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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Pelaksanaan kerja magang dilaksanakan di PT Jaya Kreasi Indonesia yang 

berlamat di Komplek Pergudangan T8 kav. 50-52 Alam Sutera, Serpong 

Tangerang dengan penempatan di divisi Finance and Accounting Department. 

Departemen ini merupakan departemen yang terkait dengan kegiatan akuntansi, 

mulai dari pencatatan hingga menyajikan laporan keuangan. Proses pelaksanaan 

kerja magang ini dibimbing dan diawasi oleh Bapak Akri Haryadi, selaku 

manager Finance and Accounting. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Selama pelaksanaan kerja magang dari tanggal 2 Juli sampai 6 September 2014, 

tugas yang dilakukan yaitu sebagai berikut: 

1. Pengelompokkan tagihan customer 

Tagihan merupakan sebuah perincian pengiriman barang yang mencatat 

daftar barang, harga dan hal-hal lain yang biasanya terkait dengan 

pembayaran. Pengelompokan tagihan adalah proses mengurutkan tagihan 

terkait dengan kelengkapan dokumen yang diperlukan. Dalam melakukan 

pengelompokkan tagihan dokumen yang diperlukan yaitu kwitansi, nota 

penjualan, verifikasi penjualan dan faktur pajak. Setiap faktur pajak, 

verifikasi penjualan, nota penjualan dan kwitansi harus diperhatikan 

nomornya agar tidak tertukar karena jika tertukar akan mengakibatkan 
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tagihan dikembalikan karena terjadi kesalahan. Selain itu perlu dilakukan 

pengecekan terhadap kertas kwitansi, nota, dan faktur pajak agar tidak ada 

sobek atau angka yang kurang jelas karena dapat mengakibatkan faktur pajak 

cacat.  

Prosedur dalam pengelompokkan tagihan yaitu: 

a. Mengurutkan terlebih dahulu faktur pajak, nota penjualan, dan kwitansi 

yang telah dicetak oleh staff accounting yang bersangkutan dari nomor 

yang terkecil hingga terbesar, khusus verifikasi penjualan tidak perlu 

diurutkan biasanya dokumen tersebut telah urut secara nomor 

verifikasinya.  

b. Setelah diurutkan kwitansi, nota penjualan, verifikasi penjualan, dan 

faktur pajak dikelompokkan menjadi satu dokumen yang akan 

ditandatangani oleh manager bersangkutan. 

c. Setelah dokumen ditandatangani kwitansi, nota penjualan, dan faktur 

pajak tersebut dipisahkan antara dokumen berwarna putih dan merah 

dengan dokumen copy warna hijau dan biru. Setelah dipisahkan 

dikelompokkan kembali seperti semula. 

d. Setelah dipisahkan dokumen siap untuk dikirimkan kepada customer. 

 

2. Pengecekan list rekapan penjualan customer 

List rekapan penjualan adalah seluruh daftar penjualan yang direkap per bulan 

yang berasal dari pemesanan customer. Tujuan dilakukannya pengecekan list 

rekapan penjualan yaitu untuk mencocokan sales order yang dikirimkan oleh 
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cabang kantor cocok dengan list rekapan penjualan agar tidak terjadinya 

kesalahan karena terkadang terdapat sales order yang tidak ada dalam list 

rekapan penjualan. Dokumen yang diperlukan dalam pengecekan rekapan ini 

adalah list rekapan penjualan yang berbentuk dokumen excel yang telah 

dicetak dan sales order customer.  

Langkah-langkah dalam melakukan pengecekan yaitu: 

a. Menerima list rekapan excel yang telah dicetak dan sales order yang 

dikirimkan oleh cabang kantor. 

b. Melakukan pencocokan list rekapan dengan sales order melalui tanggal 

dan nomor rangka mobil yang terdapat dalam sales order dan memberikan 

tanda ( √ ) pada list yang cocok. 

c. Jika terdapat dokumen sales order yang tidak terdapat pada list rekapan, 

maka staff accounting mengharuskan kita untuk menambahkannya di 

bawah tabel yang masih kosong.  

d. Setelah selesai melakukan pengecekan, dianjurkan dilakukan 

penghitungan ulang antara sales order yang ada dengan list rekapan 

penjualan yang ditandai.  

e. Ketika sales order telah cocok dan sesuai rekapan maka selanjutnya dapat 

dibuat sales invoice oleh staff bersangkutan untuk dikirimkan kepada 

customer. 
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3. Menginput Sales Invoice dalam Accurate 

Sales invoice adalah dokumen yang digunakan sebagai pernyataan tagihan 

yang harus dibayar oleh customer. Dalam bentuk sederhana dikenal dengan 

nama bon. Pada transaksi yang nominalnya relatif kecil, invoice digunakan 

langsung sebagai dokumen tagihan sedangkan pada perusahaan yang nominal 

transaksinya besar, biasanya dilengkapi dengan surat tagihan atau kwitansi. 

Di dalam perusahaan sales invoice diinput ke dalam sistem akuntansi yang 

disebut Accurate. Sales invoice biasa dibuat dari Sales Order  (pesanan) atau 

Delivery Order (pengiriman barang), tetapi dapat juga langsung dibuat 

dengan mengisi item yang akan dijual. Tujuan pembuatan faktur penjualan 

(Sales Invoice) adalah sebagai informasi barang yang dipesan dan nilai 

penjualan atas barang. Dokumen yang diperlukan dalam pembuatan faktur 

penjualan, yaitu sales order yang dibuat oleh divisi penjualan. Faktur 

penjualan (Sales Invoice) dibuat dengan memasukkan nama dan alamat 

customer, nomor faktur, tanggal pembuatan faktur, deskripsi barang, jumlah 

barang, dan harga barang. Jika terjadi kesalahan dalam pembuatan faktur 

penjualan, maka akan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan. Jika faktur 

penjualan yang dibuat sudah benar dan sesuai, maka akan dikirimkan ke 

alamat customer dengan menyertakan faktur pajak dan fotokopi sales order 

yang dipesan oleh customer.   

           Prosedur pencatatan atas sales invoice ke dalam Accurate dapat 

diuraikan sebagai berikut: 
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a. Diberikannya dokumen sales order (per 15 hari) yang telah dibuat oleh 

divisi sales dan melakukan pengelompokkan sales order sesuai dengan 

merk kaca film yang dipesan. 

b. Melakukan penginputan sales invoice ke dalam Accurate sesuai rekapan 

penjualan yang telah dibuat oleh staff accounting dalam excel atau sales 

order  itu sendiri. Proses penginputan sales invoice: klik Sales  Sales 

Invoice  mengisi nama pelanggan  mengisi No PO, nomor nota 

(invoice), tanggal Invoice, dan nomor faktur pajak  mengisi nama 

barang yang dipesan oleh customer, jumlah barang, dan harga barang per 

unit  mengisi kolom pajak dengan memberi huruf “N”  klik Save and 

New. 

c. Penginputan sales invoice juga dapat dilakukan dengan cara memilih 

delivery order. Proses penginputan sales invoice denga penarikan delivery 

order: klik Sales  Sales Invoice  mengisi nama pelanggan  klik 

select DO untuk mengisi item ( klik tombol DO, lalu centang nomor DO  

yang akan dibuat sales invoicenya)  mengisi No PO, nomor nota 

(invoice), tanggal Invoice, dan nomor faktur pajak  mengisi kolom pajak 

dengan memberi huruf “N”  klik Save and New. 

 

4. Mengedit/merevisi dalam Accurate 

a. Merevisi nama persediaan barang melalui Delivery Order 

Inventory adalah asset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha 

normal, dalam proses produksi untuk kemudian dijual, dan dalam bentuk 
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bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau 

pemberian jasa. Mengedit nama inventory adalah proses mengubah nama 

inventory yang lama menjadi nama yang baru sesuai dengan ketentuan 

perusahaan. Tujuan dilakukan pengeditan nama inventory karena terdapat 

perbedaan antara nama barang yang diinput oleh divisi operasional/  

bagian gudang dengan divisi accounting saat akan dibuat sales invoice. 

Pengeditan nama inventory dilakukan pada sistem akuntansi perusahaan 

yaitu Accurate. Langkah dalam pengeditan nama inventory dalam 

Accurate yaitu: 

a) Membuka halaman awal dari Accurate  klik list  Sales Delivery 

Order  mengisi Filter by Date sesuai bulan DO yang dicari  

double klik pada DO yang diedit. 

b) Setelah terbuka DO yang akan diedit, mencocokan nama dan kode 

yang terdapat dalam DO dengan nama barang yang ada pada price list 

perusahaan. Jika terdapat kesamaan pada nama dan kode barang yang 

serupa dapat dicocokan dengan harga barang. 

c) Jika terdapat perbedaan nama di price list dengan Delivery Order 

maka harus dilakukan pengeditan nama inventory  klik persediaan  

barang dan jasa  lalu keluar list persediaan barang  ketik kode 

nama barang yang aka diubah  double klik pada kode barang 

tersebut. 

d) Setelah melakukan pengeditan klik tab di samping list barang yaitu 

Delivery Order yang pertama, dalam Accurate tidak terdapat 
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pengeditan hanya menambah dan hapus sehingga harus menghapus 

terlebih dahulu item yang sudah diinput dengan klik kanan pada kode 

barang klik Delete. Sebelum dilakukan penghapusan item maka perlu 

adanya pencatatan nama barang yang pertama kali ada pada Delivery 

Order. 

e) Setelah terganti dengan nama barang yang baru maka klik Save and 

Close. 

 

b. Mengedit name of account dalam Accurate 

Name of account yaitu nama dari suatu rekening atau perkiraan yang 

dicatat dalam Accurate. Tujuan mengedit name of account untuk merevisi 

kesalahan nama akun yang tidak diperlukan dalam sistem accurate. 

Langkah-langkah dalam mengedit name of account di accurate yaitu:   

klik Buku Besar  Buku Besar Rinci  keluar list dari buku besar rinci 

lalu double klik pada list yang teratas  edit nama akun upah kuli dengan 

bongkar muat  klik Save and Close. 

 

5. Membuat rekapitulasi  

a. Penjualan di excel  

Rekapitulasi penjualan dibuat sebagai data rekapan penjualan pusat dan 

sebagai program pembantu saat dimasukkan ke dalam sistem Accurate . 

Rekapan penjualan merupakan data yang terkait dengan keseluruhan 

penjualan kaca film. Sebelum penjualan dimasukkan ke dalam program 

Pelaksanaan accounting..., Dinah Delima, FB UMN, 2014



 

Accurate, perusahaan akan merekap terlebih dahulu dalam program excel 

sebagai program pembantu saat dimasukkan dalam accurate. Penjualan 

direkap dengan melihat nota sales order yang diberikan oleh divisi sales 

atas penjualan yang mereka lakukan yang dikelompokkan sesuai merk 

produk kaca film yaitu sunmaster, llumar, dn CPF1. 

Langkah-langkah dalam merekap penjualan ke Excel:  

a. Menerima sales order dari staff accounting yang akan direkap dalam 

excel. 

b. Melakukan rekapan dalam excel dengan mengisi tanggal invoice, 

nomor invoice, nomor faktur pajak, nama barang, jumlah barang yang 

dipesan, harga per unit, jumlah, discount, Dasar Pengenaan Pajak 

(DPP), PPN, dan Nominal. 

 

b. Merekap pajak masukan dan pajak keluaran 

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah 

dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak 

dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena 

Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa 

Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena 

Pajak. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang 

wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan 

Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena 

Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau 
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ekspor Jasa Kena Pajak. Tujuan merekap pajak masukkan dan pajak 

keluaran untuk mengetahui besarnya pajak masukkan dan keluaran yang 

akan dilaporkan pada SPT masa. PPN kurang bayar terjadi apabila nilai 

Pajak Masukan lebih kecil dibandingkan dengan Pajak Keluaran, 

sebaliknya PPN lebih bayar terjadi apabila nilai Pajak Masukan lebih besar 

dibandingkan dengan Pajak Keluaran. Dokumen yang diperlukan dalam 

menginput Pajak Masukan dan Keluaran harus sesuai dengan faktur pajak 

yang dibuat dan faktur pembelian. Faktur pajak merupakan bukti pungutan 

yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan ditujukan kepada 

pembeli atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). Faktur pajak dibuat 

sebagai bukti pungutan bagi PKP yang menyerahkan BKP, sebagai bukti 

pembayaran PPN.  

           Prosedur penginputan atas Pajak Masukan dan Pajak Keluaran ke 

dalam Accurate dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Staff accounting memberikan dokumen faktur Pajak Masukan dan 

faktur Pajak Keluaran yang diperoleh selama satu masa pajak. 

b. Kemudian di dalam Microsoft Excel  memasukkan  NPWP, Nama 

Lawan Transaksi (Pembeli/Penjual), Nomor Seri Faktur, Tanggal 

Faktur, DPP dan PPN yang tertera pada faktur pajak. Memisahkan 

antara customer yang memiliki NPWP dengan customer yang tidak 

memiliki NPWP saat memasukkan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran 
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6. Pengecekan tagihan pada rekening koran bank perusahaan dan 

menginput customer Receipt dalam Accuarate 

Rekening koran adalah catatan-catatan yang dilakukan oleh bank atas setoran 

pihak nasabah dan pengambilannya,bagaimana keadaan keuangan  nasabah 

pada suatu bank. Biasanya rekening Koran (bank statement) akan diberikan 

oleh pihak bank pada akhir bulan. Tujuan dari pengecekan tagihan pada 

rekening koran adalah untuk memastikan customer telah membayar piutang 

sesuai dengan buku piutang yang ada. Dokumen yang diperlukan adalah 

rekening koran fisik.  

Setelah dilakukan pengecekan tagihan customer yang ada pada 

rekening koran dibuat ke dalam customer receipt/ sales receipt. Dalam 

menginput penerimaan penjualan (Sales Receipt), dokumen yang dibutuhkan 

yaitu hasil dari pengecekan dalam rekening koran perusahaan. Setelah 

terdapat bukti yang diperlukan maka formulir penerimaan penjualan (Sales 

Receipt) dapat dibuat. Sales Receipt merupakan formulir yang berfungsi 

untuk mencatat aktivitas penerimaan pelunasan sales invoice terutang dari 

pelanggan (customer). Terkait dengan pekerjaan saya, saya hanya menginput 

sales receipt sesuai penerimaan pelunasan dari pelanggan berdasarkan 

rekening koran bank perusahaan.  

           Prosedur pengecekan tagihan pada rekening koran dan penginputan 

atas Sales Receipt ke dalam Accurate dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Diberikannya rekening koran bank perusahaan oleh staff accounting 

lalu mengecek nama tagihan yang berada pada rekening koran. 
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b. Apabila terdapat jumlah tagihan yang tidak terdapat nama customer 

meminta kepada staff accounting rekapan penjualan per customer pada 

rekening koran tersebut. Jika belum maka dapat dicek melalui bukti 

setoran tunai yang disetorkan ke bank. 

c. Setelah nama customer telah ditemukan, maka dilakukan penginputan 

customer receipt pada Accurate yaitu: klik Sales  Sales Receipt  

mengisi pelanggan dengan mengklik panah pada kolom Received 

From  akan muncul tampilan piutang customer berdasarkan 

invoicenya  klik panah pada kolom Bank dan pilih Banknya  

mengisi Cheque Date dan Paymet Date  memberi tanda checklist 

pada kolom Paid sesuai rekening koran yang dilunasi  mengecek 

Total Payment dengan Cheque Amount   klik Save and New. 

 

7. Mencetak dokumen 

a. Mencetak laporan petty cash dari Accurate 

Petty Cash adalah sejumlah uang tunai tertentu yang disisihkan dalam 

perusahaan dan digunakan untuk melayani pengeluaran-pengeluaran 

tertentu. Biasanya pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan melalui dana 

kas kecil adalah pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya tidak besar, 

pengeluaran-pengeluaran lain dilakukan dengan bank (dengan cek). 

Laporan petty cash yaitu rincian aktivitas yang terjadi dikarenakan 

pengeluaran kas kecil. Tujuan mencetak petty cash adalah untuk dijadikan 

bukti dokumen dalam melakukan transaksi yang dilampirkan dengan bukti 
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transaksi sebenarnya dan dimasukkan ke dalam ordner. Langkah-langkah 

dalam pencetakan laporan petty cash menggunakan program accurate:  

klik cash and bank  bank book  mengklik bank dengan memilih kas 

kecil  pilih periode yang akan dicetak  double klik pada list yang akan 

dicetak  akan muncul tampilan other payment  klik preview  akan 

muncul tampilan laporan petty cash  klik print. 

 

b. Mencetak sales invoice dan faktur pajak dari Accurate 

Invoice tagihan adalah faktur yang berisi jumlah tagihan yang harus 

dibayar oleh customer. Sedangkan faktur pajak merupakan bukti pungutan 

pajak yang dibuat oleh penjual. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat 

faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang 

dilakukan dalam daerah pabean. Tujuan dilakukannya pencetakan invoice 

dan faktur pajak adalah untuk mencetak dokumen yang akan dikirimkan 

kepada customer untuk menagih piutang dengan melampirkan nota sales 

order dengan faktur pajak dan sales invoice. Langkah-langkah dalam 

pencetakan Sales Invoice dan faktur pajak di Accurate yaitu:  

1. klik List  Sales  Sales Invoice  akan muncul list sales invoice 

yang dibuat unchecked pada outstanding only dan filter date  mencari 

nama customer yang akan di print dan double klik pada tanggal yang 

diinginkan  jika dalam mencetak faktur pajak klik tanda panah ke 

bawah klik VAT  klik faktur 2  klik print 
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2. Jika ingin mencetak Sales Invoice sama seperti faktur pajak yang 

berbeda dari tampilan sales invoice  klik preview  klik print 

 

8. Membuat bukti potong PPh 23 

PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari 

modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan,dll. Jasa yang 

dikenakan PPh 23 adalah jasa konsultan, jasa manajemen, jasa tenik, dan jasa 

lain. Tujuan membuat bukti potong PPh 23 sebagai bukti adanya pemotongan 

pajak PPh 23 yang akan diserahkan kepada vendor yang memungut. 

Dokumen yang terkait yaitu invoice vendor atas pembelian barang tertentu 

yang terkena PPh 23 .  

Langkah-langkah dalam membuat bukti potong PPH 23 : 

a. Pertama diberikannya invoice pembelian oleh Staff Accounting yang 

dikenakan PPh Pasal 23  

b. Setelah itu membuat bukti potong dengan mengisi nama pihak yang 

memotong, NPWP, PPh 23 yang dipotong seperti jasa, Dasar Pengenaan 

Pajak, dan tanggal bukti potong di dalam excel dan setelah selesai 

diserahkan kembali kepada Staff Accounting yang bersangkutan. 

 

9. Mengurutkan faktur pajak 

Pengurutan faktur pajak bertujuan untuk memudahkan proses input pajak dan 

pencarian bukti jika dibutuhkan, misalnya saat merekap pajak masukkan dan 

pajak keluaran. Dokumen yang dibutuhkan adalah faktur pajak itu sendiri. 
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Faktur pajak yang telah dibuat diurutkan berdasarkan berdasarkan 4 nomor 

belakang faktur pajak, lalu dimasukkan ke dalam ordner. Setiap order 

biasanya memuat faktur pajak yang terjadi selama 1 bulan. Ordner kemudian 

diletakkan berdasarkan urutan bulan dan tahun pada lemari penyimpanan 

ordner. 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Tugas yang dikerjakan selama kerja magang sebagai Accounting Service terkait 

dengan pencatatan poses akuntansi lebih banyak menggunakan program computer 

yaitu Accurate, hanya sebagian kecil menggunakan program Micosoft Office 

Excel dan berkas-berkas secara manual. Dalam penyusunan laporan kerja magang, 

angka dan nama yang tertera bukan merupakan angka dan nama yang sebenarnya. 

Berikut ini adalah uraian tugas yang dilakukan selama kerja magang: 

1. Pengelompokkan tagihan customer 

Tagihan yang dikelompokan yaitu tagihan untuk PT X periode Juli dan 

Agustus 2014, PT Y periode Juli dan Agustus 2014, PT Z periode Juli dan 

Agustus 2014, dan PT V periode Juli dan Agustus 2014. Waktu dalam 

pengerjaan pengelompokkan ini dilakukan 1 (satu) hari per PT . Dokumen 

yang dibutuhkan saat pengelompokkan tagihan yaitu verifikasi pejualan, nota 

penjualan, faktur pajak, dan kwitansi perusahaan bersangkutan. Setiap 

verifikasi penjualan, nota penjualan, faktur pajak, dan kwitansi memiliki 
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nomor yang saling berkaitan sehingga disusun menjadi satu kesatuan.  

Langkah dalam pengelompokkan tagihan yaitu : 

a. Mengurutkan terlebih dahulu dahulu faktur pajak (dapat dilihat pada 

Gambar 3.4), nota penjualan (dapat dilihat pada Gambar 3.2), dan kwitansi 

(dapat dilihat pada Gambar 3.1) yang telah dicetak oleh staff accounting 

yang bersangkutan dari nomor yang terkecil hingga terbesar agar saat 

pengelompokkan tagihan lebih mudah, khusus verifikasi penjualan tidak 

perlu diurutkan biasanya dokumen tersebut telah urut secara nomor 

verifikasinya. Jika tidak teurut secara rapi maka akan terjadi kesalahan dan 

waktu pengerjaan yang lebih lama Misalkan dari nomor kwitansi 1002 

sampai 1110. 

 

Gambar 3.1 Kwitansi 

 

 

 

 

No kwitansi yang disamakan dengan 

verifikasi penjualan 
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Gambar 3.2 Nota Penjualan 

 

 

Gambar 3.3 Verifikasi penjualan 

 

 

Nomor kwitansi dan nomor faktur pajak yang sama 

dengan verifikasi penjualan 

Nomor kwitansi dan faktur pajak 
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Gambar 3.4 Faktur Pajak  
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b. Setelah diurutkan kwitansi, nota penjualan, verifikasi penjualan, dan faktur 

pajak dikelompokkan menjadi satu dokumen yang akan ditandatangani 

oleh manager bersangkutan (dapat dilihat pada gambar 3.5). 

Gambar 3.5 Pengelompokkan tagihan 

 

 

c. Setelah dokumen ditandatangani kwitansi (dapat dilihat pada gambar 3.1), 

nota penjualan (dapat dilihat pada gambar 3.2), dan faktur pajak (dapat 

dilihat pada gambar 3.3) tersebut dipisahkan antara dokumen berwarna 

putih dan merah dengan dokumen copy warna hijau dan biru. Dokumen 

yang akan dikirimkan kepada customer yaitu dokumen berwarna putih dan 

merah dan dokumen berwarna merah dan biru untuk arsip perusahaan. 

Setelah dipisahkan dikelompokkan kembali seperti semula. 

d. Setelah dipisahkan dokumen siap untuk dikirimkan kepada customer. 

 

2. Pengecekan list rekapan penjualan customer 

Sebelum dilakukan penagihan, sales order harus dicocokan terlebih dahulu 

kelengkapannya dengan list rekapan penjualan agar tidak terjadi kesalahan. 

Dokumen yang diperlukan saat pengecekan yaitu list rekapan penjualan dan 
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sales order setiap dealer. List rekapan penjualan yang dicek untuk Dealer A 

periode Juni-Juli 2014, Dealer B periode Juni-Juli 2014. Dalam pengerjaan 

pengecekan list ini dilakukan dlam waktu 1 (satu) hari untuk 2 dealer yang 

dikerjakan. Sales Order yang dicek kurang lebih sekitar 50 sales order setiap 

dealer. Cara melakukan pengecekan list rekapan penjualan yaitu : 

a. Menerima list rekapan excel (dapat dilihat pada gambar 3.6) yang telah 

dicetak dan sales order (dapat dilihat pada gambar 3.7) yang dikirimkan 

oleh cabang kantor. Dokumen tersebut dijadikan dokumen utama dalam 

melakukan pengecekan tagihan ini. 

 

Gambar 3.6 List rekapan penjualan 
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Gambar 3.7 Sales order (PO) 

 

b. Melakukan pencocokan list rekapan dengan sales order melalui tanggal 

dan nomor rangka mobil yang terdapat dalam sales order dan memberikan 

tanda ( √ ) pada list yang cocok. Walaupun dalam sales order terdapat 

nomor nota jangan disamakan dengan yang ada di list rekapan biasanya 

terdapat perbedaan, terkadang dalam nomor nota sales order 10666 tetapi 

memiliki nomr rangka mobil yang berbeda tidak sama dengan E0246277. 

 (dapat dilihat pada gambar 3.8 dan 3.9) 

 

Gambar 3.8 Tanggal dan Nomor rangka sales order 
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Gambar 3.9 List Rekapan penjualan (1) 

 

 

c. Jika terdapat dokumen sales order yang tidak terdapat pada list rekapan, 

maka staff accounting mengharuskan kita untuk menambahkannya di 

bawah tabel yang masih kosong.  

d. Setelah selesai melakukan pengecekan, dianjurkan dilakukan 

penghitungan ulang antara sales order yang ada dengan list rekapan 

penjualan yang ditandai  

e. Ketika sales order telah cocok dan sesuai rekapan maka selanjutnya dapat 

dibuat sales invoice oleh staff bersangkutan untuk dikirimkan kepada 

customer. 

 

3. Menginput Sales Invoice 

Sales invoice adalah dokumen yang digunakan sebagai pernyataan tagihan 

yang harus dibayar oleh customer. Faktur Penjualan (Sales Invoice) yang 

dibuat dalam program Accurate untuk PT X,Y, dan Z periode Januari - Maret 

2014 yang ditarik melalui Delivery Order, sedangkan pembuatan sales 

invoice bulan berjalan Agustus yang dibuat dengan memasukkan secara 

manual datanya dalam Accurate. Pengerjaan dalam membuat sales invoice 

yang ditarik dalam Delivery Order memerlukan waktu yang lebih lama untuk 

PT X dan Y jika data sudah semua dimasukkan dalam data Accurate 
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diperlukan waktu 1 minggu untuk tiap bulannya dan untuk PT Z diperlukan 

waktu 2 minggu untuk tiap bulannya dikarenakan satu sales invoice PT Z atas 

transaksi per bulan tidak per hari yang berbeda dengan PT lainnya , 

sedangkan pembuatan sales invoice  yang dikerjakan bulan berjalan kurang 

lebih 2 (dua) hari jika dokumen yang diberikan lebih banyak dan jika sistem 

Accurate tidak mengalami gangguan. Dokumen yang diperlukan dalam 

pembuatan sales invoice baru adalah sales order yang dibuat oleh perusahaan 

yaitu divisi sales berdasarkan order yang diperoleh dari customer, sedangkan 

untuk sales invoice untuk bulan yang telah lalu yaitu rekapan penjualan yang 

ada pada Microsoft excel. Langkah-langkah dalam meng-input jurnal 

penjualan (sales invoice) yaitu: 

a. Diberikannya dokumen sales order (per 15 hari) sekitar 60 customer per 

orangan dan dealer yang telah dibuat oleh divisi sales dan melakukan 

pengelompokkan sales order (dapat dilihat pada gambar 3.10) sesuai 

dengan merk kaca film yang dipesan. 
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Gambar 3.10 Sales Order 

 

b. Melakukan penginputan sales invoice ke dalam Accurate sesuai rekapan 

penjualan yang telah dibuat oleh staff accounting dalam excel atau sales 

order  itu sendiri. Proses penginputan untuk sales invoice bulan Agustus 

2014  dapat dilakukan dengan cara:  

a) Saat pertama kali memasuki accurate terdapat halaman pertama, lalu 

pilih di sebelah kiri sales, setelah itu muncul tab di samping dan pilih 

faktur penjualan (dapat dilihat di Gambar 3.11) 

 

 

 

 

 

Bp.Gigi (customer) 

Nama Barang Jumlah 

Barang 

Harga/unit 
Diskon 

Tgl Faktur 
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Gambar 3.11 Accurate 

 

b) Mengisi nama pelanggan yang akan dibuat faktur penjualannya dengan 

mengetik nama customer atau mencari dengan scroll ke bawah (dapat 

dilihat pada gambar 3.12). Saat mengisi nama pelanggan biasanya 

terdapat nama pelanggan yang sama dikarenakan di dalam sistem 

accurate perusahaan walaupun nama pelanggan sama tetapi dibedakan 

melalui barang yang dibeli (llumar, CPF1, dan Sunmaster) seperti 

terdapat 3 nama Bp. Gigi pada nama pelanggan tetapi dapat dibedakan 

dari kode pelanggan jika DLMR berarti Bp.Gigi membeli kaca film 

dengan merk llumar sedangkan DCPF yaitu kode untuk merk kaca film 

CPF1, dan DSUN yaitu kode untuk merk kaca film SunMaster. 
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 Gambar 3.12 Sales Invoice (new) 

 

 

c) Mengisi tanggal sesuai dengan yang tertera pada rekapan penjualan 

(excel), yaitu tanggal periode Agustus 2014 (dapat dilihat pada gambar 

3.12) seperti 02 Agustus 2014 yang dilihat dari ship date yang terdapat 

pada sales order. 

d) Mengisi nomor invoice dan faktur pajak sesuai dengan rekapan excel 

(dapat dilihat pada gambar 3.12). Penginputan nomor Invoice melalui 

bantuan rekapan penjualan dengan menuliskan sesuai merk kaca film 

yang dibeli yaitu 2 untuk LLumar, 3 untuk Sunmaster dan 4 untuk 

CPF1. Contoh nomor invoice yaitu 0821001 , di dalam nomor invoice 

tersebut terdapat arti 08 merupakan bulan dibuatnya invoice , 2 

merupakan penjualan kaca film LLumar, 1 untuk gudang alam sutera, 

dan 001 merupakan urutan invoice. Faktur pajak diinput sesuai dengan 

rmelanjutkan rekapan sebelumnya. 
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e) Mengisi PO No dengan menambahkan kata FP dan disertai 4 nomor 

belakang faktur pajak (dapat dilihat pada gambar 3.12)  seperti nomor 

faktur pajak 010.002-14.0001025 jadi saat penginputan PO No yaitu 

FP1025. 

f) Setelah itu memasukkan pada item barang seperti banyaknya 6, satuan 

yang dipakai ROLL, untu mengisi barang double klik pada tab barang 

tersebut dengan mengetik nama barang secara lengkap seperti Kaca 

Film Sunmaster Sparta 80% SLK maka akan secara otomatis nama 

barang akan terisi, mengisi harga satuan barang tersebut dan secara 

otomatis sistem menghitung keseluruhan jumlah, terakhir pada kolom 

Pajak ketik “N” (dapat dilihat pada gambar 3.12)  

g) Klik Save and New  

 

c. Penginputan sales invoice juga dapat dilakukan dengan cara memilih 

delivery order. Proses penginputan sales invoice bulan Januari-Maret 

2014 (PT X,Y, dan Z)  dengan penarikan delivery order:  

a) Saat pertama kali memasuki halaman pertama accurate, klik menu sales 

di samping kiri accurate dan klik sales invoice (dapat dilhat pada 

gambar 3.13) 
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Gambar 3.13 Sales Invoice (DO) 

 

b) Setelah memilih sales invoice , maka akan keluar tampilan sales invoice 

dan memulai pertama kali mengisi nama perusahaan yang akan dibuat 

lalu mengisi data sales invoice dengan menekan select Do yang ada di 

samping nama perusahaan (dapat dilihat pada gambar 3.14). 

Gambar 3.14 Select DO 
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c) Setelah menekan select DO maka akan keluar list dan pilih dengan cara 

mencentang salah satu DO yang diinginkan lalu tekan OK (seperti 

gambar 3.13) maka item barang akan terisi secara otomatis. 

d) Mengisi kolom Pajak dengan huruf  “N” 

e) Mengisi No PO, nomor nota (invoice), tanggal Invoice, dan nomor 

faktur pajak. 

f) Setelah kotak list dalam sales invoice telah terisi dengan lengkap klik 

save and new. 

 

4. Mengedit/merevisi dalam Accurate 

a. Merevisi nama persediaan barang  

Mengedit nama inventory adalah proses mengubah nama inventory yang 

lama menjadi nama yang baru sesuai dengan ketentuan perusahaan. 

Pengeditan nama inventory dilakukan pada sistem akuntansi perusahaan 

yaitu Accurate. Merevisi nama persediaan barang dilakukan untuk PT 

X,Y, dan Z periode Januari-Maret 2014. Waktu yang diperlukan dalam 

pengerjaan ini tergantung data yang diperlukan sudah semua dimasukkan 

dalam Accurate, jika data sudah semua dimasukkan diperlukan waktu 3 

hari dalam pengeditan per perusahaan dan per bulan. Dokumen yang 

dibutuhkan yaitu price list. Langkah dalam pengeditan nama inventory 

yaitu: 

a) Membuka halaman awal dari Accurate  klik list  Sales Delivery 

Order ( dapat dilihat pada gambar 3.15) 
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Gambar 3.15 Delivery Order 

  

b) Mengisi Filter by Date sesuai bulan DO yang dicari pada list DO  lalu 

double klik pada DO yang diedit (dapat dilihat pada gambar 3.16). 

 

Gambar 3.16 List Delivery Order 
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c) Setelah terbuka DO yang akan diedit, mencocokan nama dan kode yang 

terdapat dalam DO dengan nama barang yang ada pada price list 

perusahaan. Jika terdapat kesamaan pada nama dan kode barang yang 

serupa dapat dicocokan dengan harga barang. 

d) Jika terdapat perbedaan nama di price list dengan Delivery Order maka 

harus dilakukan pengeditan nama inventory  klik persediaan  barang 

dan jasa  lalu keluar list persediaan barang  ketik kode nama barang 

yang aka diubah  double klik pada kode barang tersebut (dapat dilhat 

pada gambar 3.17 dan 3.18) 

 

Gambar 3.17 Persediaan barang  
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Gambar 3.18 List Barang 

 

e) Setelah melakukan pengeditan klik tab di samping list barang yaitu 

Delivery Order yang pertama, dalam Accurate tidak terdapat pengeditan 

hanya menambah dan hapus sehingga harus menghapus terlebih dahulu 

item yang sudah diinput dengan klik kanan pada kode barang klik Delete. 

Sebelum dilakukan penghapusan item maka perlu adanya pencatatan 

nama barang yang pertama kali ada pada Delivery Order. 

f) Setelah terganti dengan nama barang yang baru maka klik Save and 

Close. 

 

b. Mengedit name of account 

Tujuan mengedit name of account untuk merevisi kesalahan akun yang 

tidak diperlukan dalam sistem accurate. Periode dalam mengedit nama 

chart of account ini adalah bulan Februari - Agustus 2014. Waktu yang 
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diperlukan sekitar 2 hari untuk semua bualn dikarenakan sedikitnya 

transaksi yang diedit/direvisi. Langkah-langkah dalam mengedit nama 

chart of account yaitu: 

1. Langkah pertama membuka Accurate terlebih dahulu lalu di halaman 

depan Accurate klik kas dan bank lalu setelah itu klik buku bank 

Gambar 3.19 Kas Bank 

 

2. Setelah klik buku Bank selanjutnya pilih buku besar rinci dan akan 

keluar  tampilan list dari buku besar yang berisikan daftar-daftar jurnal 

yang dimasukkan dalam accurate berupa pembelian dan lain-lain (lihat 

gambar 3.20) 
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Gambar 3.20 Buku besar  

 

 

3. Setelah list keluar klik akun yang akan diubah lalu mengubah nama 

jurnal dari upah kuli menjadi barang muatan dan tekan save and close 

(lihat gambar 3.21) 

Gambar 3.21 Chart of Account 
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5. Membuat rekapitulasi  

a. Penjualan di excel  

Rekapan penjualan merupakan data yang terkait dengan keseluruhan 

penjualan kaca film. Dokumen yang diperlukan dalam merekap penjualan 

yaitu nota sales order yang diberikan oleh divisi sales atas penjualan yang 

mereka lakukan yang dikelompokkan sesuai merk produk kaca film yaitu 

sunmaster, llumar, dn CPF1. Periode untuk merekap penjualan customer 

per orangan dan dealer sekitar 50 customer yaitu untuk Agustus 2014. 

Waktu pengerjaan yang diperlukan 1-2 hari tergantung waktu 

diberikannya tugas tersebut. Langkah-langkah dalam melakukan rekapan 

penjualan yaitu: 

1. Menerima sales order dari staff accounting yang akan direkap dalam 

excel. 

Gambar 3.22 dokumen rekapan penjualan 

 

Bp.hadi (customer) 

Nama Barang Jumlah 

Barang Harga/unit Diskon 

Tgl Faktur 
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Melakukan rekapan dalam excel dengan mengisi tanggal invoice, 

nomor invoice, nomor faktur pajak, nama barang, jumlah barang yang 

dipesan, harga per unit, jumlah, discount, Dasar Pengenaan Pajak 

(DPP), PPN, dan Nominal (dapat dilihat gambar 3.23). Setelah itu 

memasukkan rekapan penjualan yang didasari dari sales order yang 

diberikan dari divisi sales. Berikut adalah contoh dari rekapan 

penjualan: 

Tanggal   : 4 agustus 2014 

Nomor nota   : 0831001 

Nomor faktur pajak  : 010.002-14.000000 

Nama customer  : Bp. Hadi 

Jumlah Barang  : 1 

Nama Barang  : KF. Sunmaster Sparta 80% SLK 

Harga/unit   : Rp 200.000,00 

Jumlah   : Rp 200.000,00 

Discount   : Rp 6.000,00 

DPP    : Rp 194.000,00 

PPN    : Rp 19.400,00 

Nominal   : Rp 213.400,00 
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Gambar 3.23 Rekapan penjualan (excel) 

 

 

b. Merekap pajak masukkan dan pajak keluaran 

Pajak Masukan biasanya dibayar oleh pembeli dan dilaporkan ke pihak 

pajak, sedangkan Pajak Keluaran dibayarkan oleh penjual yang sudah 

dipungut dari pembeli. Dokumen yang diperlukan dalam menginput Pajak 

Masukan dan Keluaran harus sesuai dengan faktur pajak yang dibuat dan 

faktur pembelian. Periode dalam merekap pajak masukkan dan pajak 

keluaran pada bulan Juli 2014. Waktu pengerjaan merekap faktur pajak 

masukan dan keluaran sekitar 3 - 4 hari. Faktur pajak dibuat sebagai bukti 

pungutan bagi PKP yang menyerahkan BKP, sebagai bukti pembayaran 

PPN. Kemudian, Staff accounting mengumpulkan seluruh bukti faktur pajak 

yang dapat digunakan sebagai Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Berikut 

ini adalah langkah-langkah dalam merekap pajak masukkan dan pajak 

keluaran: 

a. Staff accounting memberikan dokumen faktur Pajak Masukan dan faktur 

Pajak Keluaran yang diperoleh selama satu masa pajak. Faktur Pajak 
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Masukan dan Pajak Keluaran diurutkan jika dokumen tersebut belum 

terurut secara nomor. (dapat dilihat pada gambar 3.24 dan 3.25) 

Gambar 3.24 Pajak Masukan 

 

 

Gambar 3.25 Pajak Keluaran 
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PT X 

010.000-14.0000000 
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b. Kemudian di dalam Microsoft Excel  memasukkan  NPWP, Nama Lawan 

Transaksi (Pembeli/Penjual), Nomor Seri Faktur, Tanggal Faktur, DPP 

dan PPN yang tertera pada faktur pajak. Misalkan dalan faktur pajak 

terdapat nama pembeli yaitu PT X, nomor seri FP yaitu 010.000-

14.00000000, tanggal yang ada faktur pajak 11 Agustus 2014, Dasar 

Pengenaan Pajak (DPP) yaitu Rp 340.000 , PPN dikeaka 10% dari DPP 

yaitu Rp 34.000. Apabila terdapat nama pembeli yang tidak memiliki 

NPWP dipisahkan dengan pembeli yang memiliki NPWP (dapat dilihat 

pada gambar 3.26) 

 

Gambar 3.26 Rekapan Pajak masukkan dan keluaran 
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6. Pengecekan tagihan pada rekening koran bank perusahaan dan 

menginput customer Receipt  

Setelah dilakukan pengecekan tagihan customer yang ada pada rekening koran 

dibuat ke dalam customer receipt/ sales receipt. Dalam menginput penerimaan 

penjualan (Sales Receipt), dokumen yang dibutuhkan yaitu hasil dari 

pengecekan dalam rekening koran perusahaan. Setelah terdapat bukti yang 

diperlukan maka formulir penerimaan penjualan (Sales Receipt) dapat dibuat. 

Sales Receipt merupakan formulir yang berfungsi untuk mencatat aktivitas 

penerimaan pelunasan sales invoice terutang dari pelanggan (customer). 

Terkait dengan pekerjaan saya, saya hanya menginput sales receipt sesuai 

penerimaan pelunasan dari pelanggan berdasarkan rekening koran bank 

perusahaan. Periode dalam pengecekan dan penginputan customer receipt yaitu 

pada bulan Januari-Juni 2014. Waktu pengerjaan dalam pengecekan tagihan 

dalam rekening koran sekitar 1 – 2 hari sedangkan pemasukkan customer 

receipt setelah pengecekan dalam rekening koran selsai yaitu sekitar 1 hari. 

           Prosedur penginputan atas Sales Receipt ke dalam Accurate dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Diberikannya rekening koran bank perusahaan oleh staff accounting 

lalu mengecek nama tagihan yang berada pada rekening koran  bulan 

Januari sampai Juni 2014. Di dalam rekening koran di paling atas 

terdapat nama perusahaan, nomor rekening perusahaan, periode dan 
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mata uang yang digunakan. Di dalam tabel terdapat tanggal, 

keterangan, Mutasi dan Saldo.(dapat dihat pada gambar 3.27) 

Gambar 3.27 Rekening Koran 

 

b. Apabila terdapat jumlah tagihan yang tidak terdapat nama customer 

meminta kepada staff accounting rekapan penjualan per customer pada 

rekening koran tersebut. Jika belum maka dapat dicek melalui bukti 

setoran tunai yang disetorkan ke bank. Contohnya terkadang terdapat 

customer yang membayar tagihan melalui internet banking, giro, cek, 

maupun tunai sehingga menyebabkan tidak adanya keterangan nama 

pembeli. Jika customer membayar melalui giro, cek, dan tunai 

perusahaan selalu menyetorkan melalu setoran di teller dan perusahaan 

tidak ingin diberikan charge biaya tambahan setiap penulisan nama 

pada setoran. 

TRF A/N PT.ZZ 2,000,000 
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c. Setelah nama customer telah ditemukan, maka dilakukan penginputan 

customer receipt pada Accurate yaitu:  

1. Pada pertama tampilan Accurate klik Sales  Sales Receipt 

(customer receipt) dapat dilihat pada gambar 3.28. 

Gambar 3.28 Tampilan ke  Sales Receipt 

 

2.  Setelah terbuka tampilan Customer Receipt yaitu mengisi nama 

pelanggan dengan mengklik panah pada kolom Received From 

seperti nama pelanggan PT SJHT  nama pelanggan terisi  akan 

muncul tampilan piutang customer berdasarkan invoicenya seperti 

list  klik panah pada kolom Bank dan pilih Banknya Misalkan 

Bank BCA  mengisi Cheque Date dan Paymet Date, tanggal 

tersebut diiisi sesuai tanggal pembayaran pada rekening koran yaitu 

tanggal 5 Januari 2014 bukan tanggal penjualan  memberi tanda 

checklist pada kolom Paid sesuai rekening koran yang dilunasi  

Pelaksanaan accounting..., Dinah Delima, FB UMN, 2014



 

mengecek Total Payment dengan Cheque Amount  dengan 

mengklik tanda kalkulator   klik Save and New (dapat dilihat 

pada gambar 3.29) 

Gambar 3.29 Customer receipt 

 

 

7. Mencetak dokumen 

a. Mencetak Petty Cash 

Petty Cash adalah sejumlah uang tunai tertentu yang disisihkan dalam 

perusahaan dan digunakan untuk melayani pengeluaran-pengeluaran 

tertentu. Biasanya pengeluaran-pengeluran yang dilakukan melalui dana 

kas kecil adalah pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya tidak besar, 

pengeluaran-pengeluaran lain dilakukan dengan bank (dengan cek). 

Periode dalam mencetak petty cash yaitu bulan Januari 2014. Waktu 
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pengerjaan 1 - 2 hari tergantung kapan diberikannya pekerjaan tersebut. 

Langkah-langkah dalam mencetak petty cash: 

a) Pada halaman pertama accurate pilih menu cash bank dan pilih bank 

book (dapat dilihat pada gambar 3.30). 

Gambar 3.30 Accurate Cash and Bank 

 

b) Setelah itu akan keluar list kas kecil dan double klik pada tanggal 

yang di print seperti gambar 3.31 

Gambar 3.31 List Kas kecil 
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c) Setelah itu klik double pada list yang akan dicetak dan akan keluar 

tampilan seperti gambar 3.32 

 

Gambar 3.32 Other Payment 

 

 

d) Setelah itu tekan cetak dan hasil akhirnya seperti pada gambar 3.33 

Gambar 3.33 Cetak kas kecil 
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b. Mencetak sales invoice dan faktur pajak 

Invoice tagihan adalah faktur yang berisi jumlah tagihan yang harus 

dibayar oleh customer. Sedangkan faktur pajak merupakan bukti pungutan 

pajak yang dibuat oleh penjual. Pencetakan Sales Invoice dilakukan untuk 

periode Agustus 2014 untuk 50 customer per orangan dan dealer. 

Pencetakan dokumen dikerjakan sekitar 2 hari. Berikut ini adalah langkah-

langkah mencetak invoice dan faktur pajak :  

1. Dalam tampilan pertama setelah accurate dibuka klik list di kiri atas 

pilih sales lalu pilih sales invoice (dapat dilihat pada gambar 3.34) 

Gambar 3.34 List Accurate 

 

2. Di dalam kolom customer ketik nama customer yang akan dicetak lalu 

muncul list tanggal-tanggal transaksi dan klik tanggal yang akan dicetak 

(dapat dilihat pada gambar 3.35) 
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Gambar 3.35 List sales invoice 

 

3. Pertama kita mencetak faktur pajak terlebih dahulu, di kanan atas pilih 

“sales invoice PT JKI” (dapat dilihat pada gambar 3.36)Setelah itu klik 

tanda panah ke bawah pada kolam preview paling kanan  lalu pilih Vat 

inv lalu pilih faktur 2 (dapat dilihat pada gambar 3.36) 

Gambar 3.36 Print faktur 
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4. Setelah itu tekan print/cetak 

               Gambar 3.37 Preview Faktur Pajak jadi 

 

5. Selesai mencetak faktur pajak , pekerjaan selanjutnya mencetak nota 

invoice , langkah yang dilakukan hampir sama dengan mencetak faktur 

pajak kecuali langkah no 3. 
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6. Dalam mencetak nota invoice , pilih “Sales Invoice VB” , setelah itu 

klik preview (seperti gambar 3.38) 

Gambar 3.38 Sales Invoice VB 

 

7. Setelah tekan preview maka akan tampil gambar seperti di bawah ini 

setelah itu tekan print 

Gambar 3.39  Preview Invoice Jadi 
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8. Membuat bukti potong PPh 23 

PPh 23 adalah jasa konsultan, jasa manajemen, jasa tenik, dan jasa lain. 

Dokumen yang terkait yaitu invoice vendor atas pembelian barang tertentu 

yang terkena PPh 23 . Membuat bukti pemotongan dilakukan pada bulan 

Agustus 2014. Waktu dalam membuat bukti potong yaitu 1 hari. Langkah-

langkah dalam membuat bukti potong PPh 23: 

a. Pertama harus memisahkan invoice vendor yang dikenakan dan tidak 

dikenakan PPh Pasal 23  (dapat dilihat pada gambar 3.40) 

Gambar 3.40 Invoice Vendor 

 

b. Setelah itu membuat bukti potong dengan mengisi nama pihak yang 

memotong, NPWP, PPh 23 yang dipotong seperti jasa, Dasar Pengenaan 

Pajak, dan tanggal bukti potong. Contoh nama perusahaan yang memotong 

PT Art yang dikenakan atas jasa pembangunan booth seperti gambar 3.41 
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yang dikenakan tarif 2% setiap jasa pad PPh Pasal 23. Berikut adalah 

contoh dalam membuat bukti potong PPh Pasal 23: 

Gambar 3.41 Bukti Potong 

 

 

9. Mengurutkan faktur pajak 

 Faktur pajak yang baru dibuat biasanya langsung dimasukkan ke dalam 

ordner tanpa memperhatikan nomor urutannya. Pengurutan dilakukan 

sebelum menginput pajak masukkan dan pajak keluaran agar proses input 

menjadi lebih mudah. Faktur pajak yang diurutkan adalah untuk periode 

Agustus 2014, waktu yang dikerjakan sekitar 3 hari dikarenakan customer 

yang begitu banyak. Faktur pajak diurutkan berdasarkan nomor faktur pajak. 

Dokumen yang dibutuhkan adalah faktur pajak itu sendiri. Berikut ini adalah 

hal-hal yang harus diperhatikan pada saat pengurutan faktur pajak : 

Pelaksanaan accounting..., Dinah Delima, FB UMN, 2014



 

1. Tanggal yang terdapat dalam faktur pajak tidak menentukan bahwa faktur 

pajak tersebut tersusun secara urut 

2. Walaupun dalam mengurutkan faktur pajak hanya melihat 4 nomor 

belakang faktur pajak, tetapi bisa juga terdapat nomor faktur pajak yang 

sama dapt dilihat keseluruhan faktur pajak yaitu 010.000 tetapi terdapat 

juga 010.002 (dapat dilihat pada gambar 3.42) 

Gambar 3.42 Nomor Seri Faktur Pajak 

 

 

3.3.2 Kendala yang ditemukan  

Kendala yang ditemukan selama pelaksanaan kerja magang adalah sebagai 

berikut: 

1. Dokumen tidak terurut secara rapi 

Sebagai dokumen yang akan dikelompokkan atau dijadikan satu, dokumen 

yang ada tidak terurut secara rapi . Dokumen yang akan dikelompokkan 

sebagai tagihan berupa verifikasi penjualan, faktur pajak, nota penjualan, dan 

kwitansi memiliki nomor yang harus diurutkan karena di dalam verifikasi 

penjualan terdapat 2 nomor untuk menyamakan antara faktur pajak dengan 

kwitansi. 
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2. Kode jenis kaca film yang serupa 

Dalam mengedit/merevisi nama persediaan barang dalam program accurate 

terdapat banyak kode kaca film yang mirip sehingga lebih menyulitkan saat 

mengedit nama kaca film. Terkadang dalam perusahaan terdapat satu mobil 

dinamai dengan bermacam-macam kaca film seperti avz-dyn-jki dan avz-dyn-

vb, sehingga membuat berkali-kali mengecek apakah nama yang sama 

memiliki 2 kode yang berbeda. 

3. Ketidaksesuaian barang yang ada di rekapan dengan Accurate 

Saat memasukkan barang yang ada pada rekapan penjualan yang dibuat di 

dalam Microsoft excel, terdapat ketidaksesuaian jumlah antara excel dengan 

data yang ada dalam accurate sehingga lebih menyulitkan dalam mengecek. 

Terdapat pula barang yang dibeli dari vendor lain yang tidak dikeluarkan 

dalam gudang perusahaan sehingga menimbulkan tidak terdapatnya data 

barang dalam sistem accurate. 

4. Tidak terteranya nama customer pada rekening koran bank perusahaan 

Setiap bulan perusahaan akan mengecek tagihan per customer dalam rekening 

koran bank perusahaan. Terkadang dalam rekening koran bank perusahaan 

tidak terdapat nama customer yang mentransfer tagihannya dan juga terdapat 

pembayaran tagihan yang dilakukan secara tunai ke perusahaan. Jika 

customer membayar tunai seperti itu perusahaan akan menyetornya secara 

tunai ke bank dan perusahaan tidak mau menambah biaya administrasi bank 

dalam menambah keterangan dalam menyetor.  
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5. Loading accurate yang lebih lama 

Dalam menginput sales invoice PT Z di program accurate memakan waktu 

yang lebih banyak dibandingkan menginput sales invoice PT lain dikarenakan 

saat menginput sales invoice PT Z memasukkan delivery order dalam waktu 

1 bulan jadi dalam satu sales invoice terdapat beberapa delivery order dan 

menyebabkan loading yang lebih lama. 

3.3.3 Solusi atas kendala yang ditemukan  

1. Mengurutkan dari nomor terbesar ke terkecil. 

Saat pengelompokkan tagihan dokumen tidak terurut secara rapi, oleh karena 

itu dokumen yang diberikan diurutkan terlebih dahulu dari nomor terkecil 

sampai nomor terbesar sehingga membuat pekerjaan lebih mudah dan lebih 

cepat. 

2. Teliti dalam pengeditan 

Saat mengedit nama barang dalam accurate jika terdapat 2 kode yang mirip 

maka akan dilihat dari segi barang biasanya 2 kode yang mirip memiliki 

nama barang yang sama. Jika terdapat 2 kode barang yang sama dilihat 

terlebih dahulu harga kode barang yang sama, karena setiap nama barang 

memiliki harga yang berbeda. 

3. Bertanya pada senior  

Saat memasukkan sales invoice dan terdapat ketidaksesuaian pada rekapan 

dengan accurate, diharuskan bertanya kepada senior yang bersangkutan 

karena menurut mereka rekapan yang mereka buat di dalam excel itu sudah 

benar tetapi di dalam accurate mengalami perbedaan jumlah maupun barang. 
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Sehingga barang yang mengalami permasalahan dilewati terlebih dahulu dan 

akan dibantu pengecekan oleh senior yang bersangkutan. 

4. Memeriksa bukti setoran  

Saat memeriksa tagihan customer pada rekening koran solusi dalam 

menemukan customer yaitu dengan memeriksa bukti setoran yang disetorkan 

perusahaan kepada bank, karena biasanya perusahaan tidak akan mau untuk 

menuliskan tambahan pesan pada setoran karena memakan biaya lagi. 

5. Melaporkan dan meminta kuota internet  

Saat memasukkan sales invoice PT Z accurate yang lebih lama sehingga 

menyebabkan pekerjaan lama terselesaikan sehingga melaporkan kendala 

tersebut, lalu ditambahkan kuota internet per laptop sehingga saat 

mengerjakan lebih cepat dan tidak perlu menunggu terlalu lama. 
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