dimaksud yang ditandatangani oleh 

Ketua Program Studi 

b. Surat Pengantar dianggap sah apabila dilegalisir oleh Ketua Program 

Studi 

c. Ketua Program Studi menunjuk seorang dosen Program Studi yang 

bersangkutan sebagai pembimbing Kerja Magang 

d. Mengajukan usulan tempat kerja magang kepada Ketua Program Studi 

e. Menghubungi calon perusahaan tempat kerja magang dengan dibekali 

Surat Pengantar Kerja Magang 
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f. Kerja Magang dimulai apabila telah menerima surat balasan bahwa yang 

bersangkutan diterima Kerja Magang pada perusahaan yang dimaksud 

yang ditujukan kepada Koordinator Magang 

g. Memperoleh Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran Kerja Magang, 

Formulir Realisasi Kerja Magang, dan Formulir Laporan Penilaian Kerja 

Magang. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Sebelum melaksanakan Kerja Magang, mahasiswa diwajibkan untuk 

menghadiri perkuliahan Kerja Magang yang diwajibkan sebagai 

pembekalan. Perkuliahan pembekalan dilakukan sebanyak 3 kali tatap 

muka. Jika tidak dapat memenuhi ketentuan kehadiran tanpa alasan yang 

dapat dipertanggungjawabkan, maka akan dikenakan pinalti dan tidak 

diperkenankan melaksanaan praktik kerja magang di perusahaan pada 

semester berjalan, serta harus mengulang untuk mendaftar kuliah 

pembekalan magang pada periode berikutnya. 

b. Pada perkuliahan Kerja Magang, diberikan materi kuliah yang bersifat 

petunjuk teknis kerja magang dan penulisan laporan kerja magang, 

termasuk didalamnya perilaku mahasiswa di perusahaan. Adapun rincian 

materi kuliah adalah sebagai berikut: 

Pertemuan 1: Sistem dan prosedur kerja magang, perilaku dan 

komunikasi mahasiswa dalam perusahaan 
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Pertemuan 2: Struktur organisasi perusahaan, pengumpulan data (sistem 

dan prosedur administrasi, operasional perusahaan, sumber daya); 

analisis kelemahan dan keunggulan (sistem prosedur, dan efektivitas 

administrasi serta operasional, efisiensi penggunaan sumber data, 

pemasaran perusahaan, keuangan perusahaan) 

Pertemuan 3: Cara penulisan laporan, ujian kerja magang dan penilaian, 

cara presentasi dan tanya jawab. 

c. Menemui dosen pembimbing yang telah ditunjuk oleh Ketua Program 

Studi Akuntasi untuk pembekalan secara teknis. Kerja magang 

dilaksanakan dengan Pembimbing Lapangan yaitu Bapak Erwin Sutarko. 

d. Mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan/instansi tempat 

pelaksanaan Kerja Magang. 

e. Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai 

dengan bidang studinya. Mahasiswa menuntaskan tugas yang diberikan 

oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep, dan 

pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Mahasiswa mencoba 

memahami adaptasi penyesuaian teori dan konsep yang diperolehnya di 

perkuliahan dengan terapan praktisnya. 

3. Tahap Akhir 

a. Setelah Kerja magang di perusahaan selesai, temuan serta aktivitas yang 

dijalankan selama kerja magang dituangkan dalam laporan kerja magang 

dengan bimbingan Dosen Pembimbing Kerja Magang 
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b. Laporan Kerja Magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur 

Laporan Kerja Magang Universitas Multimedia Nusantara 

c. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mengajukan 

permohonan ujian kerja magang. Laporan Kerja Magang harus 

mendapatkan pengesahan dari Dosen Pembimbing dan diketahui oleh 

Ketua Program Studi. Laporan Kerja Magang diserahkan kepada 

Pembimbing Lapangan dan meminta Pembimbing Lapangan mengisi 

formulir penilaian pelaksanaan kerja magang 

d. Pembimbing Lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang terkait 

dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang 

e. Hasil penilaian yang sudah diiisi dan ditandatangani oleh Pembimbing 

Lapangan di perusahaan dan surat keterangan yang menjelaskan bahwa 

yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya, dikirm secara langsung 

kepada Koordinator Magang 

f. Setelah melengkapi persyaratan ujian kerja magang, Koordinator Kerja 

Magang menjadwalkan Ujian Kerja Magang 

g. Menghadiri Ujian Kerja Magang dan mempertanggungjawabkan 

laporannya saat Ujian Kerja Magang. 
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