
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



39 
 

BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Untuk memenuhi laporan praktek kerja magang dengan topik terkait 

dengan aliran kas masuk dan keluar, maka selama tiga bulan Penulis ditempatkan 

di beberapa bagian tertentu untuk mengetahui serangkaian alurnya. 

Pada minggu pertama, Penulis ditempatkan di bagian Finance : Checker 

dan Payment yang harus bertanggung jawab terhadap Accounting Service 

Manager. Selanjutnya pada minggu ketiga, Penulis ditempatkan pada bagian Sales 

Audit. Pada bulan kedua, Penulis ditempatkan di bagian Credit Card. Pada bulan 

ketiga, Penulis ditempatkan dibagian Checker. Selama ditempatkan pada bagian 

tertentu, Penulis berkoordinasi dengan orang-orang di dalam bagian tersebut. 

Banyaknya posisi pekerjaan yang ditempati Penulis dan lamanya periode 

waktu Penulis dalam perusahaan, memyebabkan Penulis menaruh perhatian lebih 

pada bagian Credit Card. 

 

3.2 Tugas yang dilakukan 

3.2.1 Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Checker dan Payment 

Bagian Checker bertugas untuk memastikan Kas Bank disertai dengan 

bukti-bukti yang jelas dan terperinci. Kas Bank adalah catatan pengeluaran yang 

mau dibayarkan kepada user. Checker melakukan pengecekan atas pengeluaran 

Head Office dan toko-toko yang berada di sekitar Jabodetabek. Pada masing-

Analisis siklus pendapatan..., Magdalena, FB UMN, 2015



40 
 

masing toko telah dilakukan pengecekan awal oleh bagian keuangan di tiap 

cabang, dan pengecekan kedua kalinya dilakukan oleh Checker HO. 

Bagian Payment bertugas dalam melaksanakan proses pembayaran. Proses 

pembayaran hanya bisa dilaksanakan bila semua bukti-bukti terbukti benar dan 

telah diperiksa secara detail oleh bagian Checker. Media pembayaran dalam 

perusahaan dibagi menjadi tiga yaitu : 

 Tunai 

o Pembayaran yang diberikan secara tunai. Biasanya diberikan 

kepada pihak internal perusahaan dan/atau dalam kondisi 

mendesak. Pihak toko dimungkinkan untuk mengambil secara 

tunai bila diberikan surat kuasa oleh divisi yang terkait. 

 Transfer 

o Pembayaran yang diberikan melalui transfer. Biasanya diberikan 

bagi supplier perusahaan atau toko. Pembayaran dalam bentuk 

transfer dilakukan pada saat jatuh tempo. 

 Giro  

o Pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek giro. Biasanya 

diberikan untuk toko dan supplier. Pembayaran Giro diberikan 

guna menangani pembayaran selain tunai untuk kondisi yang tidak 

mendesak. 
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3.2.2 Menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam bagian Sales Audit 

Bagian Sales Audit bertugas untuk mengontrol penjualan toko dan 

pemasukan toko. Untuk memfasilitasi transaksi penjualan, maka disediakan media 

pembayaran kepada konsumen, yang meliputi : pembayaran tunai, Credit Card, 

Debit Card, Tunai BCA, Kupon ABC, Voucher, Kupon Struk, Kupon Supplier. 

Sales Audit bertugas untuk mengontrol dan mencatatkan penjualan secara 

tunai, dan memeriksa secara umum dengan membandingkan data POS (data yang 

diinput kasir di toko secara manual) dan data Fisik (bukti setoran bank atas 

penjualan tunai, Laporan Harian EDC terkait dengan Credit Card, Debit Card, 

Tunai BCA, Promo Card dan semua voucher yang ada). Perbandingan Data POS 

dan Data Fisik terdapat pada Report Selisih Data POS dan Fisik. 

 

3.2.3 Menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam bagian Credit Card 

Bagian Credit Card memiliki tugas yang sama seperti Sales Audit. Credit 

Card bertugas untuk mengontrol dan mencatatkan penjualan yang diterima secara 

kredit. Berbeda dengan Sales Audit yang memeriksa transaksi penjualan tunai. 

Bagian Credit Card memeriksa semua transaksi penjualan yang menggunakan 

media Kartu Debet dan Kredit. Bagian Credit Card bertugas untuk memeriksa 

kesesuaian antara transaksi penjualan yang tercatat dengan jumlah uang yang 

ditransfer oleh Bank. 
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3.2.4 Menjalankan tugas dan tanggung jawab lain-lain 

Berikut merupakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang dilakukan 

Penulis selain tugas utama. 

a. Membuat Kas Bank PKLL 

Kas Bank PKLL merupakan bukti penerimaan kas. PKLL singkatan dari 

Penerimaan Kas Lain-Lain.  

b. Membuat Kas Bank  

Kas Bank merupakan catatan atas pengeluaran terkait dengan operasional 

perusahaan yang mau dibayarkan kepada user (pihak yang menagih). Kas Bank 

sesuai dengan pengertiannya, dibuat untuk dapat mengajukan klaim/ tagihan 

kepada perusahaan atas pengeluaran atas operasional perusahaan yang telah 

terjadi. 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Terdapat dua proses pelaksanaan kerja magang secara garis besar, yaitu : 

 Aliran Pendapatan : proses terjadinya transaksi penjualan setiap hari untuk 

dapat diakui sampai hasil penjualan diterima melalui rekening perusahaan. 

Proses aliran pendapatan akan tercermin melalui dua tugas yang dilakukan 

oleh bagian Sales Audit dan Credit Card. 

 Aliran Pengeluaran : proses terjadinya penerimaan tagihan dari User 

sampai proses pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan. Proses aliran 

pengeluaran tercermin melalui tugas yang dilakukan oleh bagian Checker 

dan Payment. 
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Jenis pengeluaran menurut tujuannya dibedakan menjadi dua, yaitu: 

 Pengeluaran Head Officer (Kantor Pusat) 

 Pengeluaran  Toko 

Jenis biaya yang dibebankan untuk setiap tujuannya adalah sebagai berikut : 

 Biaya Head Officer (Kantor Pusat) : 

o Biaya operasional perusahaan yang mencakup supplies, wages, 

biaya listrik dan air, service purchase seperti biaya keamanan, 

biaya Perjalanan Dinas. 

 Biaya Toko : 

o Biaya operasional toko yang mencakup supplies, wages, biaya 

listrik dan air, service purchase (seperti jasa kirim dokumen / 

barang, biaya keamanan), biaya PD orang toko, biaya P-OP / Pra-

Opening. 

Proses pengeluaran yang harus dilalui sebelum melakukan pembayaran 

adalah sebagai berikut: 

Grafik 3.1 Proses Uang Keluar (secara menyeluruh) 

 

1 
• User memberikan Kas Bank ke bagian Budget 

2 
• Approval Budget  

3 
• Lampiran Bukti Pengeluaran 

4 
• Checker  

5 
• Approval by Finance 

6 
• Payment 
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3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Berdasarkan tugas yang dilakukan, berikut merupakan uraian secara 

lengkap atas pelaksanaan kerja magang. 

 

3.3.1.1 Uraian kerja yang dilakukan dalam bagian Checker 

Yang perlu diperhatikan dalam mengecek Kas Bank adalah semua bukti-

bukti yang ada seperti tanggal terjadinya transaksi, nama pengguna, otorisasi dari 

atasan yang terkait dan bagian finance, rincian biaya termasuk kuitansi, struk 

belanja, invoice, serta surat jalan. Setelah semua bukti pendukung terlampir telah 

dicek, maka akan diberikan TTD bagian Finance sehingga dapat segera diproses 

oleh bagian Payment. Uraian kerja yang dilakukan oleh Checker dapat dilihat 

dalam Flowchart 3.3 Siklus Pengeluaran PT ABC. 

 

3.3.1.2 Uraian kerja yang dilakukan dalam bagian Payment 

Media pembayaran yang akan digunakan oleh perusahaan untuk 

membayarkan berbagai pengeluaran ada tiga yaitu pembayaran secara tunai, giro 

dan transfer. Sehingga uraian kerja yang dilakukan akan dirinci untuk setiap 

media pembayaran. Uraian kerja yang dilakukan oleh Payment dapat dilihat dalam 

Flowchart 3.3 Siklus Pengeluaran PT ABC dan Flowchart 3.4 Siklus Pengeluaran 

PT ABC – Payment. 

a. Pembayaran tunai 

Pembayaran secara tunai dilakukan pada ruangan kerja tersendiri dan 

terpisah dari bagian keuangan. Kasir untuk pembayaran tunai bertugas setiap hari 
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Senin-Jumat pukul 10.00-15.00. Pembayaran tunai secara umumnya diberikan 

kepada bagian internal perusahaan (divisi lainnya). Tetapi pembayaran tunai tidak 

menutup kemungkinan bagi pihak eksternal. Seringkali bagian toko juga datang 

untuk mengambil uang secara tunai. Bila pembayaran diperlukan dalam keadaan 

mendesak, maka dapat menggunakan pembayaran tunai. Sebelum dilakukan 

pembayaran tunai, terlebih dahulu dicek dan dihitung kembali jumlah uang yang 

ada dan dicocokan dengan saldo terakhir pada hari sebelumnya. Sesudah cocok 

dengan saldo terakhir hari sebelumnya, maka proses pembayaran dapat segera 

dilaksanakan ketika user datang. 

Tentu saja ada prasyarat bagi yang mengambil uang secara tunai. Orang 

dari toko (selain divisi lain dalam Head Officer) harus membawa Surat kuasa 

dengan otorisasi atasannya, yang menyatakan bahwa orang tersebut yang akan 

menjadi penerima uang secara tunai. Bila orang toko tidak membawa Surat Kuasa, 

mereka tidak diperkenankan untuk mengambil uang secara tunai, hanya jika orang 

yang ditugaskan meminta kepada toko terkait untuk mengirimkan Surat Kuasa 

melalui Fax. 

Tugas yang dilakukan oleh Penulis adalah mengawasi jalannya proses 

pembayaran tunai yang dilakukan oleh bagian Payment Tunai (kasir). Pihak yang 

mau mengambil uang, terlebih dahulu harus mencari Kas Bank yang ada di dalam 

boks. Kas bank yang sudah ada dalam boks menyatakan bahwa transaksi mereka 

telah disahkan dan boleh mengambil uang. Setelah mereka menemukan kas bank 

milik divisi mereka masing-masing, mereka diperbolehkan untuk melakukan 

‘penyelesaian’, atau mengambil uang untuk Bon Sementara. Mereka akan 
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menandatangani kas bank dengan menuliskan keterangan nama yang menyatakan 

bahwa mereka telah menerima uang secara tunai. Selain itu, untuk proses 

‘penyelesaian’, kasir akan memberikan Surat Penerimaan Kas kepada pihak user 

yang menyatakan bahwa Bon Sementara yang diajukan sebelumnya telah selesai. 

Bon Sementara adalah biaya sementara (budget) yang diberikan kepada 

setiap divisi. Bon ini dikatakan sementara karena uang diberikan sebelum 

terjadinya biaya secara aktual, sehingga merupakan biaya yang diberikan 

sementara dan akan dikembalikan oleh pemegang BS pada waktu yang telah 

ditetapkan dalam bentuk ‘penyelesaian BS’. Bon Sementara harus segera 

diselesaikan selambat-lambatnya satu minggu. Bila tidak, pada bagian divisi 

tersebut akan dikenakan denda dan tidak akan diberikan BS lagi untuk periode 

waktu tertentu. Penyelesaian yang dimaksud adalah adanya pemberian kelebihan 

BS dari user kepada Kasir HO (bila biaya aktual lebih kecil daripada biaya BS 

yang telah diberikan) atau menerima pembayaran dari Kasir HO kepada user (bila 

biaya aktual lebih besar daripada biaya BS). 

Selain itu, Penulis juga membantu Kasir HO pada saat closing dengan 

menggunakan mesin hitung pembayaran untuk memastikan bahwa uang yang 

telah dibayarkan pada hari itu sesuai dengan sisa uang yang ada (saldo tersisa). 

Bila telah cocok, Kasir dapat kembali ke ruang kerjanya untuk menginput semua 

transaksi penyelesaian yang terjadi selama satu hari tersebut. 
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b. Pembayaran dengan menggunakan giro 

Pembayaran Giro dimulai dengan memberikan numbering atas Cek Giro 

dengan Cap Tanggal sebanyak tiga kali yang sesuai dengan tanggal pembayaran 

yang tertera pada Kas Bank. Selanjutnya, menuliskan nama perusahaan atau nama 

user yang mau dibayarkan, dan jumlah nominal yang mau dibayarkan. 

Selanjutnya semua lampiran yang mengikutsertakan Kas Bank akan diberikan Cap 

Lunas. Giro yang telah dibuat akan dilampirkan bersamaan dengan Kas Bank dan 

semua lampiran bukti yang ada, untuk meminta persetujuan (Tanda Tangan oleh 

Finance Manager). Sebelum Manajer Keuangan menandatangani giro yang 

dilampirkan, Manajer Keuangan akan memeriksa kembali apakah yang tertulis 

dalam cek giro telah benar dan sesuai dengan tujuan Kas Bank. Sesudah 

ditandatangani, maka cek giro akan dicairkan pada saat jatuh tempo. 

Pembayaran melalui Giro biasanya diberikan kepada Pihak Toko. Karena 

pihak toko tidak disarankan untuk menerima uang secara tunai. Pihak toko juga 

dimungkinkan untuk mendapatkan pembayaran melalui transfer untuk 

meminimalkan resiko, bila harus secara tunai. 

 

c. Pembayaran transfer 

Pembayaran melalui transfer dimulai dengan melakukan numbering atas 

kas bank dengan Cap Tanggal, menggunakan spidol untuk menuliskan LLG (Lalu 

Lintas Giro) sebagai kode transfer, no.rekening perusahaan, dan cap lunas. 

Pembayaran transfer biasanya dilakukan untuk membayar supplier karena 
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supplier hanya mau dibayarkan dengan adanya no.rekening perusahaan terkait. 

Pembayaran transfer akan dilakukan secara online oleh bagian Payment. 

Pembayaran akan segera dilakukan bila Kas Bank telah dicek dengan 

disertai kode jenis pembayaran. Selain itu, Kas Bank akan diteruskan ke bagian 

Tax untuk memeriksa nilai perhitungan PPN dan PPh. Bila terdapat kesalahan 

hitung, akan dikembalikan kepada bagian Payment untuk diperbaiki oleh user. 

Tetapi bila tidak terjadi kesalahan, maka akan diteruskan ke bagian GL untuk 

dijurnal. Sesudah diinput oleh bagian GL, Kas Bank dan lampirannya akan 

dikembalikan ke bagian Payment untuk dilakukan Editing List. Pada proses 

Editing List, akan dicek kode KB (Kode Sandi), No. Kas Bank dan Nama 

Perusahaan (Payee’s name) dan nilai nominal yang mau dibayarkan sesuai atau 

tidak. Bila sudah cocok, maka akan segera dilakukan pembayaran pada saat jatuh 

tempo. Pembayaran akan dilakukan selama 4x sebulan yaitu pada tanggal 7, 14, 

21 dan 28. Untuk pembayaran pada kisaran Rp 300.000.000,- s/d Rp 

1.000.000.000,- harus meminta otorisasi Manajer Keuangan. Untuk pembayaran 

di atas Rp 1.000.000.000,- harus meminta otorisasi ke bagian Vice President 

Finance (atasannya lagi). 

 

3.3.1.3 Uraian kerja yang dilakukan dalam bagian Sales Audit 

Setiap harinya di semua toko terdapat transaksi yang terus berlangsung 

secara terus menerus. Pada saat kasir berganti shift dengan kasir lainnya, pada saat 

itulah terjadi closing register per kasir. Pada saat terjadi closing, data secara 

otomatis dikirimkan ke bagian IT. Pada saat closing harian, keesokan harinya 
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kasir dan bagian keuangan cabang harus menghitung kembali jumlah bukti fisik 

atas transaksi pada hari tersebut kemudian menginput kembali jumlah fisik yang 

ada dan mengirimkan data yang telah diinput tadi ke bagian Sales Audit HO.  

Proses pencocokan dan perbandingannya akan segera dilakukan ketika 

toko mengirimkan data fisik ke bagian HO. Toko seharusnya mengirimkan bukti 

fisik atas transaksi harian setiap H+1. Tetapi karena adanya jumlah budget 

tertentu, maka banyaknya pengiriman data fisik dibatasi oleh pihak toko. Pihak 

toko membatasi tokonya masing-masing dengan minimal melakukan pengiriman 

selama 2x seminggu, yang mana setiap hari Senin harus mengirimkan data fisik. 

Tidak menutup kemungkinan bila toko mengirimkan lebih dari dua kali seminggu. 

Setelah dicocokan secara langsung dan bila hasil selisih data fisik dan data 

POS (Point Of Sale) sama dengan 0 (nol) atau yang berarti tidak ada perbedaan 

antara data fisik dan data POS, maka semua report akan diteruskan ke bagian 

Credit dan Coupon dan General Ledger (untuk diinput dan diarsip). Bila Data 

Fisik dan Data POS tidak cocok, maka bagian Sales Audit akan menghubungi 

pihak toko untuk diminta penjelasan dan pelengkap bukti yang diperlukan bila 

didapati data fisik yang dilampirkan kurang lengkap. Pencocokan dilakukan 

dengan memeriksa dan menghitung kembali data dan bukti fisik dengan data POS. 

Pencocokan dan pemeriksaan data POS dan data fisik dilakukan guna 

menjalankan fungsi Sales Audit sebagai pengontrol penjualan. 

Pada proses pencocokan, pada Laporan Harian EDC (Credit dan Debet 

Card) terdapat kode yang harus diketahui. Kode On Us menyatakan bahwa 

pengguna menggunakan kartunya pada Bank Penerbit kartu. Kode Off Us 
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menyatakan bahwa pengguna menggunakan kartunya pada Bank lainnya selain 

Bank Penerbit. Uraian kerja yang dilakukan oleh Sales Audit dapat dilihat dalam 

Flowchart 3.1 Siklus Pendapatan PT ABC. 

 

3.3.1.4 Uraian kerja yang dilakukan dalam bagian Credit Card 

Setelah menerima LH EDC dari Sales Audit, bagian Credit Card akan 

melakukan pemisahan LH EDC per toko per Bank yang diurutkan dengan 

menaruh tanggal terbaru pada bagian paling atas, diikuti LH dengan tanggal yang 

lebih lama disusun di bawahnya. Sesudah disusun per toko, maka akan dilakukan 

penginputan per Bank. Proses penginputan akan menjadi lebih mudah dan 

meminimalisir kesalahan ketika diinput berdasarkan kelompok Bank. 

Langkah-langkah proses penginputan Transaction sebagai berikut: 

a. Pada bagian Source, ketik nama Bank, kemudian pilih jenis transaksi Debet 

atau Kredit 

b. Pada bagian Date dan GL Date, input tanggal berdasarkan tanggal transaksi di 

LH 

c. Pada bagian Class, pilih Invoice 

d. Pada bagian Currency, pilih IDR 

e. Pada bagian Type, input kode toko 

f. Pada Bill To pada baris kedua bagian Number, ketik kode Bank 

g. Pada bagian Payment Term, pilih Immediate, kemudian tekan tombol Tab 

pada Keyboard 
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Gambar 3.1 Lembar 1 bagian Transaction 

 

h. Maka akan masuk ke lembar kedua dalam proses penginputan Transaction. 

i. Pada kolom Description, pilih nama Bank dan jenis pembayaran Debit 

atau Credit 

j. Pada kolom Quantity, input angka 1 (satu) 

k. Pada kolom Unit Price, input total transaksi penjualan sebelum rate 

l. Menekan tombol Tab, kemudian pada menu Windows pilih kembali ke 

lembar pertama 

m. Pada lembar pertama, tekan icon Complete, maka akan muncul angka pada 

bagian Number 

n. Menuliskan secara manual angka yang muncul pada LH EDC 

 

 

 

a 

c 

e 

b

d 

f 

g 

m 
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Gambar 3.2 Lembar 2 bagian Transaction 

 

 

Setelah selesai melakukan proses penginputan, maka nomor akan muncul 

pada sistem, yang harus dituliskan secara manual ke dalam LH EDC. Proses 

penginputan dilakukan setiap tanggal, dimulai dari yang paling lama sampai yang 

terbaru, berdasarkan  jenis kartu. Secara garis besar, kedua jenis kartu dibedakan 

menjadi dua yaitu, Debet dan Credit Card.  

Setelah mendapatkan nomor-nomor untuk setiap transaksi harian Debet 

dan/atau Credit, maka dapat dilakukan tahap selanjutnya yaitu Bank Rekonsiliasi. 

Proses tersebut dilakukan dengan membandingkan LH EDC dengan Rekening 

Koran (RK) yang didapatkan dari Bank. RK mencatatkan transaksi yang 

dibayarkan oleh Pihak Bank kepada Pihak Perusahaan atas transaksi penjualan 

yang terjadi. Jika jumlah nominal transaksi yang dibayarkan oleh Bank sama 

dengan penjualan harian yang terjadi (setelah dipotong bunga), maka akan 

i 

j k 
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dituliskan no. RK pada LH dan no. transaksi pada RK. Hal itu dilakukan supaya 

dapat mengetahui transaksi penjualan manakah yang dibayarkan oleh Bank, 

sehingga dapat mengetahui pula apakah terdapat selisih kurang bayar atau lebih 

bayar. 

Setelah dilakukan Bank Rekonsiliasi atas transaksi penjualan harian, maka 

akan dilakukan penginputan yang kedua yaitu penginputan Receipt. Penginputan 

dilakukan untuk mencatatkan transaksi penjualan yang telah dibayarkan oleh 

Bank.  

Langkah-langkah proses penginputan Receipt sebagai berikut: 

a. Pada bagian Payment Method, pilih Bank dengan no. rekening yang sesuai 

b. Pada bagian Receipt Date dan GL Date, input tanggal sesuai dengan RK 

c. Pada bagian Receipt Number, input no. RK dan kode toko 

d. Pada bagian Receipt Amount, input jumlah total yang diterima 

berdasarkan RK 

e. Pada bagian Trans Number, input angka yang sebelumnya didapat pada 

proses penginputan Transaction 

f. Enter, maka akan masuk pada lembar kedua 
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Gambar 3.3 Lembar 1 bagian Receipt 

 

 

g. Pada lembar kedua, ubah tanggal pada kolom Apply Date yang sama 

dengan tanggal yang diinput sebelumnya 

h. Bandingkan jumlah nominal pada Applied Amount (sama dengan yang 

diinput pada lembar pertama) dengan Receipt Amount 

i. Bila jumlah nominalnya sama, proses penginputan telah selesai dengan 

menekan tombol Ctrl+S pada Keyboard. Tetapi bila nominalnya tidak 

sama, maka pada kolom Activity, input kode toko kemudian enter dan 

pilih Receipt Unapplied. Sesudah itu tekan tombol Ctrl+S. 

j. Proses penginputan selesai 

 

 

a 
c 
d 

b 

e 
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Gambar 3.4 Lembar 2 bagian Receipt 

 

 

Setelah proses penginputan Receipt, maka tahap terakhir yang harus 

dilakukan adalah membandingkan data yang telah diinput oleh bagian Sales Audit 

dengan data Credit Card pada saat Closing per bulan. Bila tidak ditemukan selisih, 

maka proses di bagian Credit Card telah selesai. Sebaliknya, maka harus dicari 

letak kesalahannya. Uraian kerja yang dilakukan oleh Credit Card dapat dilihat 

dalam Flowchart 3.2 Siklus Pendapatan PT ABC – Credit Card. 

 

 

 

 

 

g h  
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Flowchart 3.1 Siklus Pendapatan PT ABC 
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Flowchart 3.2 Siklus Pendapatan PT ABC – Credit Card 
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Flowchart 3.3 Siklus Pengeluaran PT ABC 
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Flowchart 3.4 Siklus Pengeluaran PT ABC - Payment 
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3.3.1.5 Uraian kerja lain-lain 

a. Membuat Kas Bank PKLL 

Pertama, melakukan penginputan data atas penerimaan kas (PKLL), 

contohnya penjualan kardus. Format penginputan untuk PKLL adalah Nama/ Tgl 

Transaksi/ Nama Transaksi/ Amount/ Coding/ PKLL/ Sum. 

Kedua, melakukan penginputan coding atau Chart On Account. Format 

codingnya adalah xxx-xxx-xxxx-xx. Coding tersebut menunjukan Kode Lokasi -

Jenis Lap - Jenis Biaya - Kode Perusahaan. Semua transaksi akan diberikan kode.  

Ketiga, menginput semua transaksi PKLL dalam format yang telah ada 

untuk dapat dicetak. 

 

b. Membuat Kas Bank untuk Perjalanan Dinas (PD) 

Pertama, menempel semua bukti terkait dengan pengeluaran yang 

dilakukan pada kertas dengan rapi. Penempelan dilakukan berdasarkan masing-

masing kelompok biaya. 

Kedua, menghitung jumlah nominal setiap kelompok biaya masing-masing 

dan menuliskan rincian biayanya masing-masing. Contohnya untuk biaya 

perjalanan dinas dilakukan perincian masing-masing untuk biaya tol, parkir, 

BBM, ongkos kuli, tambal ban. 

Ketiga, membuat Kas Bank dengan menginput transaksi tersebut 

berdasarkan sistem yang ada dan menghasilkan hasil cetakan. 

Keempat, meminta TTD user dan otorisasi dari pihak atasan yang 

bersangkutan. 
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Kelima, menaruh Kas Bank pada bagian Budget untuk dilakukan 

pengecekan budget. 

 

c. Memperbanyak jumlah file (fotokopi) untuk keperluan internal audit. 

Pertama, file diberikan tanda bagian mana yang mau untuk diperlihatkan 

dalam fotokopi. 

Kedua, menutup bagian lainnya yang tidak diperlukan. 

Ketiga, fotokopi sesuai dengan jumlah yang diinginkan. 

 

3.3.2 Kendala yang ditemukan 

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam perusahaan yang 

ditempatkan, terdapat beberapa kendala yang ditemui Penulis. Berikut merupakan 

kendala yang pernah dialami oleh Penulis. 

a. Bagian Checker 

Pertama, banyaknya Kas Bank yang sulit dimengerti. Kas Bank sulit 

dipahami karena kurang jelasnya tulisan manual, tidak jelasnya maksud dan 

tujuannya pembuatan Kas Bank, bukti yang tidak berhubungan. 

Kedua, tidak menentunya jumlah Kas Bank yang masuk. Penulis memiliki 

tugas dan tanggung jawab sebatas aktivitas harian. Sehingga ada kalanya jumlah 

Kas Bank yang masuk sangat banyak dan juga sebaliknya. Kas Bank yang terlalu 

banyak, menyebabkan banyak Kas Bank menumpuk untuk segera diperiksa. 

Sedangkan bila sebaliknya, tidak ada Kas Bank yang diproses. 
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b. Bagian Payment 

Pertama, penulisan pada cek giro yang salah. Hal tersebut bisa terjadi 

karena adanya dua pihak yang mau dibayarkan dalam satu kas bank. Sebagai 

contoh, pada Kas Bank bagian atas tertulis : 

  ‘PT ABC’ 

  ‘Cabang ABC’ 

Penulis menuliskan ‘Cabang ABC’ pada cek giro, karena Kas Bank 

tersebut dibuat oleh ‘cabang PT ABC’ sebagai user terkait dengan 

pengeluarannya. Tetapi yang benar dalam menuliskan pada cek giro adalah ‘PT 

ABC’, karena semua pemasukan dan pengeluaran akan mengalir ke rekening 

perusahaan pusat. 

Kedua, banyaknya lampiran Kas Bank yang harus dicap tanggal dengan 

stempel yang tidak jelas. Stempel yang ada sulit menampilkan angka tanggal yang 

sesuai dikarenakan stempel lunas tidak memiliki permukaan yang sama rata, 

sehingga tidak semua penulisan dalam stempel tersebut dapat tercap di lampiran 

yang ada. Hal tersebut menyulitkan dan memperlambat pekerjaan yang lain. Hal 

itu akan dengan mudah diselesaikan bila didapati cap stempel lainnya untuk 

mengganti cap stempel yang lama. 

 

c. Bagian Sales Audit 

Pertama, tidak diberikannya Report POS vs Fisik oleh pihak toko. Ada 

kalanya pihak toko tidak melampirkan data fisik yang diperlukan untuk dikontrol 
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oleh bagian Sales Audit. Hal itu akan menghambat proses kontrol yang dilakukan 

oleh Penulis. 

Kedua, jumlah bukti fisik yang tidak sesuai dengan Report POS. Setelah 

dilakukan pengecekan antara bukti fisik dengan data POS, ternyata ditemukan 

bahwa jumlah bukti fisik yang tidak sesuai. Hal itu berarti, tahap selanjutnya juga 

tidak dapat dijalankan. 

 

d. Bagian Credit Card 

Pertama, banyaknya jumlah LH EDC yang harus diinput setiap Bank. Hal 

itu memungkinkan Penulis salah menginput. Bila salah input terjadi ketika 

disimpan, maka dapat dengan segera diubah. Tetapi bila salah input terjadi setelah 

disimpan, maka harus mengikuti langkah-langkah yang ada. Hal tersebut memang 

tidak beresiko dan berpengaruh terhambatnya pelaksanaan tahap selanjutnya, 

tetapi hal tersebut dapat menimbulkan dampak pada saat Closing, yaitu terjadinya 

selisih yang tidak wajar. 

Kedua, sulitnya melakukan rekonsiliasi bank atas transaksi penjualan 

kredit. Hal itu dikarenakan adanya transaksi penjualan yang belum dan/ atau tidak 

di-settle pada hari terjadinya transaksi penjualan. Sehingga sulit untuk mengetahui 

transaksi mana yang telah dibayar oleh Bank. Kesulitan rekonsiliasi biasanya 

ditemukan hanya pada beberapa jenis Bank tertentu dan toko tertentu (yang 

biasanya mengalami masalah). 
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e. Tugas Lain-Lain 

Kendala dalam menutupi bagian lain dalam selembar halaman yang tidak 

diperlukan dalam fotokopi untuk keperluan internal audit. Hanya diperlukan satu 

baris yang boleh diperlihatkan, sisanya ditutupi. Hal itu sulit karena hanya 

sebagian kecil yang diperbolehkan ditampilkan dengan sisanya yang harus 

ditutupi. Hal tersebut menyebabkan banyaknya kertas yang salah cetak. 

 

3.3.3 Solusi atas kendala yang ditemukan 

Berikut merupakan solusi atas beberapa kendala yang ditemui selama 

proses menjalankan tugas dan tanggung jawab. 

a. Bagian Checker 

Solusi atas kendala pertama. Penulis bertanya secara detail kepada pihak 

atasan terkait dengan hal yang tidak dimengerti secara konsep. Penulis juga 

berusaha mencari tahu dengan membaca semua hal terkait. Bila memang 

ditemukan kesalahan pada user, maka Penulis akan memberikan catatan pada Kas 

Bank yang bermasalah (Kas Bank pending) sehingga dapat diketahui oleh user 

bagian mana yang salah sehingga dapat segera diperbaiki oleh user. 

Solusi atas kendala kedua. Pada bagian checker ditetapkan batas waktu 

Kas Bank yang boleh masuk untuk segera diproses. Sesudah pukul 15.00, Kas 

Bank tidak diperbolehkan masuk ke bagian Keuangan untuk diproses. Hal itu 

berarti user harus mengajukan kembali esok harinya. Batas waktu yang ditetapkan 

setidaknya membatasi jumlah Kas Bank yang masuk untuk tidak terlalu 

berlebihan pada suatu waktu. 
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b. Bagian Payment  

Solusi atas kendala pertama. Solusi bisa ditemukan ketika diberikan 

penjelasan ulang, bahwa yang terkait dengan PT ABC cabang/ penagihan dari 

pihak toko, penulisan pada nama perusahaan dalam giro dituliskan PT ABC. 

Terkecuali bila nama perusahaan yang tidak terkait dengan toko ABC, maka 

langsung menuliskan nama perusahaan yang tertera (seperti nama supplier). 

Solusi atas kendala kedua. Melubangi lampiran yang ada dengan 

menggunakan alat pelubang kertas, sehingga hanya cukup memberikan cap pada 

lembar lampiran pertama, selanjutnya diberikan tanda berupa lubang-lubang yang 

menandakan bahwa semuanya telah dicap.  

 

c. Bagian Sales Audit 

Solusi atas kendala pertama. Bagian Sales Audit akan melakukan cetak 

ulang (dalam format yang berbeda) terkait dengan data Report yang belum 

diberikan oleh pihak toko. Sehingga proses pengecekan dapat tetap berjalan. 

Seiringan dengan itu, bagian Sales Audit menghubungi pihak toko untuk segera 

mengirimkan data POS. 

Solusi atas kendala kedua. Bagian Sales Audit akan meminta bagian toko 

untuk segera mengirimkan bukti fisik yang diperlukan. Sementara hal itu, bagian 

Sales Audit akan menunggu pihak toko mengirimkan bukti fisik yang diperlukan. 

 

 

 

Analisis siklus pendapatan..., Magdalena, FB UMN, 2015



66 
 

d. Bagian Credit Card 

Solusi atas kendala pertama. Solusi yang diberikan adalah melakukan 

editing atas input yang salah dengan ‘recall’ nomor transaksi yang diinput. Hal 

tersebut dilakukan di dalam sistem dengan tahap seperti berikut. Pada sistem 

OFA, mengetik F11 pada Keyboard, kemudian mengetikan nomor transaksi yang 

salah, sesudah itu menekan Alt+F11. Maka akan muncul transaksi yang 

sebelumnya diinput salah. Selanjutnya, pada bagian Transaction menekan icon 

Incomplete menjadi Complete, sehingga bagian yang salah dapat diperbaiki. 

Setelah itu, maka menekan kembali icon Complete bila sudah memastikan tidak 

ada yang masih salah. 

Solusi atas kendala kedua. Solusinya adalah dengan melihat database 

perincian Bank terkait dengan transaksi penjualan yang bermasalah. Dengan 

demikian, Penulis dapat mengetahui transaksi penjualan yang telah dibayarkan 

oleh pihak Bank. 

 

e. Tugas Lain-Lain 

Solusinya adalah dengan menggunakan Post-It / klip kertas untuk 

merekatkan kertas penutup dengan kertas yang mau difotokopi. Selain itu, dapat 

menggunakan penggaris yang ada pada bagian atas mesin fotokopi untuk 

memperkirakan rentang bagian yang diperbolehkan untuk difotokopi. 
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