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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Pelaksanaan kerja magang selama kurang lebih 40 hari yang 

berlokasi di Tanah Abang IV, lantai 4 gedung Binareka, Jakarta Pusat, 

yang dilaksanakan berdasarkan aturan dan prosedur dari Universitas 

Multimedia Nusantara dengan PT. Skyworx Indonesia. Project  yang 

dilakukan oleh penulis dibagi dalam bentuk kerja team yang di dalamnya 

terdapat project manager, business analyst, quality assurance, 

programmer dan system analyst. 1 team terdiri dari 8 orang dan penulis 

bekerja sebagai business analyst dan quality assurance pada project 

tersebut.  

Project itu sendiri sudah berada dalam tahap developing & 

implementation. Dalam fase ini, penulis dan team melakukan 

pengembangan sistem yang berfokus pada car financing untuk PT. XYZ 

.  Dalam menjalankan tugasnya, penulis dibantu oleh pembimbing 

lapangan yang mempunyai jabatan sebagai project manager. Job 

description dari business analyst pada saat itu adalah mengidentifikasi 

kebutuhan bisnis client dan membantu/mendampingi client dalam 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang didapat client pada saat 

pengimplementasian sistem Go Live. Job description quality assurance 

adalah melakukan testing dan memastikan software yang sudah dibuat 

atau diperbaiki oleh programmer sudah sesuai dan berjalan dengan baik.  

3.2 Tugas Yang Dilakukan 

Pada awal mulainya proses kerja magang, transfer knowledge 

merupakan hal yang pertama kali dilakukan. Transfer knowledge adalah 

dimana penjelasan awal tentang job description yang harus dikerjakan 
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selama proses kerja magang. Setelah itu tugas kepada penulis dibagi 

menjadi dua yaitu sebagai business analyst, dan quality assurance.  

Tugas-tugas yang dilakukan oleh penulis selama melakukan kerja 

magang di PT. Skyworx Indonesia sebagai business analyst adalah 

sebagai berikut : 

a) Menyusun flowchart dengan metode reverse engineering 

Tugas ini merupakan proses penggambaran bisnis flow yang 

terdapat dalam sistem mulai dari awal sampai bagian penghitungan 

suatu transaksi beserta alur logika dari sistem tersebut. 

b) Membuat User Interface 

Tugas ini merupakan proses pembuatan User Interface dari 

modul-modul yang terdapat dalam sistem, untuk kemudian 

dijelaskan kepada client dan digunakan oleh business analyst dan 

programmer yang baru akan mengenal sistem pada project tersebut. 

c) Membuat User Spesification 

Tugas ini merupakan proses pembuatan User Spesification yang 

menjelaskan fungsi-fungsi atau tampilan dari user interface yang ada 

secara berurutan dari awal suatu transaksi dibuat sampai pada proses 

peng-approve-an selesai. 

d) Menganalisis transaksi  

Tugas ini merupakan proses dimana penulis menganalisis 

transaksi yang telah dilakukan apakah sudah sesuai dan tidak terjadi 

kesalahan input data dan membantu client dalam pembuatan 

transaksi agar sesuai dengan flow bisnis yang ada. 

 

Tugas-tugas yang dilakukan oleh penulis selama melakukan kerja 

magang di PT. Skyworx Indonesia sebagai quality assurance adalah 

sebagai berikut : 
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a) Melakukan Positive Test 

Tugas ini merupakan proses testing pada sistem yang dibuat atau 

diperbaiki yang bertujuan memastikan fungsi utamanya sudah 

berjalan dengan baik. 

b) Testing data migrasi  

Tugas ini merupakan proses pengecekan laporan data migrasi dari 

sistem Fintegrity (test) pada sistem MF (Go Live).  

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan Kerja Magang 

Business Analist : 

a) Pembuatan Flowchart 

 

Gambar 3.1 Flowchart 

Ini merupakan pembuatan arus proses bisnis client 

dengan menggunakan metode reverse engineering terhadap 

beberapa modul diantaranya, modul internal paymet dan fixed 

asset. Dimana penulis mencoba mengenali sistem, melakukan 

testing sistem, memahami alur sistem yang termasuk 
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didalamnya alur logika serta penghitungannya. Flowchart 

yang dibuat penulis adalah sebagai berikut : 

 Internal Payment 

 Cash transaction (HO) : alur proses dari dimulai dari 

requestor memasukkan data transaksi, dimana 

requestor yang dimaksudkan disini merupakan semua 

karyawan yang mempunyai data akses ke sistem. 

Semua data transaksi yang berkaitan dengan  uang, 

akan dimasukkan ke dalam sistem yang kemudian akan 

dicek dan disahkan oleh requestor head (supervisor). 

Apabila telah disahkan oleh supervisor, maka akan 

dilanjutkan ke  GA Maker (berdasarkan role) dan 

kemudian dilanjutkan ke GA Checker (berdasarkan 

role) setelah itu dibuat jurnalnya oleh accounting 

maker). 

 Cash transaction(branch) : alur proses dimulai ketika 

requestor meminta transaksi kepada branch admin, 

dimana branch admin membuat data transaksi dan 

memasukkan dalam sistem kemudian, diperiksa dan 

dicek oleh branch manager setelah itu dibuat jurnalnya 

oleh accounting maker. 

 Cash Advance & Settlement : proses ini dimulai ketika 

terjadinya permintaan atas pembayaran dan melibatkan 

requestor, requestor head(supervisor), GA Maker, GA 

Checker, Request Director (supervisor GA Checker), 

Finance (mengeluarkan uang tunai), dan Accounting 

Maker untuk mencatat jurnalnya. 

 Fixed Asset  

 Fixed Asset - Procurement : Proses ini dimulai ketika 

terjadinya pembelian barang seperti penambahan aset 

tetap perusahaan dll.Alur proses pembelian melibatkan 
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supplier sebagai vendor, requestor maker, GA Maker 

(membuat task, membuat benchmark price, input down 

paymet bila diperlukan, dan membuat pelunasan 

pembayaran atas barang), GA Checker (approve atau 

revisi), IT Department (melakukan pengecekan 

kebutuhan barang),GA Director (approve), compliance 

checker (approve atau revisi), President Director (final 

approve), dan accounting maker membuat jurnal. 

 Fixed Asset - Register : Proses ini dilaksanakan ketika 

barang yang dibeli sudah diterima yang akan 

dimasukkan ke dalam sistem  untuk dicatat sebagai 

aset tetap perusahaan. Proses ini melibatkan GA 

Maker, GA Checker , Accounting Maker (membuat 

depresiasi aset), Accounting Checker. 

 Fixed Asset -Maintenance : Proses ini dilakukan 

untuk membuat perjanjian kontrak antara 

perusahaan dengan agen lain dalam maintenance 

aset perusahaan apabila maintenance diperlukan. 

 Fixed Asset-Reallocation : Proses ini digunakan 

untuk memindahkan aset tetap yang dialokasikan 

dari cabang satunya ke cabang lainnya. Proses ini 

melibatkan GA (Maker, Checker, Manager. 

Director), Finance Director, Compliance Director, 

Vice President Director, President Director. 

 Fixed Asset-Dispose : Proses ini dijalankan untuk 

semua aset tetap perusahaan yang tidak terpakai 

lagi, aset tetap yang hilang atau aset yang dibuang 

oleh perusahaan. 

 Fixed Asset-Sale : Proses ini dilakukan ketika semua 

aset tetap perusahaan yang tidak digunakan 

dijualkan oleh perusahaan. 
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b) Pembuatan User Interface 

User Interface adalah salah satu tugas yang dibuat oleh 

penulis untuk memberikan gambaran bagaimana cara 

menjalankan sistem berdasarkan alur flow yang dibuat dan 

semua fungsi dari tombol atau isi dari text field-nya, pada 

modul fixed asset yang termasuk di dalamnya Reallocation, 

procurement, dispose, sale, register, maintenance dan pada 

modul Internal Payment yang termasuk di dalamnya cash 

transaction, cash advance & settlement. 

 

Gambar 3.2 User Interface 

c) Pembuatan User Spesification 

User Spesification adalah tugas yang dibuat penulis untuk 

memberikan penjelasan atas User Interface fixed asset 

(Reallocation, procurement, dispose, sale, register, 

maintenance) dan Internal Payment (cash transaction, cash 

advance & settlement) yang dibuat dalam bentuk file 
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Microsoft word yang mencakup cara input yang benar, 

requirement yang diperlukan dan segala jenis cara 

penghitungan yang dilakukan sistem secara berurutan. 

 

Gambar 3.3 User Interface Spesification 

d) Menganalisis transaksi 

Ini adalah proses dimana penulis menganalis transaksi 

yang dilakukan oleh client apabila terjadi kesalahan dari data 

yang dimasukkan atau data yang belum mencapai proses akhir 

dari suatu flow sistem. Kemudian dari hasil analisis maka 

penulis akan memberitahukan kesalahan dari proses tertentu 

dan memberikan solusi kepada client untuk memperbaikinya. 

Keluhan atau issue yang diberikan oleh client menggunakan 

via telepon dengan alasan respon dari penulis yang lebih 

cepat. 
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Gambar 3.4 Balance Sheet 

 

Quality Assurance : 

a) Melakukan Positive Test 

Tugas ini dilakukan untuk menganalisis issue dari client 

yang menunjukkan bahwa terdapat error pada saat 

memasukkan suatu transaksi atau menjalankan proses 

transaksi ke tahap lanjut, untuk kemudian diproses lebih lanjut 

oleh penulis dan diberikan kepada programmer untuk bug 

fixing setelah selesai diperbaiki, maka penulis akan melakukan 

testing yang terakhir sebelum akhirnya dilaporkan kepada 

client bahwa issue tersebut sudah diselesaikan. 
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Gambar 3.5 UI Journal Entry 

b) Testing data migrasi 

Pada tahap pengembangan sistem PT. XYZ ini, penulis 

berkewajiban untuk mendampingi dan membantu pemindahan 

data yang dilakukan oleh client dari sistem testing yaitu sistem 

Fintegrity ke sistem Go Live atau yang disebut dengan sistem 

MBF. Di sini penulis akan mencoba mencari kesalahan yang 
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terjadi pada laporan dari data yang dipindahkan untuk 

kemudian dilaporkan kepada client dan memberikan solusi 

atas kesalahan tersebut.  

 

Gambar 3.6 Analisis Fintegrity dan MF 

3.3.2 Timeline pekerjaan 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

      1. Pengenalan modul dan sistem awal MBF

      2. Mempelajari, menganalisis dan membuat 

           sistem dan proses bisnis sistem MBF

      3. Menganalisis proses bisnis sistem dan membuat 

          flow  sistem MBF, User Interface , dan User

          Spesification  pada modul Internal Payment 

      4. Menganalisis dan membuat flow sistem MBF, User

          Interface, User Spesification pada modul Fixed

          Asset (Procurement, Reallocation, Dispose-Sale).

      5. Menganalisis dan membuat flow sistem MBF, User

          Interface, User Spesification pada modul Fixed

          Asset (Service & Maintenance).

      6. Pengenalan Projek MBF, testing sistem Internal

          Payment-Cash Transaction , mempelajari flow

          sistem.

      7. Menganalisis data migrasi antara income statement

          dan Balance Sheet pada sistem testing dan sistem

          go live.

      8. Testing dan analisis data migrasi antara Income 

          Statement dan Balance Sheet pada akhir bulan

          Desember 2013.

      9. Testing dan analisis data migrasi antara income 

          Statement dan Balance Sheet pada bulan Juni 2014.

     10.Testing dan analisis facility receipt, accrue 

          Insurance dan disbursement.

     11.Testing dan analisis Fixed Asset, Fixed Asset 

          Depreciation.

     12.Testing dan analisis Facility Payment dan Facility

          Payment dan Facility Termination.

Pekerjaan
Minggu ke -

Tabel 3.1 Timeline Pekerjaan 
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inggu ke-1 : Pada minggu ini penulis dikenalkan dengan beberapa 

modul dan sistem yang ada. Penulis juga dijelaskan mengenai cara kerja 

core finance lease system yang terdiri dari 2 modul yaitu  

 Modul Internal Payment mencakup  

 cash overbook :  untuk mentransfer dana dari akun 

1 ke akun lainnya. 

 cash transaction: untuk mengatur semua transaksi 

yang berhubungan dengan cash. 

 FA Service Transaction : untuk membuat record 

yang berhubungan dengan aktifitas perbaikan dari 

asset.  

 General Affair(GA) Advance: untuk membuat 

laporan transaksi permintaan pembayaran kepada 

karyawan.  

 General Affair (GA) Settlement : hasil record dari 

GA Advance. 

 Fixed Asset  mencakup  

 FA Adjustment : Untuk melakukan penyesuaian 

terhadap hasil laporan yang tidak balance. 

 FA Maintenance : Untuk membuat record 

perjanjian kontrak antara perusahaan dengan agen 

lain dalam maintenance aset perusahaan. 

 FA Reallocation : Untuk membuat record 

perpindahan aset antar divisi atau cabang 

perusahaan. 

 FA Dispose : Untuk membuat record aset 

perusahaan yang dijual, rusak, atau hilang. 

 FA Register : Untuk meregistrasikan informasi 

semua asset perusahaan. 
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Minggu ke-2 : Pada minggu ini penulis memperdalam ilmu 

yang dipelajari pada minggu pertama dengan menganalisis sistem dan 

cara kerja sistemnya dibawah bimbingan project manager dengan sistem 

yang dimaksud adalah sistem Fintegrity – Loan Management System. 

Loan Management System ini adalah sistem untuk mengatur pinjaman 

aktif, pelunasan dipercepat sampai tahap write off. 

Minggu ke-3 : Pada minggu ini penulis menganalisis cara 

kerja sistem dengan mencoba menjalankan dan membuat transaksi, 

kemudian membuat user interface, user spesification secara lengkap dari 

internal payment (Cash Advance & Cash Settlement, cash transaction 

(Branch,) dan cash transaction (HO). 

Minggu ke-4 : Pada minggu ini penulis menganalisis cara 

kerja sistem dengan menjalankan dan membuat transaksi sesuai langkah-

langkah pembelian pemindahan, penjualan dan pembuangan aset tetap 

perusahaan yang benar dan kemudian membuat flow,user interface, dan 

user specification dari modul fixed asset yang didalamnya termasuk 

Fixed Asset – Procurement, Fixed Asset –Reallocation , Fixed Asset- 

Dispose/Sale). 

Minggu ke-5 : Pada Minggu ini penulis menganalisis cara 

kerja sistem pada modul Fixed Asset yang terbatas pada service & dan 

maintenance dengan cara menjalankan dan membuat task secara 

berurutan sampai tahap pengesahan terakhir kemudian membuat user 

interface serta user spesificationnya 

Minggu ke-6 : Diminggu ini penulis dikenalkan pada sistem 

Go Live yang sedang berada dalam tahap development di perusahaan 

client secara langsung untuk megetahui sampai mana sistem berjalan dan 

hambatan-hambatan yang dihadapi pada saat pengembangan sistem pada 

PT. XYZ yang berlokasi di Jakarta Utara. 
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Minggu ke-7 : Diminggu ini menganalisis data migrasi 

antara income statement dan balance sheet pada sistem testing dan 

sistem Go Live. Disini penulis mencari perbedaan atau kemungkinan 

kesalahan pada laporan income statement dan balance sheet untuk 

kemudian dilaporkan kepada client untuk dilakukan revisi agar tidak 

terjadi kesalahan peng-input-an data yang mengakibatkan tidak valid-

nya data laporan keuangan.  

Minggu ke-8 : Minggu ke-8 ini, penulis melakukan analisis 

pada laporan income statement dan Balance Sheet pada bulan Desember 

2013. Hasil analisis ini akan diserahkan langsung pada client dan 

dilakukan revisi. 

Minggu ke-9 : Testing dan analisis data migrasi antara 

income statement dan balance sheet pada bulan Juni 2014 karena adanya 

issue perbedaan nilai antara sistem Go Live dan sistem Testing yang 

menyebabkan adanya transaksi yang tidak bisa diakses dan tidak dapat 

diproses ke tahap selanjutnya untuk itu dengan menggunakan pivot table 

pada microsoft excel, penulis bertugas untuk menganalisis dan hasil 

analisis akan langsung diserahkan langsung kepada client. 

Minggu ke-10 : Testing dan analisis data laporan Facility 

receipt, accrue insurance, disbursement dan dilaporkan langsung kepada 

client. untuk memastikan bahwa data sudah valid dan dapat digunakan 

sesuai fungsinya untuk kepentingan perusahaan. 

Minggu ke-11  : Testing dan analis data laporan fixed asset 

dan fixed asset depreciation untuk memastikan data yang dimasukkan 

benar dan sesuai dengan data sebenarnya untuk kemudian dilaporkan 

kepada client atas issue dari client. 

Minggu ke-12 : Pada minggu terakhir ini penulis mendapat 

tugas untuk testing dan analisis laporan facility payment dan facility 
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termination atas issue dari client. Untuk kemudian dilaporkan langsung 

kepada client agar data dapat digunakan secepatnya untuk kebutuhan 

perusahaan client itu sendiri.   

3.4 Kendala Yang Dihadapi 

Kendala-kendala yang dihadapi penulis antara lain: 

a) Lokasi perusahaan yang cukup jauh sehingga memakan 

waktu yang lama untuk pergi dan pulang kerja dan juga 

merupakan daerah yang padat penduduknya sehingga 

sering terjadi kemacetan di jalan raya. 

b) Kurangnya kosakata yang berhubungan dengan akuntansi 

sehingga mempersulit penulis dalam memahami inti dari 

sebuah laporan pada sistem yang ada. Dikarenakan 

kurangnya pembelajaran yang diberikan di kampus 

mengenai istilah-istilah akuntansi. 

c) Tidak disediakannya hardware seperti laptop dan komputer 

sehingga menyulitkan penulis dalam melaksanakan tugas. 

d) Sistem MBF yang baru mempersulit penulis untuk 

mengakses dan menjalankannya. 

3.5 Solusi atas Kendala 

Solusi-solusi atas kendala yang dihadapi oleh penulis antara lain : 

a) Untuk masalah lokasi perusahaan yang jauh, penulis 

menyelesaikan kendala itu dengan cara menyewa kos di 

sekitar tempat kerja sehingga, penulis dapat menghindari 

macet dan mempersingkat waktu untuk berangkat kerja 

magang. 

b) Sedangkan untuk masalah kosakata, penulis memperbanyak 

bertanya kepada pembimbing lapangan dan mencari 

sumber-sumber dari buku akuntansi yang dipinjamkan oleh 

pembimbing lapangan atau mencarinya di google. 
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c) Penulis mengusahakan dan membawa laptop sendiri ke 

lokasi kerja magang. 

d) Penulis mempelajari sistem dengan bertanya kepada 

pembimbing lapangan dan mendapatkan modul-modul yang 

berkaitan dengan sistem dari pembimbing lapangan tentang 

jalannya sistem dan bagaimana kinerja sistem tersebut. 
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