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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Praktek kerja magang dilaksanakan di PT Poly Unggul Plastic Industry yang 

berlokasi di Jl. Industri Raya III Blok A6 No. 8, Jatake. Tangerang. Pelaksanaan 

kerja magang ditempatkan sebagai accounting staff pada bagian Accounting 

Department. Selama kerja magang berlangsung berada dalam pengawasan Bapak 

Godlief Alexander selaku Accounting Staff sekaligus sebagai pembimbing 

lapangan selama pelaksanaan kerja magang  berlangsung.  

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

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

terkait dengan akuntansi PT. Poly Unggul Plastic Industry. Berikut adalah rincian 

pelaksanaan tugas selama kerja magang. 

1. Memeriksa kelengkapan faktur pembelian bahan baku 

Sebelum membuat faktur pembelian dan verifikasi, harus melakukan 

pemeriksaan terhadap faktur terlebih dahulu. Pengecekan faktur dilakukan 

selama bulan Februari 2014 hingga Mei 2014. Cara melakukan pengecekan 

dapat di lihat dari nomor surat jalan, jumlah barang yang dikirim (quantity), 

harga per unit, dan jumlah pajak. Semua faktur pembelian yang di periksa 
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telah sesuai antara faktur pembelian dengan dokumen-dokumen yang telah 

dilampirkan. 

 

 

2. Memeriksa kembali bukti penerimaan barang 

Bukti penerimaan barang digunakan sebagai bukti bahwa barang telah di 

terima oleh supplier selama bulan Februari 2014 sampai bulan Mei 2014, dan 

telah diperiksa sesuai dengan purchase order. Cara melakukan pengecekan 

yaitu dicocokan antara bukti penerimaan barang dan purchase order dilihat 
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dari nomor purchase order, jumlah barang yang dikirim (quantity), dan jenis 

barangnya apakah telah sesuai.  

 

3. Input voucher pembelian ke general ledger 

Verifikasi merupakan salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk 

melakukan pengecekan antara voucher pembelian dengan General Ledger 

agar tidak ada yang selisih. Menginput data voucher pembelian kedalam 

general ledger selama bulan Februari hingga Mei 2014 dilakukan dengan cara 

mengakses visual basic yang telah disediakan oleh perusahaan. 

 

4. Memberikan harga pada pembelian bahan baku 

Bukti pembelian bahan baku digunakan sebagai bukti transaksi yang 

digunakan antara perusahaan dengan supplier, serta menunjukan identifikasi 

dokumen pembelian. Perhitungan yang dilakukan untuk mendapatkan harga 

pembelian bahan baku dengan cara harga barang (dalam USD) dikalikan 

dengan kurs yang berlaku pada saat itu. Hasil yang didapatkan dalam rupiah 

harus dikali dengan 10% untuk mendapatkan nilai pajak yang harus dibayar.   

  

5. Menginput data bukti penerimaan barang ke A/P. 

Data yang dibutuhkan dalam menginput penerimaan barang antara lain bukti 

penerimaan barang dan account payable di program VB. Menginput data bukti 

penerimaan barang kedalam account payable selama periode Februari 2014 
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hingga Mei 2014 bertujuan sebagai bukti bahwa barang telah di terima oleh 

supplier, dan telah diperiksa sesuai dengan purchase order. 

  

 

6. Menginput faktur pajak  
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Pada saat melakukan penjualan barang, customer harus membayar pajak 

sebesar 10% dari jumlah pembelian barangnya. Menginput faktur pajak ke 

dalam program general ledger dilakukan untuk periode  Februari 2014 hingga 

Mei 2014. Faktur pajak yang dipotong langsung oleh pelanggan atas 

penghasilan yang diterima Wajib Pajak. 
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7. Menginput pembelian bahan baku 

Pada saat melakukan penginputan data pembelian bahan baku, data yang 

harus disesuaikan terlebih dahulu antara purchase order dengan bukti 

penerimaan barang, hal ini untuk meyakinkan bahwa data yang diorder telah 

sesuai dengan barang yang telah diterima. Setelah itu dari bukti penerimaan 

barang harus di input kedalam inventory didalam program visual basic. Yang 

diinput antara lain No Tagihan, Tanggal, Divisi, dan No. Pemasok. 
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8. Melakukan pencocokan inventory dengan A/P 

Inventory merupakan salah satu aset perusahaan. Perusahaan harus melakukan 

pencatatan inventory di setiap bulannya untuk melihat aset yang tersisa pada 

bulan tersebut dan dijadikan saldo awal untuk bulan depan. Saldo akhir 

inventory untuk bulan tersebut didapat dari saldo awal ditambah dengan 

pembelian pada bulan tersebut dikurang dengan pemakaian inventory pada 

bulan tersebut sehingga kita mendapat saldo akhir. Cara melakukan 

pengecekan yaitu dilihat dari total keseluruhan rekapitulasi hutang bahan baku 

perusahaan dibandingkan dengan acoount payable didalam general ledger. 
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9. Membuat jurnal memorial pembelian bahan baku 

Membuat jurnal memorial untuk persediaan bahan baku per akhir bulan. 

Memorial pembelian bahan baku digunakan oleh bagian accounting pada 

perusahaan untuk mencatat bahan baku. Cara mencatat memorial bahan baku 

yaitu mengambil data dari account payable kemudian dimasukkan ke 

memorial bahan baku. Jurnal memorial di buat dari Februari sampai Mei 

2014. 
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10. Menginput memorial pembelian bahan baku ke General Ledger 

Penginputan pembelian bahan baku ini dilakukan untuk mengetahui nilai 

bahan baku per akhir bulan. Cara pengitungan bahan baku akhir dengan 

mengambil angka saldo awal di tambah dengan pembelian pada bulan ini serta 

di kurang dengan pemakaian pada bulan tersebut, maka mendapatkan saldo 

akhir bahan baku. 

  

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Tugas yang dilakukan selama pelaksanaan magang adalah sebagai berikut: 

1. Memeriksa kelengkapan faktur pembelian 

Faktur pembelian adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan 

penagihan yang harus dibayar oleh customer. Sebelum dilakukan 

penagihan, Faktur pembelian harus dicocokkan terlebih dahulu 

kelengkapannya agar tidak terjadi kesalahan. Pengecekan faktur 

dilakukan selama bulan Februari 2014 hingga Mei 2014. Cara 

melakukan pengecekan yaitu dilihat dari nomor surat jalan, jumlah 

barang yang dikirim (quantity), harga per unit, dan jumlah pajak.  

 

2. Memeriksa kembali bukti penerimaan barang  

Bukti penerimaan barang digunakan sebagai bukti bahwa barang telah 

di terima oleh supplier, dan telah diperiksa sesuai dengan purchase 
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order. Cara melakukan pengecekan yaitu dilihat dari nomor purchase 

order, jumlah barang yang dikirim (quantity), dan jenis barangnya.  

  

3. Input voucher pembelian ke G/L (Lampiran 6) 

Voucher yang telah dikelompokkan, dibuat rekap, kemudian diinput 

kedalam sistem VB. Berikut adalah cara penginput voucher pembelian 

ke dalam G/L dengan menggunakan program visual basic (VB): 

Masuk kedalam program G/L, kemudian masukan data yang terdapat 

dalam  voucher: 

Kode perkiraan : 2200.0100 (Kode untuk utang dagang lokal) 

Tanggal transaksi   :11/03/2014 (Tanggal saat melakukan transaksi) 

No. Referensi  : B. 113 (Nomor bukti voucher) 

Penjelasan               : PEL INV:010.000-14.16738360 untuk PT. 

Tititan Abadi Lestari (menjelaskan keperluan 

di terbitkannya voucher) 

[D/C]  : D (menjelaskan bahwa hutang dagang PT. 

Titian Abadi telah berkurang) 

Jumlah                  : 28.728.750 (jumlah hutang dagang yang di 

bayar) 
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Kemudian tekan Enter. Setelah itu data akan tersimpan secara 

otomatis kedalam server. 

 

4. Memberikan harga pada pembelian bahan baku berdasarkan purchase 

order . 

Bukti pembelian bahan baku digunakan sebagai bukti transaksi yang 

digunakan antara perusahaan dengan supplier, serta menunjukan 

identifikasi dokumen pembelian. Perhitungan yang dilakukan untuk 

mendapatkan harga pembelian bahan baku dengan cara harga barang 

(dalam USD) dikalikan dengan kurs yang berlaku pada saat itu. Hasil 

yang didapatkan dalam rupiah harus dikali dengan 10% untuk 

mendapatkan nilai pajak yang harus dibayar.  Penginputan dilakukan 

dari bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2014. 
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5. Input bukti penerimaan barang ke A/P 

Bukti penerimaan barang digunakan sebagai bukti bahwa barang telah 

di terima oleh supplier, dan telah diperiksa sesuai dengan purchase 

order. Berikut adalah cara penginputan bukti penerimaan barang ke 

dalam A/P dengan menggunakan program visual basic (VB): 

a. Masuk kedalam program A/P, kemudian masukan data yang 

terdapat dalam  bukti penerimaan barang: 

No. Bukti  : B.113 (Nomor bukti voucher) 

Tanggal bayar  : 11/03/2014 (Tanggal saat melakukan 

transaksi) 

Kode pemasok  : T04.3 (kode yang digunakan perusahaan untuk 

mempermudah dalam penginputan) 

 

 Kemudian tekan Enter. 
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b. Setelah itu memasukan data : 

No.Faktur   : 30011 (nomor bukti bahwa barang telah dikirimkan) 

 

Kemudian tekan Enter. Setelah itu data akan tersimpan secara 

otomatis kedalam server. 

  

6. Input faktur pajak ke dalam GL 

Menginput pajak penghasilan yang dipotong langsung oleh pelanggan 

atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak. Data yang harus 

disiapkan adalah faktur pajak dan kemudian dimasukan ke dalam G/L. 

Beberapa data yang harus diperhatikan untuk dimasukkan adalah 

nomor bukti, nama perusahaan, kode dan nomor seri faktur, dan Pajak 

Penambah Nilai (PPN). (Lampiran 12) 
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Kemudian tekan Enter. Setelah itu data akan tersimpan secara 

otomatis kedalam server. 

 

7. Input bukti penerimaan barang ke dalam inventory. (Lampiran 13) 

Bukti penerimaan barang digunakan sebagai bukti bahwa barang telah 

diterima oleh supplier, dan telah diperiksa sesuai dengan purchase 

order. Berikut adalah cara penginputan bukti penerimaan barang ke 

dalam inventory dengan menggunakan program visual basic (VB): 

a. Masuk kedalam program inventory, kemudian masukan data yang 

terdapat dalam  bukti penerimaan barang: 

No. Tagihan : 30139 (nomor bukti bahwa barang telah 

dikirimkan) 

Tanggal : 06/03/2014 (Tanggal saat melakukan 

transaksi) 
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Divisi  : D III (Kode Perusahaan) 

No. Pemasok : T04.3 (kode yang digunakan perusahaan untuk 

mempermudah dalam penginputan) 

 

Kemudian tekan Enter. 

 

b. Setelah itu memasukan data : 

No. Barang : BB.01.005B (kode nama barang yang di 

pesan) 

Nama barang : Vestolit B. 7021 ( nama barang yang di pesan) 

Harga beli  : 27.337.550 

Jumlah  : 1000 
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Kemudian tekan Enter. Setelah itu data akan tersimpan secara 

otomatis kedalam server. 

 

8. Melakukan pencocokan antara inventory dengan A/P 

Inventory digunakan untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan 

barang pada saldo akhir periode kemudian dilakukan pencocokan 

dengan account payable agar tidak terjadi selisih hutang. Cara 

melakukan pengecekan yaitu dilihat dari total keseluruhan rekapitulasi 

hutang bahan baku perusahaan dibandingkan dengan acoount payable 

didalam general ledger. (Lampiran 15) 

 

9. Membuat memorial pembelian bahan baku  

Memorial pembelian bahan baku digunakan sebagai bukti transaksi 

intern antara top-management dalam perusahaan kepada bagian 
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accounting untuk mencatat bahan baku. Cara mencatat memorial 

bahan baku yaitu mengambil data dari account payable kemudian 

dimasukkan ke memorial bahan baku. (Lampiran 16) 

 

10. Melakukan input memorial pembelian bahan baku ke dalam G/L 

Memasuk data berdasarkan memorial pembelian bahan baku. 

 

 

3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

Terdapat berbagai kendala pada saat melaksanakan kerja magang di PT 

Poly Unggul Plastic Industry, antara lain: 

1. Dalam proses menginput data kedalam general ledger, perusahaan 

mengalami gangguan listrik seperti mati lampu, maka data yang 

sedang diproses tidak tersimpan secara otomatis. 
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2. Dalam menginput data terdapat beberapa tulisan yang tidak terbaca 

atau hilang sehingga harus bertanya kepada accounting staff. 

 

3.3.3 Solusi atas Kendala yang Ditemukan  

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul 

antara lain: 

1. Untuk mencegah terjadinya kehilangan data pada saat proses 

penginputan, sebaiknya perusahaan membuat server utama yang 

menyimpan data yang telah diproses. 

2. Untuk mencegah terjadinya kesalahan, sebaiknya melihat kembali 

dokumen pendukung. 
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