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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Kegiatan kerja magang dilaksanakan di PAM Jaya DKI Jakarta yang beralamat di 

Jalan Penjernihan II, Pejompongan, Jakarta Pusat, dengan penempatan kedudukan 

kerja magang sebagai staf Divisi Akuntansi dan Keuangan, Sub Divisi 

Pembukuan. Proses pelaksanaan kerja magang dibimbing dan diawasi oleh Ibu 

Nurwulansari Selaku staf Divisi Akuntansi dan Keuangan, Subdivisi Pembukuan 

PAM Jaya DKI Jakarta. 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

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

1. Pengarsipan Bukti Transaksi Harian Kas & Bank 

Sebelum dilakukan pencatatan, dilakukan pengarsipan terlebih dahulu 

untuk memudahkan proses pencatatan dan penyimpanan sebelum 

dilakukan pencatatan. Bukti Transaksi yang diarsipkan adalah Bukti 

Transaksi Kas dan Bukti Transaksi Bank setiap harinya dari tanggal 21 

Juli 2014 sampai dengan 9 Agustus 2014. Pengarsipa Bukti Transaksi 

Bank dilakukan untuk 4 Bank, yaitu Bank Mandiri, BNI, dan dua rekening 

di Bank DKI. Pengarsipan bukti transaksi harian kas dan bank ini 

dilakukan secara manual. 
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2. Membuat Jurnal Voucher Transaksi Kas & Bank 

Journal Voucher merupakan bukti pencatatan transaksi yang dibuat oleh 

perusahaan. Dengan journal voucher suatu transaksi akan tercatat kedalam 

sistem akuntansi. Pada PAM Jaya, journal voucher dibuat dengan 

menggunakan sistem akuntansi Zahir. Journal Voucher dibuat untuk 

transaksi harian kas maupun bank baik untuk bank Mandiri, BNI, ataupun 

DKI dari bulan Juli hingga Agustus.  

3. Membuat Journal Voucher Bukti Memorial 

Jurnal Voucher Bukti Memorial digunakan sebagai bukti pencatatan 

transaksi yang dibuat oleh PAM Jaya, khusus untuk transaksi-transaksi 

yang bersifat non-kas. Jurnal Voucher Bukti Memorial dibuat 

menggunakan Program Zahir. Journal Voucher dibuat untuk keperluan 

tutup buku triwulan ke-2 tahun 2014 yaitu pada bulan Juni 2014 karena 

PAM Jaya membuat laporan keuangan per triwulan. 

4. Penomoran Journal Voucher 

Penomoran journal voucher dilakukan untuk mempermudah proses 

pengarsipan, penyimpanan dan pencarian jika dibutuhkan. Penomoran 

journal voucher dilakukan setelah journal voucher selesai dibuat dan telah 

dicetak. Journal Voucher yang diberi nomor adalah journal voucher 

transaksi harian kas dan bank. Untuk transaksi harian dilakukan untuk 

bank Mandiri, BNI, maupun bank DKI dari bulan Juli hingga Agustus. 

Penomorsn journal voucher ini dilakukan secara manual. 
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5. Mengkoreksi (Merevisi) Journal Voucher yang Salah 

Koreksi dilakukan jika ditemukan kesalahan dalam sebuah journal 

voucher untuk memperbaiki journal voucher yang salah. Kesalahan terjadi 

jika data pada journal voucher berbeda dengan data pada Laporan 

Penerimaan & Pengeluaran Kas atau Bank PAM Jaya. Journal Voucher 

yang dikoreksi adalah journal voucher transaksi harian kas dan bank bulan 

Juni hingga Agustus. Pengkoreksian journal voucher yang salah 

menggunakan program Zahir. 

6. Cross Check Laporan Transaksi Harian dengan Laporan Mutasi 

Buku Besar 

Cross Check transaksi harian dengan laporan Mutasi Buku Besar ini 

dilakukan ketika ditemukan ketidaksamaan antara jumlah yang tertera 

pada Laporan penerimaan & Pengeluaran Transaksi harian baik transaksi 

kas ataupun bank dengan Laporan Mutasi Buku Besar untuk mengetahui 

penyebab terjadinya ketidaksamaan tersebut. Cross check dilakukan 

terhadap Laporan Mutasi Buku Besar dan Laporn Transaksi Harian 

(Laporan Penerimaan & Pengeluaran) bulan Juni dan Juli untuk transaksi 

kas dan bank baik bank Mandiri, BNI, dan DKI. Kegiatan ini dilakukan 

secara manual. 

7. Menghitung Harga Perolehan Aset PT. Aetra 

Perhitungan harga perolehan asset yang dibeli oleh PT. Aetra sebagai salah 

satu mitra PAM Jaya bertujuan untuk mengetahui harga perolehan suatu 

asset yang dibeli secara bersamaan dengan asset yang lainnya karena asset 
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yang dibeli secara bersamaan dalam pembukuannya harus dibukukan satu 

persatu tidak secara bersamaan. Asset yang dibeli secara bersamaan akan 

dilaporkan dalam satu invoice secara bersamaan yang ditotal menjadi 

harga perolehan keseluruhan sehingga harus dilakukan perhitungan harga 

perolehannya untuk mengetahui harga perolehan setiap asetnya. Aset PT. 

Aetra yang harga perolehannya (HPP) dilakukan perhitungan adalah aset-

aset yang dibeli oleh PT. Aetra mulai Januari 2011 hingga Mei 2014. 

Perhitungan harga perolehan aset ini dilakukan menggunakan Microsoft 

Excel. 

8. Menginput Pembelian Aset oleh PT. Aetra 

Penginputan aset yang dibeli oleh PT. Aetra bertujuan untuk mencatatan 

pembelian aset yang dilakukan oleh PT. Aetra kedalam program Zahir, 

sehingga memudahkan dalam hal pemprosesan, penyimpanan dan 

pencarian data. Penginputan dilakukan untuk Aset yang dibeli oleh PT. 

Aetra periode Januari 2011 hingga Mei 2014. Penginputan atas aset yang 

dilakukan perhitungan HPP-nya dilakukan setelah HPP-nya telah dihitung. 

Penginputan ini menggunakan program Zahir. 

9. Membuat Rekapitulasi Aset PT. Aetra 

Rekapitulasi asset PT. Aetra berisi daftar asset yang telah dibeli oleh PT. 

Aetra sesuai dengan bukti pembelian. Rekapitulasi aset dibuat sebagai 

lampiran pada laporan aset PT. Aetra secara keseluruhan yang dibuat oleh 

karyawan lain. Aset PT. Aetra yang dibuat Rekapitulasi adalah aset-aset 

yang dibeli oleh PT. Aetra periode Januari 2011 hingga Mei 2014. 
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Rekapitulasi Aset PT. Aetra dibuat setelah seluruh aset yang dibeli oleh 

PT. Aetra telah diinput. Pembuatan rekapitulasi ini menggunakan 

Microsoft Excel. 

10. Cross Check  Aset PT. Aetra 

Cross Check aset PT. Aetra ini dilakukan ketika ditemukan ketidaksamaan 

antara total jumlah nilai asset PT. Aetra yang tertera pada Rekapitulasi 

Aset PT. Aetra dengan total jumlah nilai asset PT. Aetra yang tertera pada 

Laporan Daftar Aset kelompok asset PT. Aetra yang didapat dari Program 

Zahir melalu menu Laporan untuk menemukan penyebab ketidaksamaan 

tersebut. Cross check aset dilakukan secara manual. 

11. Cross Check Aset Tetap PAM Jaya 

Cross Check asset tetap PAM Jaya dilakukan jika ditemukan 

ketidaksamaan antara total jumlah nilai asset PAM Jaya yang tertera pada 

Laporan Aktiva Tetap PAM Jaya dengan total jumlah nilai asset PAM 

Jaya yang tertera pada Laporan Daftar Aset PAM Jaya untuk menemukan 

penyebab ketidaksamaan tersebut. Cross check aset menggunakan 

program Zahir. Cross Check asset tetap PAM Jaya dilakukan terhadap 

Laporan Aktiva Tetap PAM Jaya dengan Laporan Daftar Aset PAM Jaya 

untuk seluruh kelompok aset tetap PAM Jaya dari tahun 1986 hingga 2014 

yang terdiri dari 30 kelompok aset. 

12. Membuat Laporan Laba Rugi PAM Jaya Cash Basis 

PAM Jaya menggunakan accrual basis dalam pencetatan akuntansinya. 

sehingga PAM Jaya perlu mengubah Laporan keuangan yang berbasis 
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accrual basis menjadi cash basis untuk mengetahui pajak yang seharusnya 

dibayarkan melalui laporan laba rugi yang berbasis cash basis. Kegiatan 

ini dilakukan untuk Laporan Keuangan tahun 2013 menggunakan 

Microsoft Excel. 

13. Membuat Rekonsiliasi Fiskal PAM Jaya Cash Basis 

Rekonsiliasi fiskal cash basis dibuat setelah laporan laba rugi cash basis 

telah dibuat untuk mengetahui pajak yang seharusnya dibayarkan. 

Rekonsiliasi Fiskal PAM Jaya cash basis yang dibuat untuk tahun 2013 

menggunakan Microsoft Excel. 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Proses pelaksanaan kerja magang berlangsung dari tanggal 1 Juli 2014 sampai 

dengan 5 September 2014. Uraian tugas yang diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Pengarsipan Bukti Transaksi Harian Kas & Bank 

Bukti Transaksi Harian merupakan dokumen pendukung yang berisi data 

transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi harian untuk kebutuhan 

pencatatan keuangan. Dengan adanya bukti transaksi, setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh Perusahaan atau Badan Usaha dapat di dokumentasikan 

dan dipertanggungjawabkan secara akuntansi.  

  Bukti Transaksi Harian dapat terdiri dari Kuitansi, Faktur Pajak 

dan/atau Surat Tanda Setoran Uang (STSU). Bukti Transaksi Harian 

diterima oleh Sub Divisi Kas & Bank dan dibuat Laporan Penerimaan & 

Pengeluaran Kas atau Bank. Bukti Transaksi Harian dan Laporan 
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Penerimaan & Pengeluaran Kas atau Bank diserahkan ke Sub Divisi 

Pembukuan untuk dilakukan pencatatan. Sebelum dilakukan pencatatan, 

dilakukan pengarsipan terlebih dahulu. Prosedur yang dilakukan yaitu 

1) Kelompokkan Bukti Transaksi Harian berdasarkan Bukti Transaksi 

Harian Kas dan Bukti Transaksi Harian Bank 

2) Kelompokkan Bukti Transaksi Harian Bank berdasarkan nama 

banknya dikarena terdapat 4 bank yang digunakan oleh PAM Jaya 

diantaranya adalah Bank Mandiri, BNI, dan dua rekening di Bank 

DKI. 

3) Urutkan Bukti Transaksi Harian Kas maupun Bank dari tanggal 

kecil ke tanggal besar 

4) Setelah selesai diurutkan masukkan kedalam Bantex sesuai 

kelompoknnya masing-masing. 

2. Membuat Jurnal Voucher Transaksi Kas & Bank 

Journal Voucher merupakan bukti pencatatan transaksi yang dibuat oleh 

perusahaan. Bila perusahaan menggunakan journal voucher maka 

dokumen sumber harus dilampirkan pada journal voucher tersebut. Pada 

PAM Jaya, journal voucher dibuat dengan menggunakan sistem akuntansi 

Zahir. Prosedur yang dilakukan yaitu: 

1) Buka Program Zahir yang ada di desktop komputer, setelah Program 

Zahir terbuka akan muncul tampilan menu utama seperti pada gambar 

3.2. pada tampilan menu utama terdapat empat data yang bertuliskan 

PDAM DKI JAKARTA. Untuk membuat journal voucher pilih 
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PDAM DKI JAKARTA yang ke-4, setelah mengkliknya masukan 

nama dan password karyawan yang bertugas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Gambar 3.1 - Shortcut Program Zahir 

Gambar 3.2 – Jendela Menu Utama 
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2) Setelah memasukan nama dan password, akan muncul tampilan 

seperti pada gambar 3.4. klik menu Buku Besar kemudian klik menu 

Transaksi Jurnal Umum seperti pada gambar 3.5. 

  Menu buku besar digunakan untuk menginput transaksi 

jurnal umum, melihat daftar akun buku besar dan daftar transaksi 

jurnal umum. Sedangkan menu transaksi jurnal umum digunakan 

untuk menampilkan formulir penginputan jurnal umum dalam format 

debit dan kredit. 

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Gambar 3.4 – Menu-Menu Program 

Gambar 3.3 – Jendela Login 
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3) Setelah mengklik menu Transaksi Jurnal Umum, akan muncul 

tampilan form pembuatan Journal Voucher, seperti pada gambar 3.6. 

Isi Form Pembuatan Journal Voucher sesuai dengan daftar transaksi 

yang ada pada Laporan Penerimaan & Pengeluaran Kas atau Bank. 

Laporan Penerimaan & Pengeluaran Kas atau Bank ini dilampirkan 

dengan bukti transaksi dari setiap transaksi yang tertulis dalam 

laporan tersebut. Pengisian data dilakukan sebagai berikut: 

a. Referensi: diisi dengan nomor urut transaksi. Program akan  

secara otomatis mengisi nomor ini secara berurutan dari transaksi 

sebelumnya. 

b. Tanggal: diisi dengan tanggal dimana transaksi terjadi sesuai 

dengan Laporan Penerimaan & Pengeluaran Kas atau Bank. 

Gambar 3.5 – Jendela Buku Besar 
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c. Keterangan: diisi dengan nama pihak atau divisi yang melakukan 

transaksi dan tujuan dilakukannya transaksi tersebut. Contoh, PT. 

Suryakarta Anindita International, CS melakukan pembayaran 

kepada PAM Jaya untuk biaya tes air. Maka kolom keterangan 

diisi dengan “PT. Suryakarta Anindita International, CS-Biaya 

Tes Air”. 

d. Kode: diisi dengan kode akun yang digunakan. Klik dua kali 

kolom kode untuk menampilkan jendela pencarian akun. 

e. Debit & kredit: diisi dengan besarnya nilai debit atu kredit 

terhadap akun-akun yang digunakan. Total debit & kredit harus 

sama. 

4) Setelah mengisi form pembuatan journal voucher seperti pada gambar 

3.7, checklist tulisan cetak untuk mencetak journal voucher lalu klik 

rekam. contoh journal voucher seperti pada gambar 3.9. 

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Gambar 3.6 – Form Journal Voucher 
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Gambar 3.7 – Form Journal Voucher 

1	   2 

Gambar 3.8 – Laporan Penerimaan & Pengeluaran Kas 
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3. Membuat Journal Voucher Bukti Memorial 

Pada PAM Jaya Bukti Memorial digunakan untuk mencatat seluruh 

transaksi yang bersifat non kas, seperti pencatatan penyusutan aktiva tetap, 

koreksi kesalahan, pembebanan harga pokok penjualan, dan pemakain 

bahan. Prosedur yang dilakukan untuk membuat journal voucher 

berdasarkan bukti memorial sama seperti prosedur yang dilakukan untuk 

membuat journal voucher transaksi kas & bank, yang berbeda hanya pada 

pengisian Form Pembuatan Journal Voucher. 

1) Buka form pembuatan journal voucher, isi form tersebut sesuai 

dengan bukti memorial. Pengisian data dilakukan sebagai berikut: 

a. Referensi: akan terisi secara otomatis 

Gambar 3.9 – Contoh Journal Voucher 
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b. Tanggal: diisi tidak berdasarkan tanggal terjadinya transaksi, 

karena journal voucher ini dibuat untuk tutup buku bulan Juni 

2014 maka kolom tanggal diisi dengan tanggal 30 Juni 2014, 

seperti pada gambar 3.10. 

 Gambar 3.10 – Form Journal Voucher 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

c. Keterangan: diisi perihal keterangan jenis transaksi diikuti dengan 

kata “memo” di depan keterangan jenis transaksi, untuk 

menandakan journal voucher dibuat berdasarkan bukti memorial, 

seperti pada gambar 3.11. 

d. Kode: diisi dengan kode akun yang digunakan. Klik dua kali 

kolom kode untuk menampilkan jendela pencarian akun. Kode 

akun yang digunakan dapat dilihat pada bukti memorial, seperti 

pada gambar 3.12. 
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Gambar 3.11 – Form Journal Voucher 

Gambar 3.12 – Bukti Memorial 
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e. Debit & kredit: diisi dengan besarnya nilai debit atu kredit 

terhadap akun-akun yang digunakan pada bukti memorial. Total 

debit & kredit harus sama, seperti pada gambar 3.13. 

 Gambar 3.13 – Form Journal Voucher 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

2) Setelah form sudah diisi seluruhnya, checklist tanda cetak untuk 

mencetak journal voucher dan klik rekam. journal voucher akan 

secara otomatis tercetak dengan format seperti pada gambar 3.14. 

Gambar 3.14 – Contoh Journal Voucher	  
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4. Penomoran Journal Voucher 

Penomoran dilakukan untuk seluruh journal voucher, baik journal voucher 

yang dibuat berdasarkan Laporan Penerimaan & Pengeluaran Kas atau 

Bank setelah journal voucher selesai dibuat dan telah dicetak.  

  Untuk journal voucher yang dibuat berdasarkan Laporan 

Penerimaan & Pengeluaran Kas atau Bank, Transaksi kas penomorannya 

menggunakan spidol berwarna merah dan transaksi bank menggunakan 

spidol berwana hitam seperti pada gambar 3.15. 

Gambar 3.15 – Contoh Journal Voucher 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Prosedur yang dilakukan yaitu:  

1) Setelah journal voucher selesai dibuat, beri nomor pada bagian bawah 

journal voucher sesuai dengan nomor urut transaksi yang tertera pada 

Laporan Penerimaan & Pengeluaran Kas atau bank atau Bukti 

Memorial seperti pada gambar 3.16. Nomor urut transaksi, diurutkan 

dan dituliskan secara manual oleh karyawan yang bertugas pada 

Laporan Penerimaan & Pengeluaran Kas atau bank atau Bukti 

Memorial. Nomor urut transaksi setiap tahunnya akan diulang dari 

nomor urut awal (satu). 

Pelaksanaan jasa..., Dewi Oktaviani, FB UMN, 2014



 35	  

       Gambar 3.16 – Contoh Journal Voucher 
 

 

 
 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

2) Setelah journal voucher diberikan nomor, berikan nomor pada setiap 

transaksi yang ada pada Laporan Penerimaan & Pengeluaran Kas atau 

Bank atau Bukti Memorial sesuai dengan nomor jurnal yang ada pada 

journal voucher. Seperti pada gambar 3.17. 

  Pada gambar 3.16 journal voucher diberikan nomor 

“0682”, nomor tersebut didapat dari Laporan Penerimaan & 

Pengeluaran Kas PAM Jaya yang dicontohkan pada gambar 3.17 yang 

diberi nomor 2.  

  Pada gambar 3.17, dicontohkan pada Laporan Penerimaan 

& Pengeluaran Kas Pam Jaya untuk transaksi PT. Suryakaya Anindita 

perihal biaya tes air sejumlah Rp. 4.158.000 berikut PPN, di bawah 

total jumlah transaksi diberikan nomor jurnal “GJ008169”. Nomor 

1 

2 
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jurnal tersebut diambil dari journal voucher, seperti yang dicontohkan 

pada gambar 3.16 dengan nomor 1. 

Gambar 3.17 – Laporan Penerimaan & Pengeluaran Kas Pam Jaya	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

3) Setelah journal voucher dan setiap transkasi pada Laporan 

Penerimaan & Pengeluaran Kas atau Bank atau Bukti Memorial  

diberikan nomor, journal voucher disatukan dengan bukti transaksi 

yang mendukungnya dengan menggunakan staples. 

5. Mengkoreksi (Merevisi) Journal Voucher yang Salah  

  Apabila koreksi atas sebuah journal voucher dilakukan maka 

journal voucher sebelumnya yang telah disatukan dengan bukti 

pendukungnya harus diganti dengan journal voucher yang telah dicetak 

1 
1 2 
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setelah dilakukan koreksi, kemudian diberi nomor kembali pada journal 

voucher tersebut dan selanjutnya disatukan kembali dengan bukti 

pendukungnnya. Perosedur yang dilakukan yaitu: 

1) Buka Program Zahir, pada menu utama pilih data PDAM DKI 

JAKARTA yang ke-4, masukan nama dan password karyawan yang 

bertugas kemudian klik menu Buku Besar dan klik menu Daftar 

Transaksi Jurnal. 

2) Klik Filter atau Cari yang terletak pada kanan atas Program Zahir 

untuk mencari journal voucher yang ingin di revisi setelah menu 

Daftar Transaksi Jurnal diklik seperti pada gambar 3.18.  

  Menu Filter digunakan untuk mencari journal voucher 

berdasarkan tanggal transaksi journal voucher yang ingin di revisi 

sedangkan menu Cari digunakan untuk mencari journal voucher 

berdasarkan nomor journal voucher atau berdasarkan keterangan 

yang tertera pada journal voucher yang ingin di revisi. 

Gambar 3.18 – Daftar Transaksi Jurnal Umum 
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3) Setelah menemukan journal voucher yang ingin di revisi, klik kanan 

pada journal voucher tersebut kemudian klik Perincian untuk 

membuka form journal voucher, seperti pada gambar 3.19. 

Gambar 3.19 – Daftar Transaksi Jurnal Umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Setelah form journal voucher terbuka, lakukan koreksi pada form 

journal voucher. Koreksi ini bisa berupa koreksi tanggal journal 

voucher, keterangan, akun, maupun jumlah debit kreditnya.  

5) Setelah dilakukan koreksi pada form pembuatan journal voucher, 

checklist tanda cetak kemudian klik rekam. Setelah mengklik rekam 

akan muncul kotak dialog untuk mengisi alasan pengeditan transaksi, 

seperti pada gambar 3.20. 

6) Setelah alasan pengeditan transaksi diisi klik posting kemudian rekam, 

journal voucher yang telah di revisi akan tercetak secara otomatis. 
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   Gambar 3.20 – Form Penjelasan Tindakan 

 

7) Setelah mengklik rekam, tampilan Program Zahir akan kembali lagi 

ke tampilan Daftar Transaksi Jurnal Umum, seperti pada gambar 3.21. 

Klik update untuk mengupdate Daftar Transaksi Jurnal Umum sampai 

dengan perubahan terakhir yang dilakukan. 

 Gambar 3.21 – Daftar Transaksi Jurnal Umum 
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8) Setelah journal voucher tercetak, beri nomor pada bagian bawah 

journal voucher sesuai dengan nomor urut transaksi pada Laporan 

Penerimaan & Pengeluaran Kas atau bank atau pada Bukti Memorial. 

9) Setelah journal voucher diberi nomor, ubah journal voucher lama 

yang telah disatukan dengan bukti transaksi yang mendukungnya 

dengan journal voucher baru yang telah dilakukan koreksi. Satukan 

journal voucher yang baru dengan bukti transaksi yang 

mendukungnnya. 

10) Masukan journal voucher yang lama kedalam mesin penghancur 

kertas untuk menghancurkannya agar tidak dapat digunakan lagi. 

6. Cross Check Laporan Transaksi Harian dengan Laporan Mutasi 

Buku Besar 

 Laporan Mutasi Buku Besar diperoleh dari Program Zahir melalu menu 

Laporan. Laporan Mutasi Buku Besar berisi seluruh daftar data transaksi 

yang telah di input pada suatu periode yang diinginkan berdasarkan 

Laporan Penerimaan & Pengeluaran Transaksi Harian Kas maupun Bank, 

sehingga antara Laporan Penerimaan & Pengeluaran Transaksi Harian Kas 

maupun Bank dan Laporan Mutasi Buku Besar haruslah sama hasilnya. 

Jika ditemukan ketidaksamaan hasil antara kedua laporan tersebut haruslah 

dilakukan Cross Check atas kedua laporan tersebut untuk mengetahui 

penyebab terjadinya ketidaksamaan tersebut.  
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Prosedur yang dilakukan yaitu: 

1) Cocokan besarnya nilai suatu transaksi dan keterangan transaksi 

antara yang ada di Laporan Penerimaan & Pengeluaran Kas dan/atau 

Bank dengan yang ada di Laporan Mutasi Buku besar.  

Contoh: Pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas PAM Jaya 

tanggal 3 Juni 2014 terdapat 4 transaksi salah satunya merupakan 

transaksi Divisi Administrasi Umum (Adum) perihal biaya 

pembelian toner & tinta sebesar Rp. 1.220.000 dengan nomor 

jurnal G007790 dan nomor urut transaksi 0577. Cocokan apakah 

pada Laporan Mutasi Buku Besar untuk tanggal 3 Juni 2014 

terdapat transaksi Divisi Adum dengan keterangan biaya pembelian 

toner & tinta sebesar Rp. 1.220.000 dengan nomor jurnal G007790, 

seperti pada gambar 3.22 & 3.23. 

Gambar 3.22 – Laporan Penerimaan & Pengeluaran Kas Pam Jaya 
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Gambar 3.23 – Laporan Mutasi Buku Besar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Setelah besarnya nilai dan keterangan suatu transaksi disamakan 

antara Laporan Penerimaan & Pengeluaran Kas dan/atau Bank dengan 

Laporan Mutasi Buku besar dan hasilnya sama maka hal itu tidak 

menimbulkan masalah, berikan tanda checklist di samping besaran 

nilai transaksi yang telah sama tersebut. Namun jika berbeda, 
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stabilokan hal yang salah baik besaran nilai suatu transaksi, 

keterangannya atau tanggalnya, seperti pada gambar 3.24. 

Gambar 3.24 – Laporan Mutasi Buku Besar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Setelah semua transaksi pada Laporan Penerimaan & Pengeluaran Kas 

dan/atau Bank dengan yang ada di Laporan Mutasi Buku besar telah 

dicocokan semua dan ditemukan kesalahan maka untuk transaksi yang 

ditemukan kesalahan (yang distabilo) harus segera dibuatkan journal 

voucher yang baru untuk merevisi hal yang salah tersebut. 

4) Setelah membuat journal voucher untuk seluruh transaksi yang salah, 

ubah journal voucher lama yang telah disatukan dengan bukti 

transaksi yang mendukungnya dengan journal voucher yang baru 

yang telah dilakukan revisi. Satukan journal voucher yang baru 

dengan bukti transaksi yang mendukungnnya. 

5) Pengeditan journal voucher, akan secara otomatis mengubah Laporan 

Mutasi Buku Besar yang dapat diperoleh di Program Zahir melalu 

menu Laporan. Karena sudah berubah secara otomatis, print Laporan 
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Mutasi Buku Besar kemudian cocokan total nilai transaksi antara 

Laporan Penerimaan & Pengeluaran Kas dan/atau Bank dengan 

Laporan Mutasi Buku besar. Jika masih belum sama ulang kembali 

aktivitas ini dari prosedur awal. 

7. Menghitung Harga Perolehan Aset PT. Aetra 

PAM Jaya memiliki dua mitra swasta, salah satunya adalah PT. Aetra. 

Sejak penandatanganan perjanjian kerja sama selama 25 tahun dengan 

mitra swasta, seluruh kegiatan operasional dilaksanakan oleh 2 mitra 

swasta baik proses produksi air bersih maupun pelayanan ke 

masyarakatnnya sesuai dengan wilayah usahanya. Sehingga, seluruh asset 

PAM Jaya diserahkan kepada kedua mitra swasta tersebut untuk 

digunakan dalam melakukan kegiatan operasional mereka. 

   Saat perjanjian kerjasama itu telah habis masanya (25 tahun) maka 

seluruh asset PAM Jaya baik yang pada awal perjanjian kerjasama telah 

diserahkan dan juga yang telah dibeli pada masa kerjasama berlangsung 

sampai masa perjanjian kerjasama berakhir oleh PT. Palyja dan PT. Aetra 

akan diserahkan kembali ke PAM Jaya. Oleh karena itu seluruh asset yang 

dibeli oleh kedua mitra pada saat masa kerjasama berlangsung harus 

dibukukan oleh PAM Jaya karena pada akhir kerjasama seluruh asset 

tersebut akan menjadi milik PAM Jaya kembali.  

  Perhitungan harga perolehan khusu untuk asset yang dibeli oleh 

PT. Aetra secara bersamaan. Asset yang dibeli secara bersamaan 

dilaporkan dalam satu invoice secara bersamaan yang ditotal menjadi 
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harga perolehan keseluruhan pembelian beberapa asset tersebut. Harga 

perolehan keseluruhan tersebut termasuk didalamnya harga beli untuk 

setiap barangnya, diskon, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), uang muka, dan 

retensi. Sehingga untuk mengetahui masing-masing harga perolehan untuk 

setiap asset yang dibeli secara bersamaan tersebut harus dilakukan 

perhitungan harga perolehan.  

  Tidak seluruh asset dibeli secara bersamaan, perhitungan  harga 

perolehan hanya dilakukan pada saat asset dibeli secara bersamaan dengan 

asset lainnya. Prosedur yang dilakukan yaitu: 

1) Buka Microsoft Excel. 

2) Masukan total price (unit price x quantity) kedalam Excel seperti 

pada gambar 3.25. Total price sudah disebutkan dalam purchase 

invoice seperti pada gambar 3.26. 

Gambar 3.25 - Excel Harga Beli Bruto 
 

 

 

 

 

 

 

 Angka yang tertera pada Gambar 3.25 bukanlah angka yang sebenarnya 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan jasa..., Dewi Oktaviani, FB UMN, 2014



 46	  

Gambar 3.26 – Purchase Invoice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Hitung Discount, Down Payment (DP), Tax atau Retention  peritem, 

disesuaikan dengan invoice pembelian. Discount, Down Payment 

(DP), Tax dan Retention dalam invoice disajikan dalam nilai total 

untuk seluruh asset yang dibeli secara bersamaan dengan aset lainnya 

sehingga harus dihitung besarnya nilai Discount, Down Payment 

(DP), Tax dan Retention untuk peritemnya. Namun, tidak semua asset 
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yang dibeli secara bersamaan memiliki Discout, DP, atau Retention, 

maupun Tax. Sebagai contoh, dibeli 10 aset secara bersamaan yang 

salah satunya adalah asset Z dan disajikan hanya dalam satu invoice 

dengan perincia sebagai berikut: 

Total harga  = Rp. 80.460.000  

Total discount  = RP. 2.277.999 

Down Payment (DP) = 50% dari total harga 

Tax (PPN)  = 10% dari total tagihan 

Unit Price asset Z  = Rp. 7.050.000 

Quantity asset Z = 1 unit 

Total price   = Rp. 7.050.000 (7.050.000 x 1) 

Penjelasan perhitungan adalah sebagai berikut: 

(a) Discount asset Z  = (Total Price / Total) x Total Discount 

    = (7.050.000 / 80.460.000) x 2.277.999 

    = 199.601 

 

(b) HPP asset Z after disc. = Total Price – Discount asset Z 

     = 7.050.000 – 199.601  

     = 6.850.399  

(c) DP asset Z   = 50% x HPP asset Z after disc. 

     = 50% x 6.850.399 

     = 3.425.200 
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(d) Tagihan pelunasan  = HPP asset Z after disc.-DP asset Z 

     = 6.850.399 - 3.425.200 

     = 3.425.200 

(e) PPN   = 10% x Tagihan pelunasan  

     =10% x 3.425.200 

     = 342.520 

(f) HPP with Tax  = Tagihan pelunasan + PPN 

     = 3.425.200 + 342.520 

     = 3.767.720 

Rp. 3.767.720 dibukukan sebagai harga perolehan asset Z. 

perhitungan dengan cara yang sama dilakukan untuk menghitung 9 

aset lainnya yang dibeli bersamaan dengan asset Z, seperti pada 

gambar 3.27. 

Gambar 3.27 – Perhitungan Harga Perolehan Aset 

 

 

 

 

 
Angka yang tertera pada Gambar 3.27 bukanlah angka yang sebenarnya 

8. Menginput Pembelian Aset oleh PT. Aetra 

Penginputan asset dilakukan untuk mencatat pembelian ase oleh PT. Aetra. 

Penginputan pembelian asset ke Program Zahir akan secara otomatis 

memudahkan PAM Jaya karena penyusutan asset akan secara otomatis 
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terhitung dan Program Zahir dapat memberikan Laporan Analisa 

Penyusutan Asset yang telah diinput dan Rekapitulasi Aset yang telah 

diinput. Informasi tersebut dapat digunakan untuk proses pengambilan 

keputusan.  

  Dasar penginputan asset adalah kwitansi pembelian (Purchase 

Invoice). Purchase invoice ini disertai dengan dokumen-dokumen 

pendukung yang dapat membantu proses penginputan asset seperti 

payment voucher dan faktur pajak. Prosedur yang dilakukan, yaitu: 

1) Buka Program Zahir, pada menu utama terdapat empat data yang 

bertuliskan PDAM DKI JAKARTA. Untuk menginput aset klik 

PDAM DKI JAKARTA yang ke-2, masukan nama dan password 

karyawan yang bertugas. 

2) Setelah memasukan nama dan password, klik menu Data-data, seperti 

pada gambar 3.28. Menu Data-data bersisi data alamat, data 

departement, data proyeks, data harta tetap, dan metode 

penyusutannya. 

Gambar 3.28 – Menu Data-Data 
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3) Setelah mengklik menu Data-data, klik menu Data Harta Tetap, 

seperti pada gambar 3.29. Menu data harta tetap digunakan untuk 

melihat data harta tetap perusahaan yang telah di input berikut metode 

penyusutan serta untuk mengedit harta tetap perusahaan yang telah di 

input jika terjadi kesalahan dalam hal penginputan data seperti 

kesalahan dalam menginput tanggal perolehan, harga perolehan, nama 

harta tetap, maupun kelompok harta tetap. 

Gambar 3.29 – Jendela Data-Data 
 

 

 

 

 

 

 

 

4) Setelah mengklik menu data-data, klik tombol Baru yang terletak pada 

kiri bawah Program Zahir, seperti pada gambar 3.30, kemudian akan 

muncul form penginputan asset seperti yang ditampilkan pada gambar 

3.31. Isi form penginputan asset sesuai dengan purchase invoice. 

Tombol Baru digunakan untuk menginput asset baru.  
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   Gambar 3.30 – Daftar Harta Tetap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 3.31 – Form Penginputan Harta Tetap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengisian data dilakukan sebagai berikut: 

a. Nama: diisi dengan nama asset berdasarkan nama asset yang 

tertulis dalam invoice pembelian disertai dengan purchase order 
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number (PO Number) yang tertera pada invoice pembelian namun 

jika pada kanan atas dokumen payment voucher terdapat nomor 

misalnya “17/13”, seperti pada gambar 3.32, diisi berdasarkan 

nomor tersebut.  

Gambar 3.32 – Payment Voucher 

 

 

 

 

 

Contoh: PT. Aetra membeli 10 aset yang dilakukan secara 

bersamaan yang salah satu asetnya bernama Door Controller 

dengan PO Number POV-026721 dan nomor payment voucher 

17/13. Maka nama asset ditulis dengan “Door Controller-17/13”. 

b. Kelompok: diisi dengan memilih kelompok asset Aetra karena ini 

merupakan asset yang dibeli oleh PT. Aetra. Klik gambar mouse 

di sebelah kolom kelompok ntuk menampilkan pencarian 

kelompok. 

c. Tanggal: diisi berdasarkan tanggal pembelian yang tertera pada 

purchase invoice.  

d. Harga Perolehan: diisi berdasarkan harga perolehan yang tertera 

pada purchase invoice, namun jika suatu asset dibeli secara 

bersamaan dengan asset lainnya harga perolehan diisi sebesar 
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jumlah yang telah dihitung dalam kegiatan sebelumnya yaitu 

perhitungan asset mitra PAM Jaya. 

e. No. #: diisi berdasarkan purchase order number (PO Number) 

yang tertera pada purchase invoice atau jika pada kanan atas 

payment voucher terdapat nomor payment invoice maka kolom 

No. # diisi berdasarkan nomor tersebut.  

f. Untuk kolom yang lainnya akan terisi secara otomatis. Khusus 

untuk penyusutan, Zahir akan menghitungnya secara otomatis 

pada saat asset telah diinput. Setelah mengisi seluruh kolom pada 

form penginputan asset, klik tombol Hitung yang berada pada 

pada kanan atas form penginputan aset seperti pada gambar 3.33. 

Tombol Hitung tersebut untuk melakukan perhitungan 

penyusutan perbulannya secara otomatis. 

Gambar 3.33 – Form Penginputan Harta Tetap 
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5) Setelah form penginputan asset selesai diisi termasuk perhitungan 

penyusutannya telah dilakukan, klik tombol Rekam yang terletak pada 

kanan bawah form penginputan asset. Setelah tombol Rekam diklik, 

asset telah selesai diinput. 

9. Membuat Rekapitulasi Aset PT. Aetra 

Menurut KBBI, rekapitulasi dapat diartikan sebagai pembuatan rincian 

data yang bercampur aduk menurut kelompok utama. kelompok utama 

dalam hal ini merupakan kelompok asset PT. Aetra yang digolongkan 

berdasarkan tahun pembelian. Rekapitulasi asset PT. Aetra berisi daftar 

asset yang telah dibeli oleh PT. Aetra sesuai denga bukti pembelian yang 

dapat berupa Paymnet Voucher, Purchase Invoice, ataupun Faktur Pajak. 

prosedur yang dilakukan yaitu: 

1) Buka Microsoft Excel  

2) Setelah membuka Microsoft Excel, buat 6 (empat) kolom yang terdiri 

dari nomor, nama harta tetap, payment voucher, tanggal perolehan, 

nilai perolehan, dan nilai buku. 6 kolom tersebut dibuat dalam 

beberapa sheet sesuai dengan tahun pembelian asset seperti pada 

gambar 3.34.  

     Gambar 3.34 – Rekapitulasi Aset PT. Aetra 

 

 

 

3) Setelah selesai membuat 6 kolom dalam beberapa sheet, isi kolom-

kolom tersebut berdasarkan purchase invoice dan payment voucher. 

Pelaksanaan jasa..., Dewi Oktaviani, FB UMN, 2014



 55	  

Susun nama asset pertahunya berdasarkan urutan abjad. Pengisian 

data dilakukan sebagai berikut: 

a. Nama harta tetap: diisi berdasarkan nama harta tetap yang terletak 

pada purchase invoice. 

b. Payment voucher: diisi berdasarkan nomor yang terletak pada 

kanan atas payment voucher, namun jika tidak ada diisi 

berdasarkan PO Number yang terletak pada purchase invoice. 

c. Tanggal perolehan: diiis berdasarkan tanggal pembelian yang 

terletak pada purchase invoice. 

d. Nilai perolehan: diisi berdasarkan nilai perolehan yang tertera 

pada purchase invoice, namun jika aset dibeli secara bersamaan 

nilai perolehannya berdasarkan jumlah yang telah dihitung dalam 

kegiatan sebelumnya yaitu perhitungan asset mitra PAM Jaya. 

e. Nilai buku: diisi berdasarkan nilai buku asset yang didapat dari 

Program Zahir melalu menu Laporan. Nilai buku ini diisi oleh 

karyawan yang membuat Laporan Aset PT. Aetra secara 

keseluruhan. 

4) Setelah seluruh asset yang dibeli oleh PT. Aetra telah direkap, 

jumlahkan seluruh harga perolehan asset PT. Aetra kemudia print 

Rekapitulasi Aset PT. Aetra dan berikan kepada karyawan yang 

membuat Laporan Aset PT. Aetra secara keseluruhan. Rekapitulasi 

Aset PT. Aetra ini digunakan sebagai lampiran dalam Laporan Aset 

Pelaksanaan jasa..., Dewi Oktaviani, FB UMN, 2014



 56	  

PT. Aetra secara keseluruhan. Contoh Rekapitulasi asset PT. Aetra 

seperti pada gambar 3.35. 

Gambar 3.35 – Rekapitulasi Aset PT. Aetra 

 

10. Cross Check  Aset PT. Aetra 

Cross Check aset PT. Aetra ini dilakukan antara Laporan Rekapitulasi 

Aset PT. Aetra dengan Laporan Daftar Aset kelompok asset PT. Aetra 

yang didapat dari Program Zahir melalu menu Laporan. Laporan Daftar 

Aset kelompok asset PT. Aetra berisi seluruh daftar asset yang telah 

diinput pada suatu periode yang kita inginkan berdasarkan purchase 

invoice. Sehingga antara Rekapitulasi Aset PT. Aetra  dengan Laporan 

Daftar Aset kelompok asset PT. Aetra harus sama isinya baik total nilai 

assetnya setelah dijumlahkan maupun jumlah asset yang telah dibeli PT. 

Aetra yang telah direkap. Jika ditemukan ketidaksamaan hasil antara 

kedua laporan tersebut haruslah dilakukan Cross Check atas kedua laporan 
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tersebut untuk mengetahui penyebab terjadinya ketidaksamaan tersebut. 

Prosedur yang dilakukan yaitu: 

1) Cocokan nama asset, nilai perolehan, tanggal perolehan dan payment 

voucher antara yang ada pada Rekapitulasi Aset PT. Aetra dengan 

Laporan Daftar Aset kelompok asset PT. Aetra. 

  Dalam Laporan Daftar Aset kelompok asset PT. Aetra tidak 

tercantum kolom payment voucher, namun nomor payment voucher 

dapat dilihat pada nama asset karena pada saat penginputan nomor 

payment voucher atau jika tidak ada dimasukan PO number ditulis dua 

kali, yaitu pada kolom No. # dan pada kolom nama asset. 

2) Setelah nama asset, harga perolehan, tanggal perolehan, dan payment 

voucher dicocokan dan hasilnya sama maka hal itu tidak 

menimbulkan masalah, berikan tanda checklist di samping kiri kolom 

nomor. Namun jika berbeda, stabilokan hal yang salah baik harga 

perolehannya, nama asset, tanggal perolehan, ataupun payment 

voucher. 

3) Setelah seluruh asset pada Rekapitulasi Aset PT. Aetra dan pada 

Laporan Daftar Aset kelompok asset PT. Aetra di Cross Check satu 

sama lain, cari bukti transaksi pembelian untuk asset-aset yang 

distabilokan.  

4) Setelah seluruh bukti transaksi pembelian asset-aset yang distabilokan 

telah didapatkan revisi asset-asset yang distabilokan tersebut pada 

bagian yang salah melalui Program Zahir. 
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5) Buka Program Zahir, klik PDAM DKI JAKARTA yang ke-2 pada 

menu utama, kemudian masukan nama dan password karyawan yang 

bertugas. 

6) Setelah memasukan nama dan password karyawan yang bertugas, klik 

menu data-data, kemudian klik data harta tetap.  

7) Setelah mengklik data harta tetap, pada bagian kanan atas klik cari 

untuk mencari asset yang ingin diedit. Setelah mengklik cari, tuliskan 

nama asset tetap beserta payment voucher number atau jika tidak ada 

gunakan PO number. 

8) Setelah asset yang dicari ditemukan, klik edit pada bagian kiri bawah 

Program Zahir, kemudian akan muncul form penginputan asset tetap. 

Edit data yang salah diinput pada form penginputan asset tetap. 

9) Setelah selesai diedit, klik hitung yang terletak pada kanan atas form 

penginputan asset tetap untuk menghitung ulang penyusutan, 

kemudian klik rekam untuk menyimpan asset yang telah diedit. 

10) Pengeditan asset pada Program Zahir, akan secara otomatis mengubah 

Laporan Daftar Aset kelompok asset PT. Aetra yang dapat diperoleh 

di Program Zahir. Karena sudah berubah secara otomatis, print 

Laporan Daftar Aset kelompok asset PT. Aetra kemudian cocokan 

total nilai asset yang ada pada Rekapitulasi Aset PT. Aetra dengan 

yang ada pada Laporan Daftar Aset kelompok asset PT. Aetra. Jika 

masih belum sama ulang kembali aktivitas ini dari prosedur awal. 
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11. Cross Check Aset Tetap PAM Jaya 

Cross Check asset tetap PAM Jaya dilakukan jika ditemukan 

ketidaksamaan antara total jumlah nilai asset PAM Jaya yang tertera pada 

Laporan Aktiva Tetap PAM Jaya dengan total jumlah nilai asset PAM 

Jaya yang tertera pada Laporan Daftar Aset PAM Jaya yang didapat dari 

Program Zahir melalu menu Laporan.     

  Laporan Aktiva Tetap PAM Jaya berisi daftar asset PAM Jaya 

awal mula didirikan sampai sekarang (2014) beserta lokasi asset berada, 

tahun perolehan, harga perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai 

bukunya. Laporan Aktiva Tetap PAM Jaya dibuat pertahun.  

  Laporan Daftar Aset PAM Jaya berisi seluruh daftar asset yang 

telah diinput pada suatu periode yang kita inginkan. Sehingga antara 

Laporan Aktiva Tetap PAM Jaya dengan Laporan Daftar Aset PAM Jaya 

harus sama isinya baik total nilai assetnya setelah dijumlahkan maupun 

jumlah assetnya. Jika ditemukan ketidaksamaan hasil antara kedua laporan 

tersebut haruslah dilakukan Cross Check atas kedua laporan tersebut untuk 

mengetahui penyebab terjadinya ketidaksamaan tersebut, yang menjadi 

dasarnya adalah Laporan Aktiva Tetap PAM Jaya. Prosedur yang 

dilakukan yaitu: 

1) Cross check dilakukan untuk setiap kelompok asset tetap PAM Jaya 

berdasarkan tahun perolehannya. Agar lebih cepat, buatlah pada 

Microsoft excel dua kolom yang terdiri dari nomor urut dan harga 
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perolehan asset tetap pada sheet yang berbeda untuk tahun perolehan 

yang berbeda, seperti pada gambar 3.36. 

  Gambar 3.36 – Dokumen Pembantu Cross Check Aset 

 

 

 

Nomor urut diisi berdasarkan kolom nomor yang ada pada Laporan 

Aktiva Tetap PAM Jaya begitu juga dengan harga perolehan diisi 

berdasarkan kolom harga perolehan pada Laporan Aktiva Tetap PAM 

Jaya. 

2) Setelah seluruh kolom sudah diisi, klik kanan pada kolom harga 

perolahan klik Filter kemudian pilih Filter by Selected Cell’s Value. 

Tekan tombol  yang terletak di sebelah kanan kolom harga 

perolehan kemudian pilih Sort Largest to Smallest.\ 

3) Buka Program Zahir, pada menu utama terdapat empat data yang 

bertuliskan PDAM DKI Jakarta. Untuk menampilkan daftar harat 

tetap klik PDAM DKI Jakarta yang ke-3, masukan nama dan 

password karyawan yang bertugas. Kemudian klik menu data-data 

untuk menampilkan jendela daftar harta tetap. 

4) Setelah jendela daftar harta tetap terbuka, klik tombol filter yang 

terletak pada kanan atas Program Zahir untuk menampilkan jendela 

filter seperti pada gambar 3.37.  
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  Gambar 3.37 – Jendela Filter Harta Tetap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tampilan filter, kelompok asset diisi dengan kelompok aset yang 

ingin dilakukan cross check, misalnya kelompok aset Pipa Distribusi. 

Untuk kolom metode penyusutan pilih semua. Tanggal perolehan diisi 

sesuai tahun aset yang ingin dilakukan cross check, sebagai contoh 

ingin dilakukan cross check untuk kelompok aset Pipa Distribusi 

untuk tahun 2007, maka tanggal perolehan diisi sebagai berikut “dari: 

01/01/2007 > hingga: 31/12/2007”. Kemudian klik OK, kolom yang 

lainnya tidak perlu diisi. 

5) Setelah mengklik OK pada tampilan filter, akan muncul daftar harta 

tetap untuk kelompok aset Pipa Distribusi tahun 2007 seperti pada 
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gambar 3.38. Klik kolom harga perolehan untuk mengurutkan harga 

perolehan aset tetap dari nominal terkecil hingga nominal terbesar.  

 Gambar 3.38 – Daftar Harta Tetap Pipa Distribusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Cocokan harga perolehan setiap aset yang ada pada tampilan daftar 

harta tetap pada Zahir dengan harga perolehan aset yang telah dibuat 

di Excel. Harga perolehan yang ada di excel mewakili harga 

perwakilan yang ada pada Laporan Aktiva Tetap PAM Jaya 

sedangkan harga perolehan yang ada pada tampilan daftar harga 

perolehan aset pada Zahir mewakili Laporan Daftar Aset PAM Jaya 

yang didapat dari Program Zahir melalu menu Laporan.  

7) Setelah mencocokan harga perolehan setiap aset yang ada pada 

tampilan daftar harta tetap pada Zahir dengan harga perolehan aset 
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yang telah dibuat di Excel, jika seluruh aset untuk tahun tersebut 

sudah sama lanjutkan ke tahun berikutnya namun jika terdapat 

ketidaksamaan lakukan koreksi untuk aset yang harga perolehannya 

tidak sama tersebut. Klik kanan pada aset yang tidak sama tersebut, 

kemudian klik edit seperti pada gambar 3.39 untuk menampilkan form 

penginputan aset seperti pada gambar 3.40. 

 Gambar 3.39 – Daftar Harta Tetap Pipa Distribusi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.40 – Form Penginputan Harta Tetap 
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8) Setelah form penginputan harta tetap muncul, lakukan pengkoreksian 

untuk seluruh aset yang harga perolehan tidak sesuai dengan harga 

perolehan pada Laporan Aktiva Tetap PAM Jaya pada form tersebut, 

kemudian klik hitung yang terletak pada kanan atas form untuk 

menghitung kembali penyusutan dan klik rekam untuk menyimpan 

pengeditan. 

9) Setelah seluruh asset yang tidak sesuai dengan Laporan Aktiva Tetap 

PAM Jaya dikoreksi, print Laporan Daftar Aset PAM Jaya yang sudah 

secara otomatis berubah setelah dilakukan pengkoreksian tersebut. 

Laporan Daftar Aset PAM Jaya didapat dengan mengklik menu 

Laporan seperti pada gambar 3.41. 

 Gambar 3.41 – Daftar Menu-Menu 

 

 

 

10) Setelah mengklik menu Laporan, pilih Laporan Harta Tetap, 

kemudian pilih Daftar Harta Tetap seperti pada gambar 3.42. 

Kemudian, akan muncul jendela filter seperti pada gambar 3.43. 

kelompok asset diisi dengan kelompok aset yang ingin dilakukan 

cross check, misalnya kelompok aset Pipa Distribusi. Untuk kolom 

metode penyusutan pilih semua. Tanggal perolehan diisi sesuai tahun 

aset yang ingin dilakukan cross check, sebagai contoh ingin dilakukan 

cross check untuk kelompok aset Pipa Distribusi untuk tahun 2007, 
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maka tanggal perolehan diisi sebagai berikut “dari: 01/01/2007 > 

hingga: 31/12/2007”. Kemudian klik OK, kolom yang lainnya tidak 

perlu diisi. 

Gambar 3.42 – Tampilan Menu Laporan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.43 – Jendela Filter 
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11) Setelah mengklik Ok, akan muncul Laporan Daftar Aset PAM Jaya, 

seperti pada gambar 3.44. Samakan kembali Laporan Daftar Aset 

PAM Jaya dengan Laporan Aktiva Tetap PAM Jaya jika sudah sama 

lanjutkan cross check tahun berikutnya untuk kelompok asset yang 

sama, namun jika belum sama ulang kembali aktivitas ini dari 

prosedur awal. 

  Gambar 3.44 – Laporan Daftar Aset PAM Jaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Membuat Laporan Laba Rugi PAM Jaya Cash Basis 

Laporan laba rugi merupakan bagian dari laporan keuangan suatu 

perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang 

menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga 

menghasilkan suatu laba (atau rugi) bersih (id.wikipedia.org, akses 17 

September 2014). 

  PAM Jaya menggunakan accrual basis dalam pencetatan 

akuntansinya. Namun untuk keperluan pajak, acrrual basis tidak dapat 
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ditetapkan karena pajak di Indonesia menganut cash basis sehingga PAM 

Jaya perlu mengubah Laporan keuangan yang berbasis accrual basis 

menjadi cash basis untuk mengetahui pajak yang seharusnya dibayarkan 

melalui laporan laba rugi yang berbasis cash basis. Prosedur yang 

dilakukan, yaitu: 

1) Buka worksheet laporan keuangan accrual yang telah diberikan oleh 

karyawan yang membuat laporan keuangan accrual dalam bentuk 

excel. 

2) Setelah membuka dokumen worksheet laporan keuangan accrual, 

lakukan reversing entries (Jurnal Pembalik) untuk jurnal Rekening 

Escrow PT. Palyja / PT. Aetra bulan Desember 2013 karena untuk 

membuat Laporan Laba Rugi Cash Basis tahun 2013. Jurnal Rekening 

Escrow PT. Palyja/PT. Aetra memuat jurnal Pendapatan Rekening Air 

dan Beban Imbalan PT. Palyja/PT. Aetra. 

  Jurnal Pendapatan Rekening Air merupakan jurnal yang 

dibuat atas pendapatan yang dihasilkan oleh PT. Palyja/PT. Aetra dari 

penggunaan air yang diproduksinya oleh pelanggan. Sedangkan, 

jurnal Beban Imbalan merupakan jurna yang dibuat atas beban yang 

timbul karena PAM Jaya harus membayar imbalan kepada PT. 

Palyja/PT. Aetra atas jasanya memproduksi air.  

  PAM Jaya memiliki dua rekening yang dijadikan dasar 

untuk pembuatan jurnal Pendapatan Rekening Air dan Beban Imbalan, 

yaitu Rekening Tercetak dan Rekening Tertagih. Rekening Tercetak 
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berdasarkan Volume Air yang digunakan oleh pelanggan sehingga 

menimbulkan piutang dan pengakuan pendapatan & beban pada saat 

terjadinya transkasi, sedangkan Rekening Tertagih berdasarkan 

penggunaan air yang telah dibayarkan oleh pelanggan sehingga tidak 

menimbulkan piutang serta pengakuan pendapatan & Beban terjadi 

pada saat kas diterima.  

  Untuk membuat laporan keuangan berbasis akrual PAM 

Jaya menggunakan Rekening Tercetak sedangkan untuk membuat 

laporan keuangan berbasis kas menggunakan Rekening Tertagih. Pada 

akhir periode pelaporan PAM Jaya akan membandingkan Rekening 

Tercetak dengan Rekening Tertagih, jika ada selisih, selisihnya 

dilakukan koreksi pada akhir periode pelaporan, seperti pada gambar 

3.45. 

Gambar 3.45 – Jurnal Rekening Escrow Desember 2013 
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Contoh: pada Jurnal Rekening Escrow Desember 2013 telah dijurnal 

berdasarkan Rekening Tercetak, sebagai berikut:  

    Piutang Rekening Air PT. Palyja    xxx 

  Pendapatan Rekening Air PT. Palyja    xxx 

 Maka jurnal pembaliknya adalah sebagai berikut: 

 Pendapatan Rekening Air PT. Palyja  xxx 

  Piutang Rekening Air PT. Palyja    xxx 

3) Setelah semua Jurnal pada Jurnal Rekening Escrow Desember 2013 

direverse, buat reversing entries untuk Jurnal Koreksi PT. Palyja/PT. 

Aetra setiap bulanya (jika ada) yang berkaitan dengan pendapatan 

rekening air dan imbalan jasa, seperti pada gambar 3.46. 

Gambar 3.46 – Jurnal Koreksi PT. Palyja / PT. Aetra Juni 2013 

 

 

 

 

 

 

 

4) Setelah semua jurnal yang berkaitan dengan Pendapatan Rekening Air 

dan Beban Imbalan telah direverse, masukan jurnal reverse kedalam 

worksheet laporan keuangan accrual sesuai akunnya dan debit 

kreditnya, seperti pada gambar 3.47. 
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Gambar 3.47 – worksheet laporan keuangan accrual 

 

 

 

 

 

 

 

Angka yang tertera pada Gambar 3.47 bukanlah angka yang sebenarnya 

5) Setelah memasukan seluruh jurnal reverse kedalam worksheet laporan 

keuangan accrual sesuai akunnya dan debit kreditnya, 

jumlah/kurangkan akun-akun pada Laporan Laba Rugi yang terkena 

dampak reversing entries antara saldo audit 31 Desember 2013 

dengan saldo adjustment-nya untuk mendapatkan hasil akhir berupa 

Net Income, seperti pada gambar 3.48. 

Gambar 3.48 – worksheet laporan keuangan Cash Basis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angka yang tertera pada Gambar 3.48 bukanlah angka yang sebenarnya 
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13. Membuat Rekonsiliasi Fiskal PAM Jaya Cash Basis 

Rekonsiliasi fiskal cash basis dibuat setelah laporan laba rugi cash basis 

telah dibuat karena untuk membuat rekonsiliasi fiskal berbasis cash basis 

diperlukan informasi mengenai laba (rugi) bersih perusahaan berbasis cash 

basis yang didapat dari laporan laba rugi cash basis. Format rekonsiliasi 

fiskal dan hal-hal apa saja yang dikoreksi untuk suatu tahun sudah tertera 

pada catata atas laporan keuangan PAM Jaya yang telah diaudit hanya 

angkannya saja yang diganti karena mengacu pada angka laporan laba rugi 

cash basis. Prosedur yang dilakukan, yaitu: 

1) Buka Microsoft Excel. 

2) Buat Format Laporan Rekonsiliasi Fiskal pada Excel seperti pada 

gambar 3.49. Format Rekonsiliasi Fiskal disesuaikan dengan 

Rekonsiliasi Fiskal pada Catatan atas Laporan Keuangan PAM Jaya 

yang telah diaudit. 

3) Setelah format rekonsiliasi fiskal sudah dibuat, masukan angka pada 

rekonsiliasi foskal untuk setiap akun yang dikoreksi. Angka yang 

dimasukan diambil dari Laporan Laba Rugi dan Neraca berbasis cash 

basis untuk mengetahu berapa pajak penghasilan badan yang kurang 

dibayar, seperti pada gambar 3.50. 
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       Gambar 3.49 – Format Rekonsiliasi Fiskal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan jasa..., Dewi Oktaviani, FB UMN, 2014



 73	  

Gambar 3.50 – Format Rekonsiliasi Fiskal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Angka yang tertera pada Gambar 3.50 bukanlah angka yang sebenarnya 
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3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

Kendala yang ditemukan pada saat pelaksanaan kerja magang di PAM Jaya 

adalah sebagai berikut: 

1. Kendala dalam membuat Journal Voucher Transakasi Kas & Bank 

Kendala dalam membuat journal voucher adalah Kesulitan dalam 

menentukan akun jurnal apa yang dibutuhkan untuk mencatat berbagai 

jenis transaksi yang berbeda-beda karena belum mengetahui daftar akun 

apa saja yang ada. 

2. Kendala dalam Menginput Pembelia Aset oleh PT. Aetra 

Terdapat beberapa kendala dalam menginput pembelian aset oleh PT. 

Aetra, yaitu sebagai berikut: 

a. Program Zahir terkadang macet atau not responding pada saat 

penginputan data aset tetap PT. Aetra.  

b. Terdapat beberapa tulisan yang kurang terbaca karena purchase order 

yang menjadi dasar penginputan aset PT. Aetra berbentuk foto copy. 

3. Kendala dalam Cross Check Aset Tetap PAM Jaya 

Terdapat beberapa kendala dalam melakukan cross check aset tetap PAM 

Jaya, yaitu sebagai berikut: 

a. Cross check aset tetap PAM Jaya dilakukan untuk seluruh aset tetap 

yang dimiliki PAM Jaya dari awal beridri hingga sekarang sehingga 

memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan Cross check aset 

tetap PAM Jaya dilakukan menggunakan Program Zahir yang tidak 
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ada disemua komputer, sehingga harus meminjam komputer karyawan 

lain secara bergantian. 

b. Terdapat beberapa tulisan yang kurang terbaca. 

4. Kendala dalam Membuat Laporan Laba Rugi PAM Jaya Cash Basis 

Kendala dalam membuat Laporan Laba Rugi PAM Jaya cash basis adalah 

kesulitan mencari bukti memorial sebagai dasar untuk membuat jurnal 

retroaktif  yang digunakan untuk memebuat laporan laba rugi menjadi 

cash basis. 

3.3.3  Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Solusi atas kendala yang ditemukan selama kerja magang adalah sebagai berikut: 

1. Solusi atas kendala dalam membuat Journal Voucher Transakasi Kas & 

Bank 

Solusi atas kendala dalam menentukan akun jurnal yang digunakan adalah 

dengan meminta buku yang berisi daftar akun jurnal dan bertanya kepada 

karyawan lain yang bertugas membuat journal voucher. 

2. Solusi atas kendala dalam Menginput Pembelia Aset oleh PT. Aetra 

Solusi atas beberapa kendala dalam penginputan pembelian aset oleh PT. 

Aetra adalah sebagai berikut: 

a. Solusi atas kendala Program Zahir yang terkadang macet adalah 

menutup Program Zahir kemudian membukannya kembali. 

b. Solusi atas kendala tulisan yang kurang terbaca adalah dengan lebih 

teliti dalam melihat tulisan yang tidak atau kurang jelas. 
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3. Solusi atas kendala dalam Cross Check Aset Tetap PAM Jaya 

Solusi atas beberapa kendala dalam melakukan cross check aset tetap 

PAM Jaya adalah sebagai berikut: 

a. Solusi atas kendala penggunaan komputer adalah mengajukan saran 

kepada pembimbing lapangan agar untuk setiap pegawai (juga yang 

magang) disediakan komputer sendiri-sendiri. 

b. Solusi atas kendala tulisan yang kurang terbaca adalah dengan lebih 

teliti dalam melihat tulisan yang kurang terbaca. 

4. Solusi atas kendala dalam Membuat Laporan Laba Rugi PAM Jaya Cash 

Basis 

Solusi atas kendala dalam mencari bukti memorial adalah dengan mencari 

bukti memorial berdasarkan nomor journal voucher. 
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