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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Praktik Kerja Magang dilaksanakan di PT BPR Akasia Mas yang berlokasi di 

Ruko Golden Madrid blok D No. 03, BSD City, Tangerang Selatan. Penempatan 

pelaksanaan praktik Kerja Magang adalah pada bagian accounting and tax staff 

pada Accounting and Tax Department. Bagian Accounting and Tax merupakan 

divisi yang bertugas untuk melakukan pencatatan semua transaksi secara manual 

maupun secara sistem, membuat laporan keuangan, dan mengurusi segala 

kegiatan terkait pelaporan keuangan dan pembayaran pajak BPR. Selama Kerja 

Magang berlangsung berada dibawah bimbingan dan pengawasan Ibu Ratna 

Puspitasari selaku F/A and TAX sebagai pembimbing lapangan, dan dalam 

pelaksanaan kerja sehari-hari juga dibantu bimbingan oleh Bapak Charles, Ibu 

Indah, Ibu Karolint, Ibu Jenifer, Ibu Lira, Ibu Wawat, Bapak Bowo, Ibu Sinta, dan 

Ibu Rini. Kerja Magang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan 09 

September 2016. 

 

3.2 Tugas yang dilakukan 

Selama pelaksanaan kerja magang di PT BPR Akasia Mas, tugas yang dilakukan 

yaitu tugas-tugas dari Accounting and tax staff terkait laporan keuangan dan 

kewajiban perpajakan BPR.  

Berikut adalah penjelasan mengenai tugas-tugas yang telah dilakukan selama 

pelaksanaan Kerja Magang di PT BPR Akasia Mas: 
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1. Merapikan dokumen kredit nasabah dan memisahkan kredit nasabah 

yang belum lunas dan sudah lunas.  

Dalam BPR, semua nasabah yang ingin mengajukan kredit harus mengikuti 

serangkaian prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Salah satu 

prosedurnya adalah penyerahan data-data terkait informasi nasabah seperti 

kartu keluarga, fotocopy KTP, jaminan kredit, dan sebagainya. Semua itu 

disimpan dalam suatu bentuk dokumen kredit nasabah. Tugas yang 

dilakukan adalah menyusun data-data nasabah yang ada di dalam dokumen 

kredit sesuai dengan format yang ditetapkan BPR, sehingga tertata baik dan 

terlihat rapih. 

Adapun dalam dokumen kredit nasabah terdapat plafond kredit 

nasabah yang sudah lunas serta belum lunas. Fungsi dari dokumen tersebut 

adalah menyimpan seluruh data nasabah terkait kredit yang belum lunas, 

oleh karena itu plafond tersebut harus disisihkan sehingga tidak 

membingungkan pihak BPR. Untuk plafond yang telah lunas diletakkan di 

bagian bawah dokumen sedangkan untuk plafond yang belum lunas 

diletakkan di bagian paling atas dokumen. Plafond kredit yang belum lunas 

kemudian di-fotocopy bersama perjanjian kredit untuk dirapikan dengan 

data-data nasabah menggunakan paper fastener, sedangkan plafond kredit 

yang asli diselipkan di dalam dokumen kredit.  

 

2. Menghancurkan data-data kredit yang sudah lunas 
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Data-data kredit nasabah yang telah lunas dan tidak berhubungan lagi 

dengan pihak bank dikumpulkan lalu dihancurkan dengan cara disobek serta 

dibuang. Tujuannya adalah agar pihak bank tidak bingung atas data nasabah 

tersebut dan memperbesar space penyimpanan bank. 

3. Melakukan perhitungan mutasi kas masuk dan keluar 

Mutasi kas masuk dan keluar adalah segala penerimaan dan pengeluaran kas 

bank yang terjadi pada hari tersebut. Data kas masuk dan keluar diberikan 

oleh pihak teller beserta rincian mutasi kas dan laporan mutasi kas yang 

telah dibuat melalui sistem, kemudian dihitung secara manual menggunakan 

mesin teller untuk dicocokkan apakah totalnya sama dengan total yang telah 

dihitung melalui sistem. Apabila dalam laporan mutasi kas tepatnya pada 

akun jurnal kas terdapat pendapatan terkait asuransi, maka nilai tersebut 

ditambahkan, sedangkan apabila tidak ada maka dilakukan perhitungan 

normal. Hasil akhir perhitungan berupa struck yang keluar dari mesin teller 

diambil dan di-clip pada bagiannya masing-masing baik penerimaan kas 

maupun pengeluaran kas yang telah menunjukkan bahwa jumlah total 

mutasi kas yang dihitung melalui mesin teller sama dengan jumlah total 

mutasi kas yang dihitung melalui sistem.  

4. Menyusun kembali jurnal pada slip pembukuan 

Jurnal transaksi merupakan suatu catatan yang tersusun secara sistematis 

mengenai transaksi-transaksi financial perusahaan yang dilakukan 

berdasarkan urutan waktu. Jurnal transaksi di PT BPR Akasia Mas dicatat 

atau dibuat untuk semua transaksi yang berhubungan dengan kas yaitu 
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penerimaan dan pengeluaran keuangan perusahaan. PT BPR Akasia Mas 

membuat jurnal menggunakan sistem perusahaan yang disebut dengan IBS 

corebanking. Tujuan dibuatnya jurnal transaksi adalah untuk melengkapi 

data yang ada seperti jumlah transaksi, nama akun transaksi, dan tanggal 

transaksi. Tugas yang dilakukan adalah melakukan penyusunan kembali 

jurnal yang telah dibuat oleh sistem perusahaan yaitu IBS corebanking dan 

memindahkannya ke dalam slip pembukuan secara manual. Jurnal yang 

dibuat oleh sistem masih berupa jurnal acak sehingga harus disesuaikan 

dengan setiap bukti kas baik penerimaan maupun pengeluaran, sehingga 

setiap akun bukti kas memiliki jurnalnya masing-masing yang tercatat 

dalam slip pembukuan. Beberapa langkah dalam penyusunan jurnal 

transaksi harian yaitu: 

a. Menerima jurnal yang telah dibuat berdasarkan sistem IBS corebanking, 

yang diserahkan oleh pihak F/A & TAX. 

b. Melakukan penjurnalan kembali kedalam slip pembukuan secara 

manual sesuai dengan jurnal yang telah dibuat berdasarkan sistem. 

c. Tanggal transaksi pada slip pembukuan harus sesuain dengan tanggal 

transaksi jurnal di sistem. 

d. Kolom “Pos Rekening” pada slip pembukuan, diisikan akun jurnal 

sesuai yang dibuat oleh sistem. 

e. Pada kolom debit dan kredit pada slip pembukuan, diisikan nominal 

transaksi sesuai dengan bukti yang ada. 

Pelaksanaan accounting service..., Surya Ada Wijaya, FB UMN, 2017



f. Kolom “Nomor” diisikan dengan pengecapan sesuai bulan terjadinya 

transaksi dan kode nomor urut slip.  

g. Slip pembukuan kemudian diberikan kepada pihak yang bertanggung 

jawab untuk kemudian diperiksa dan ditandatangani. 

5. Mencari Data Nasabah Yang Berbentuk Perseroan Terbatas PT (Yang 

Sindikasi) Beserta Bunga dan Angsurannya 

Beberapa Perseroan Terbatas (PT) dalam melakukan peminjaman kreditnya 

kepada BPR ada yang merupakan Sindikasi. Yang dimaksud dengan 

Sindikasi adalah Perseroan Terbatas tersebut melakukan peminjaman kredit 

ke beberapa lembaga pembiayaan yaitu bank dan hanya ada satu 

dokumentasi kredit. Tugas yang dilakukan adalah mencari tabel pembayaran 

angsuran beserta bunganya pada dokumen Perseroan Terbatas (PT) yang 

melakukan Sindikasi, kemudian mem-fotocopy-nya dan menyerahkan 

kepada bagian Admin Kredit. 

6. Mengisi Bukti Pemotongan Untuk Pajak Penghasilan PPh (Final) Pasal 

4 ayat (2) Atas Bunga Deposito   

PPh Final pasal 4 ayat (2) merupakan pajak yang dikenakan atas 

penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final, yang diterima atau 

diperoleh dengan tarif tertentu dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat 

penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. PPh Final pasal 4 ayat (2) 

adalah pajak atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, 

bunga obligasi, surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan 

kepada penerima penghasilan. Tujuan dibuatnya bukti pemotongan PPh 
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Final pasal 4 ayat (2) adalah sebagai bukti yang dapat digunakan oleh 

deposan bahwa pajak atas bunga depositonya tersebut telah dipotong oleh 

pemotong pajak yang dalam hal ini adalah BPR. Bukti pemotongan PPh atas 

bunga deposito tersebut dapat digunakan sebagai kredit pajak bagi deposan 

dalam hal ini merupakan wajib pajak. 

Dalam pengisian bukti pemotongan PPh Final pasal 4 ayat (2), data 

yang diperlukan adalah tabel nominatif deposito yang diperoleh melalui 

sistem IBS corebanking system dan kemudian dicetak oleh divisi Dana 

Pihak Ketiga (DPK) PT. BPR Akasia Mas. Terdapat 2 bukti pemotongan 

PPh Final yang dibuat oleh perusahaan yaitu sesuai format PT. BPR Akasia 

Mas dan sesuai ketentuan Departemen Keuangan RI. Tugas yang dilakukan 

adalah mengisi bukti pemotongan PPh Final pasal 4 ayat (2) atas bunga 

deposito. Berikut adalah langkah-langkahnya sesuai dengan format PT. BPR 

Akasia Mas:  

a. Mengisi nomor formulir yang terdapat pada bagian kiri atas dengan 

nomor sesuai urutan yang telah ditapkan perusahaan. 

Contoh: “001/BNG-DEP/VIII/2016” 

001 menunjukkan nomor urut nasabah yang disusun oleh pihak BPR, 

BNG-DEP menunjukkan bahwa formulir tersebut merupakan formulir 

untuk memotong pajak bunga deposito, VIII/2016 menunjukkan bahwa 

pemotongan pajak tersebut dilakukan di bulan Agustus 2016. 

b. Mengisi nama deposan pada baris “Kepada YTH” 

Contoh: “Ananda Rizky” 
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c. Mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) deposan. 

Contoh: “07.217.357.2-457.000” 

d. Pada bagian “…%” diisi dengan besarnya persentase bunga deposito 

nasabah. 

Contoh: “9,25%” 

e. Pada bagian “dari tanggal … s/d … “ disii dengan periode tanggal 

dimulai sampai tanggal jatuh tempo pembayaran bunga deposito. 

Contoh: “12/08/2016 s.d 12/09/2016” 

f. Pada baris “atas nominal” diisi dengan nominal jumlah simpanan 

deposito yang dimiliki oleh deposan. 

Contoh: “Rp 1.500.000.000,00” 

g. Pada baris di sebelah nominal merupakan bunga deposito yang diterima 

oleh deposan sebelum dipotong PPh Final. Diisi dengan angka yang 

merupakan hasil perkalian dari tingkat suku bunga deposito dengan 

nominal deposito milik deposan yang kemudian dikali dengan jumlah 

hari pada bulan tersebut dan dibagi jumlah hari dalam setahun. 

Contoh: “Rp 1.500.000.000,00 x 9,25% x 31/365 = Rp 11.784.247,00” 

h. Pada baris sebelah”PPh 20%” diisi dengan nominal bunga deposito 

sebelum dikenakan pajak, kemudian pada kolom sebelahnya diisi 

dengan nominal PPh Final yang dikenakan atas bunga deposito. 

Contoh: “20% x Rp. 11.784.247,00 = Rp 2.356.849,00” 
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i. Pada baris “Jumlah yang diterima”, diisi dengan hasil nominal 

perhitungan bunga deposito dikurangi dengan hasil nominal PPh Final 

yang dikenakan atas bunga deposito. 

Contoh: “Rp 11.784.247,00 – Rp 2.356.849,00 = Rp 9.427.398,00 

j. Setelah itu pada baris “dengan huruf” diisi dengan jumlah yang 

diterima oleh deposan dengan menggunakan huruf alphabet. 

Contoh: “sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus 

sembilan puluh delapan rupiah” 

k. Pada kolom “dapat diterima pada kas kami setelah saudara tanda 

tangani di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku, di halaman 

belakang nota ini” diberi tanda  apabila nasabah ingin menerima 

bunga deposito dalam bentuk uang kas. 

l. Kolom “telah dipindahbukuan ke Rekening ...” diberi tanda  apabila 

bunga deposito yang didapatkan ingin dimasukkan ke dalam tabungan 

milik nasabah sesuai dengan perjanjian awal yang berlaku. 

m. Kemudian pada bagian kanan bawah diisi dengan nama perusahaan dan 

NPWP pemotong pajak. 

Contoh: “PT. BPR Akasia Mas dengan NPWP 01.313.419.2-411.000” 

n. Setelah terisi semua, formulir bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) 

tersebut diberikan kepada pihak yang terkait untuk ditandatangani oleh 

Direktur Utama perusahaan dan diberikan stampel perusahaan. 

o. Bukti pemotongan ini memiliki 2 rangkap, lembar pertama diberikan 

kepada wajib pajak, sedangkan lembar kedua untuk pemotong pajak. 
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 Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito/tabungan/diskonto SBI jasa giro 

dengan format Departemen Keuangan RI adalah: 

a. Mengisi nomor NPWP nasabah. 

Contoh: “07.217.357.2-457.000” 

b. Mengisi nama nasabah dengan jelas menggunakan huruf capital. 

Contoh: “ANANDA RIZKY” 

c. Pada kolom (3) “ Jumlah Bruto Bunga/Diskonto/Jasa Giro” di baris 

“Rupiah” untuk deposito berjangka diisi dengan besarnya jumlah bunga 

yang didapatkan dari tabel pemotongan bunga deposito. 

Contoh: “Rp 11.784.247,00” 

d. Pada kolom (4) “Tarif (%)” diisi dengan tariff pajak yang berlaku, yaitu 

20%. 

e. Pada kolom (5) “PPh yang dipotong (Rp)” diisi sebesar nilai pada 

kolom “Jumlah Bruto Bunga/ Diskonto/Jasa Giro” dikalikan dengan 

kolom “Tarif (%)”. 

Contoh: “Rp 11.784.247,00 x 20% = Rp 2.356.849,00” 

f. Pada kolom (6) “DN/LN” dikosongkan karena kolom tersebut hanya 

untuk mencatat PPh yang dipotong berasal dari dalam negri atau luar 

negri. 

g. Pada baris “jumlah” diisi berdasarkan jumlah PPh yang dipotong. 

Contoh: “Rp 2.356.849,00”. 

h. Pada baris “Terbilang” disii berdasarkan jumlah PPh yang dipotong 

pajak dengan menggunakan huruf alphabet. 
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Contoh: “Dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus empat 

puluh sembilan rupiah”. 

i. Mengisi domisili pemotongan pajak dan tanggal saat pemotongan 

pajak. 

Contoh: “BSD, 12 Agustus 2016” 

j. Mengisi NPWP pemotong pajak dan nama perusahaan pemotong pajak. 

Contoh: “PT. BPR Akasia Mas dengan NPWP  01.313.419.2-411.000”. 

k. Memberikan formulir bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) kepada 

bagian yang terkait untuk ditandatangani oleh direktur utama 

perusahaan dan diberikan stampel perusahaan. Selanjutnya, bukti 

pemotongan PPh Final pasal 4 ayat (2) kemudian dilaporkan ke kantor 

pajak. 

7. Melakukan Praktik Sistem Informasi Debitur (SID)/ BI Checking 

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tanggal 30 

November 2007 tentang Sistem Informasi Debitur, Sistem Informasi 

Debitur (SID) adalah sistem yang menyediakan informasi debitur yang 

merupakan hasil olahan dari laporan debitur yang diterima oleh Bank 

Indonesia. Tujuan dari penyelenggaraan SID adalah dalam rangka 

memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko, dan 

identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta 

meningkatkan disiplin pasar. Pihak yang diwajibkan untuk menjadi Pelapor 

dalam SID adalah Bank Umum, BPR yang memiliki total aset sebesar Rp 

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih selama 6 (enam) bulan 
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berturut-turut, dan Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank. Langkah-

langkah dalam melakukan BI Checking di PT. BPR Akasia Mas adalah 

sebagai berikut: 

a. Masuk ke website 192.168.32.8/sidopt/ lalu pilih menu “Bank 

Perkreditan Rakyat/Bank Perkreditan Rakyat Syariah”. 

b. Mengisi sandi bank, kantor bank, User ID, dan password untuk log in. 

c. Setelah log in, masuk ke menu Informasi Debitur. 

d. Setelah itu pilih menu IDI dan pilih “Permintaan IDI (Request IDI)”. 

e. Setelah itu, pencarian data nasabah bisa dilakukan dengan memilih 

kriteria-kriteria yang diinginkan untuk mencari data nasabah seperti 

“Nama Debitur, Tanggal Lahir, dan No. KTP/AKTE”, lalu klik search. 

f. Apabila data ditemukan, print data tersebut, sedangkan apabila tidak 

ditemukan akan muncul pemberitahuan bahwa “Informasi Debitur tidak 

ditemukan” maka tetap print pemberitahuan tersebut. 

8. Melakukan Inventarisasi Aset Tetap Perusahaan 

Inventarisasi merupakan perhitungan dan pencatatan barang. Inventarisasi 

yang dilakukan saat praktik kerja magang adalah inventarisasi terhadap aset 

tetap BPR. Hasil perhitungan dan pencatatan ini kemudian disusun dalam 

daftar barang secara teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan pencatatan 

yang berlaku pada perusahaan. Tujuan dilakukannya inventarisasi adalah 

untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian atas aset perusahaan, 

dan untuk menentukan kondisi aset serta memastikan benar ada atau 

tidaknya aset tersebut. Dokumen/data yang diperlukan dalam pelaksanaan 
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inventarisasi adalah daftar inventaris yaitu nilai perolehan dan nilai buku 

aset-aset BPR yang masih tercatat di laporan keuangan perusahaan yang 

telah dibuat oleh bagian Accounting pada periode sebelumnya. Prosedur 

kegiatan inventarisasi yang dilakukan di PT BPR Akasia Mas adalah 

sebagai berikut: 

a. Melakukan pemeriksaan dan penghitungan secara fisik terhadap seluruh 

aset tetap perusahaan, kemudian mencatat hasil penghitungan aset 

tersebut. 

b. Jika terdapat aset-aset yang tidak ada dalam daftar atau tidak ada 

fisiknya, diberikan tanda silang (x) beserta pencatatan pada lembar list 

daftar aset tetap, dan apabila ada diberikan checklist (). 

c. Membuat penomoran atas masing-masing aset perusahaan yang belum 

terdaftar berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ketentuan dalam 

pembuatan penomoran masing masing aset yang dimiliki PT BPR 

Akasia Mas adalah sebagai berikut: 

XX – XX – XX – XXXX  

A       B       C          D 

Keterangan:   

A: dua digit kode angka untuk kantor lokasi aset  

00 = kantor pusat   

01 = kantor cabang 

B: dua digit tahun pembelian aset tetap tersebut  

C: dua digit kode klasifikasi aset tetap tersebut  
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00 = untuk jenis aset tanah dan atau bangunan  

01 = untuk aset jenis kendaraan bermotor (mobil/motor)  

02 = untuk aset jenis furniture dan perlengkapannya  

03 = untuk aset jenis komputer dan perlengkapannya  

04 = untuk elektronik 

09 = untuk aset jenis lainnya  

D : empat digit nomor urut aset tetap tersebut 

d. Memberi tanda pada aset-aset perusahaan dengan menempelkan kertas 

yang sudah diberi nama dan nomor berdasarkan penomoran yang telah 

dibuat sebelumnya. 

e. Memindahkan hasil perhitungan dan pencatatan aset tetap ke dalam MS. 

Excel. 

9. Mencari Berkas Appraisal Independen 

Appraisal adalah suatu badan penilaian terkait aset yang dijaminkan pihak 

nasabah ketika ingin melakukan peminjaman kredit pada pihak bank. Dalam 

BPR, appraisal dibagi menjadi 2 jenis yaitu Appraisal Independen dan 

Internal Appraisal. Appraisal Independen merupakan appraisal yang 

digunakan apabila plafond kredit yang dipinjam nasabah adalah sebesar Rp 

400.000.000,00 atau lebih, sedangkan Internal Appraisal digunakan apabila 

plafond kredit yang dipinjam oleh nasabah dibawah Rp 400.000.000,00. 

Appraisal Independen memakai jasa pihak luar (badan) untuk menilai aset 

yang dijaminkan dan untuk Internal appraisal pihak dari BPR sendiri yang 

menilai aset yang dijaminkan tersebut. Tugas yang dilakukan adalah 
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mencari berkas appraisal independen nasabah sesuai list yang diberikan 

oleh departemen Admin Kredit. Jika berkas tersebut tidak ditemukan maka 

dilakukan konfirmasi pada kepada bagian Admin Kredit. 

10. Membuat Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas dibuat untuk mengetahui bagaimana perubahan kas yang 

terjadi selama satu periode, segala hal yang berkaitan dengan kas masuk dan 

keluar. Langkah – langkah yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan arus 

kas, yaitu: 

a. Memisahkan transaksi – transaksi yang berkaitan dengan penerimaan 

dan pengeluaran kas yang terjadi dalam satu hari tersebut. 

b. Memasukkan setiap transaksi penerimaan kas yang terjadi pada kolom 

Debit Laporan Arus Kas. 

c. Memasukkan setiap transaksi pengeluaran kas yang terjadi pada kolom 

Kredit Laporan Arus Kas. 

d. Menjumlahkan total penerimaan kas pada kolom Debit dan total 

pengeluaran kas pada kolom Kredit. 

e. Mencocokkan hasil dari total penerimaan dan pengeluaran kas dengan 

laporan mutasi kas apakah jumlahnya sudah sama atau tidak. 

f. Menghitung jumlah saldo akhir kas dengan cara menjumlahkan saldo 

awal kas dengan total penerimaan kas lalu dikurangi dengan total 

pengeluaran kas, guna mendapatkan saldo awal pada perhitungan 

setelahnya. 

11. Melakukan Audit dokumen Deposito 
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Pentingnya kelengkapan suatu dokumen merupakan salah satu hal yang 

harus diperhatikan bagi setiap perusahaan. Dalam BPR, pihak Internal 

Control memiliki tugas untuk melakukan audit terhadap dokumen-dokumen 

nasabah, dalam hal ini terkait dengan dokumen deposito nasabah. Tujuan 

dilakukannya audit dalam BPR adalah untuk memeriksa segala kelengkapan 

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan terkait dokumen-dokumen 

yang ada di dalam BPR. Pada saat suatu dokumen memiliki kekurangan 

atau tidak lengkap maka pihak Internal Control mengkonfirmasi ke 

departemen yang terkait untuk melengkapinya. Tugas yang dilakukan 

adalah memeriksa kelengkapan dokumen nasabah atas deposito berdasarkan 

list kelengkapan deposito yang diberikan pihak Internal Control, apabila 

ada data yang kurang maka dicatat dalam suatu buku besar secara manual 

yang telah diberikan pihak BPR dan melaporkannya kepada Internal 

Control, dan bila dokumen naasabah lengkap maka diberikan tanda 

checklist () pada dokumen nasabah tersebut. 

12. Melakukan Stock Opname atas Supplies Kantor 

Perlengkapan dalam kantor merupakan barang-barang yang digunakan 

untuk menjalankan aktivitas operasional sehari-hari perusahaan yang 

periode penggunaannya untuk jangka waktu yang relatif singkat atau 

biasanya kurang dari satu tahun. Pada saat praktik kerja magang, tugas yang 

dilakukan adalah penghitungan persediaan kantor berupa buku-buku slip 

untuk keperluan operasional BPR. Penghitungan persediaan kantor 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui berapa banyak jumlah 
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persediaan yang masih tersedia di kantor dan berapa banyak jumlah yang 

harus dipesan kembali sehingga ketika hendak digunakan, persediaan 

tersebut selalu tersedia. 

Dokumen/data yang diperlukan untuk melakukan penghitungan atas 

persediaan kantor adalah kumpulan kartu stock yang masing-masing 

digunakan untuk menuliskan nama barang yang terdapat di gudang BPR. 

Prosedur yang dilakukan dalam perhitungan persediaan kantor adalah 

sebagai berikut: 

a. Melihat data barang yang tertulis dalam kartu stock, yaitu nama barang 

dan keterangan penghitungan periode sebelumnya. 

b. Melakukan penghitungan kembali atas buku-buku slip yang terdapat 

secara fisik di gudang berdasarkan nama barang dan keterangan yang 

tertulis pada kartu stock. 

c. Menuliskan tanggal saat dilakukannya penghitungan dan mencatat hasil 

penghitungan tersebut pada kolom “sisa” yang terdapat pada kartu 

stock. 

13. Melakukan Audit dokumen Kredit 

Pentingnya melakukan Audit kredit dikarenakan dalam dokumen nasabah 

terkait peminjaman kredit, berisi data-data yang cukup banyak atas jaminan 

nasabah terhadap pihak BPR, dan segala prosedur lain guna memperoleh 

dana peminjaman kredit. Berbeda dengan dokumen deposito yang dalam 

dokumennya memiliki data-data tidak sebanyak dokumen kredit. Internal 

Control berperan dalam pelaksanaan audit kredit, pihak Internal Control 
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harus mengetahui segala kelengkapan data nasabah, dikarenakan apabila 

data tidak lengkap maka bisa memunculkan resiko kredit. Resiko kredit 

merupakan resiko kerugian akibat adanya kegagalan debitur untuk 

memenuhi kewajibannya. Untuk itu segala kelengkapan data nasabah yang 

melakukan peminjaman kredit sangat penting. Tugas yang dilakukan adalah 

melakukan pengecekan dokumen kredit sesuai list prosedur yang ditetapkan 

pihak BPR yang diberikan pihak Internal Control, apabila dokumen tersebut 

tidak lengkap maka setiap data yang tidak lengkap dicatat pada buku besar 

secara manual yang diberikan pihak BPR dan memberikan tanda strip (-) 

pada setiap akun list kelengkapan data kredit. Sedangkan apabila dokumen 

tersebut lengkap sesuai prosedurnya, maka diberikan tanda checklist () 

pada setiap akun list kelengkapan data kredit. Hasil dari pengecekan dan 

pencatatan akan diserahkan kepada departemen Internal Control yang akan 

melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait. 

 

3.3 Uraian pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Selama melakukan praktik Kerja Magang yang berlangsung dari tanggal 11 Juli 

2016 hingga 09 September 2016, pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang 

terkait dengan  Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Rincian tugas yang dilakukan 

selama melaksanakan praktik Kerja Magang adalah sebagai berikut: 
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1. Merapikan dokumen kredit nasabah dan menyisihkan kredit nasabah 

yang belum lunas dan sudah lunas. 

Dokumen kredit nasabah dalam BPR memiliki fungsi untuk menyimpan 

data-data terkait nasabah yang sedang melakukan peminjaman kredit. Data-

data tersebut meliputi: foto aset yang dijaminkan, fotocopy KTP, akta nikah, 

BI checking dan sebagainya. Tugas yang dilakukan adalah merapikan 

dokumen kredit nasabah sesuai dengan format yang dimiliki PT BPR 

Akasia Mas dan menyisihkan mana plafond kredit nasabah yang telah lunas 

dan yang belum lunas. Berikut adalah proses dalam merapikan dokumen 

kredit nasabah dan menyisihkan kredit nasabah yang belum lunas dan sudah 

lunas: 

a. Pihak Admin Kredit memberikan dokumen kredit yang belum tersusun 

sesuai format dan masih acak.  

Gambar 3.1 

Dokumen Kredit

 

Source: PT BPR Akasia Mas  
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b. Memisahkan plafond kredit nasabah dalam dokumen tersebut yang 

belum lunas dan sudah lunas. 

Adapula dalam suatu dokumen kredit milik nasabah, terdapat beberapa 

plafond kredit nasabah yang telah lunas, namun tidak diberi tanda 

“lunas” pada plafond-nya dan masih tercampur dengan plafond kredit 

yang belum lunas. Jika hal tersebut terjadi, maka dilakukan konfirmasi 

kepada bagian Admin kredit untuk dicek melalui sistem perusahaan 

terkait plafond tersebut apakah sudah lunas atau belum sehingga 

nantinya tidak membingungkan pihak BPR. Plafond kredit yang telah 

lunas diletakkan pada bagian paling bawah dokumen atau bagian 

terakhir dari dokumen dan diberikan tanda “lunas” apabila plafond 

tersebut belum ditandai.  

Gambar 3.2 

Plafond Kredit Nasabah Yang Telah Lunas  

 

Source: PT BPR Akasia Mas (Data diatas bukanlah data yang sebenarnya) 

c. Mem-fotocopy Perjanjian Kredit pada plafond yang belum lunas. 
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Perjanjian Kredit yang terdapat pada semua plafond milik nasabah yang 

belum lunas di-fotocopy untuk ikut dirapikan dan disusun bersama data-

data nasabah lainnya, sedangkan perjanjian kredit yang asli diselipkan 

di bagian paling atas dokumen kredit yang nantinya akan disimpan oleh 

bagian Admin Kredit. 

Gambar 3.3 

Perjanjian Kredit  

 

Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data yang sebenarnya) 

d. Menyusun data kredit nasabah sesuai dengan format penyusunan kredit 

yang ditetapkan PT BPR Akasia Mas. 
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Data-data kredit yang terdapat pada dokumen kredit disusun sesuai 

format PT BPR Akasia Mas sehingga tertata baik dan rapih. 

Penyusunan tersebut dimulai dengan “plafond kredit” pada bagian awal 

dokumen atau bagian paling atas dokumen sampai dengan “lembar 

coretan” yang terletak pada bagian akhir dokumen atau bagian paling 

bawah dokumen. Jika terdapat data-data yang tidak lengkap atau tidak 

jelas dalam penyusunan, maka akan dikonfirmasikan kepada bagian 

Admin Kredit untuk proses lebih lanjut.  

Gambar 3.4 

Format Penyusunan Kredit  

 

Source: PT BPR Akasia Mas  

e. Merapikan data-data kredit yang telah disusun dengan menggunakan 

paper fastener. 
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Setelah menyusun data-data kredit sesuai dengan format PT BPR 

Akasia Mas, hasil dari data-data yang telah disusun tersebut dirapikan 

dengan menggunakan paper fastener. 

Gambar 3.5 

Dokumen Kredit Yang Telah Tersusun Dengan Paper Fastener 

 

Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data yang 

sebenarnya) 

f. Mengembalikan dokumen kredit yang telah disusun dan dirapikan 

kepada bagian Admin Kredit. 
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Dokumen kredit yang telah disusun dan tertata rapi dikembalikan 

kepada bagian Admin Kredit untuk diperiksa, kemudian dimasukkan 

kembali ke dalam filing cabinet BPR. 

2. Menghancurkan data-data kredit yang sudah lunas 

Dihancurkannya data-data kredit yang telah lunas bertujuan untuk 

mencegah terjadinya kebingungan atas data tersebut dikarenakan data 

tersebut telah lunas dan sudah tidak terjalin hubungan antara pihak nasabah 

dengan pihak BPR. Data-data kredit yang sudah lunas dihancurkan dengan 

cara disobek menjadi bagian-bagian kecil lalu dikumpulkan ke dalam 

kantong plastik hitam besar yang nantinya akan dibuang. Berikut adalah 

contoh dari plafond kredit nasabah yang telah lunas dan sudah tidak 

menjalin hubungan dengan pihak BPR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 

Plafond Kredit Nasabah Yang Telah Lunas 
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Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data yang sebenarnya) 

3. Melakukan perhitungan mutasi kas masuk dan keluar 

Perhitungan mutasi kas masuk dan keluar dalam BPR dilakukan dengan 

menggunakan mesin hitung teller secara manual. Data kas masuk dan keluar 

tersebut diberikan oleh bagian teller lengkap dengan rincian mutasi kas dan 

laporan mutasi kas yang telah dibuat melalui sistem. Tujuan dilakukannya 

perhitungan mutasi kas masuk dan keluar lewat mesin teller adalah untuk 

memperoleh struck yang nantinya akan ditempel pada slip bukti kas 

penerimaan dan slip bukti kas pengeluaran yang totalnya sama dengan total 

mutasi kas yang telah dihitung melalui sistem. Berikut adalah langkah-
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langkah dalam melakukan perhitungan mutasi kas masuk dan keluar pada 

tanggal 11 Agustus 2016: 

Mutasi Kas Masuk: 

a. Data kas masuk dan keluar diterima dari pihak teller beserta rincian kas 

dan laporan mutasi yang telah dibuat melalui sistem. 

Pihak teller memberikan data kas masuk dan keluar yang telah disusun 

bersama laporan mutasi dan rincian uang kas pada hari tersebut (contoh 

pada tanggal 11 Agustus 2016) berikut contohnya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 

Rincian Uang Kas  
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Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data yang sebenarnya) 

Data kas masuk dan keluar dalam BPR terdiri dari sekumpulan 

bukti-bukti baik bukti penerimaan kas dan pengeluaran kas. Bukti kas 

penerimaan diambil dan dipisahkan dengan bukti kas keluarnya. Contoh 

bukti kas penerimaan dalam BPR adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.8 

Bukti Kas Penerimaan (Kas masuk)  
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Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data yang sebenarnya) 

b. Melakukan pengecekan, apakah terdapat pendapatan terkait asuransi 

yang ada pada akun jurnal kas dalam laporan mutasi kasnya. 

Apabila dalam akun jurnal kas terdapat pendapatan terkait asuransi, 

maka pendapatan tersebut ikut dihitung dan dijumlahkan bersama 

dengan penerimaan kas yang ada, sedangkan jika pendapatan asuransi 

tersebut tidak ada, maka dilakukan perhitungan normal. 

 

 

 

 

Tabel 3.1 

Pendapatan terkait asuransi pada akun jurnal kas 
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Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data yang sebenarnya) 

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa pada akun jurnal kas, angka-angka 

yang berada di dalam kolom berwarna “merah” merupakan pendapatan 

terkait asuransi yang diterima oleh pihak BPR dan ikut masuk dalam 

penjumlahan penerimaan kas yang ada. Kolom berwarna “biru” 

merupakan total mutasi kas masuk dan keluar yang telah dihitung 

melalui sistem yang dicocokkan dengan perhitungan secara manual dan 

jumlahnya harus sama. 

c. Melakukan perhitungan dengan menggunakan mesin teller. 

Mesin hitung teller yang digunakan dalam BPR berbentuk seperti 

kalkulator dan dapat mengeluarkan struck. Apabila terjadi kesalahan 

dalam memasukan angka, maka struck tersebut dicabut dan pihak 

penulis melakukan perhitungan ulang dari awal kembali. 

Gambar 3.9 

Mesin Hitung Teller 
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Source: PT BPR Akasia Mas 

 

Berikut adalah contoh hasil berupa struck penerimaan kas yang 

dihasilkan melalui perhitungan secara manual lewat mesin teller: 

Gambar 3.10 

Struck Mutasi Kas Masuk (Penerimaan Kas) 
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Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data yang 

sebenarnya) 

Gambar 3.10 menyajikan perhitungan penjumlahan dari 

keseluruhan bukti penerimaan kas BPR yang terjadi pada tanggal 11 

Agustus 2016 (sesuai pada gambar 3.8). Angka-angka yang terdapat 

pada kolom berwarna “merah” merupakan pendapatan asuransi (sesuai 

tabel 3.1) yang ikut dimasukkan dan dijumlahkan untuk memperoleh 

total mutasi kas masuk, sedangkan angka yang berada pada kolom 

berwarna “biru” dengan jumlah Rp 132.312.780,00 merupakan total 

mutasi kas masuk yang dihitung secara manual lewat mesin teller dan 

jumlahnya haruslah sama dengan perhitungan lewat sistem (dicocokkan 

dengan tabel 3.1 total mutasi kas pada kolom debet).  

d. Hasil berupa struck dicabut dan ditempelkan kepada slipnya masing-

masing baik bukti penerimaan kas atau bukti pengeluaran kas.  
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Gambar 3.11 

Hasil Mutasi Kas Masuk 

 

Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data yang sebenarnya) 

 

e. Menyusun kembali data mutasi kas masuk dan keluar serta 

mengembalikannya kepada pihak teller. 

Data mutasi kas masuk dan keluar yang telah selesai dihitung dan 

ditempel pada bagiannya masing-masing disusun sama seperti pada saat 

diberikan, lalu dikembalikan kepada pihak teller untuk dilakukan 

pengecekan kembali. 

Mutasi Kas keluar 
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a. Data kas masuk dan keluar diterima dari pihak teller beserta rincian kas 

dan laporan mutasi yang telah dibuat melalui sistem. (yang dapat dilihat 

dari gambar 3.7) 

Bukti kas keluar diambil dan dipisahkan dengan bukti kas 

penerimaannya. Contoh bukti pengeluaran kas dalam BPR adalah 

sebagai berikut: 

Gambar 3.12 

Bukti Kas Pengeluaran (Kas Keluar) 

 

Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data yang sebenarnya) 

b. Melakukan perhitungan dengan menggunakan mesin teller. (yang dapat 

dilihat dari gambar 3.9) 

Berikut adalah contoh hasil berupa struck pengeluaran kas yang 

dihasilkan melalui perhitungan secara manual lewat mesin teller: 

Gambar 3.13 

Struck Mutasi Kas Keluar (Pengeluaran Kas) 
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Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data 

yang sebenarnya) 

Gambar 3.13 menyajikan perhitungan penjumlahan dari 

keseluruhan bukti pengeluaran kas yang terjadi pada tanggal 11 

Agustus 2016 (sesuai pada gambar 3.12). Angka yang berada pada 

kolom berwarna “biru” dengan jumlah Rp 133.742.181,00 merupakan 

total mutasi kas keluar yang dihitung secara manual lewat mesin teller 

dan jumlahnya haruslah sama dengan perhitungan lewat sistem 

(dicocokkan dengan tabel 3.1 total mutasi kas pada kolom kredit).  

c. Hasil berupa struck dicabut dan ditempelkan kepada bagian-bagian 

yang terkait baik bukti penerimaan kas atau bukti pengeluaran kas.  

Gambar 3.14 

Hasil Mutasi Kas Keluar 
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Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data yang 

sebenarnya) 

 

d. Menyusun kembali data mutasi kas masuk dan keluar dan 

mengembalikannya kepada pihak teller. 

Data mutasi kas masuk dan keluar yang telah selesai dihitung dan 

ditempel pada bagiannya masing-masing disusun sama seperti pada saat 

diberikan, lalu dikembalikan kepada pihak teller untuk dilakukan 

pengecekkan kembali. 

4. Menyusun kembali jurnal pada slip pembukuan 
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PT BPR Akasia Mas melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang 

berhubungan dengan penerimaan kas dan pengeluaran kas. Selama praktik 

Kerja Magang, jurnal yang dibuat lewat sistem disusun kembali dan dicatat 

secara manual melalui slip pembukuan terkait penerimaan dan pengeluaran 

kas serta beberapa transaksi antar bank. Jurnal yang disusun kembali pada 

slip pembukuan adalah transaksi pada periode Juni 2016 hingga Agustus 

2016. Berikut adalah langkah-langkah dalam menyusun kembali jurnal pada 

slip pembukuan terkait penerimaan kas dan pengeluaran kas BPR: 

a. Penerimaan Kas ( Terkait Angsuran kredit ) 

1) Pihak accounting memberikan data kas masuk dan keluar yang 

telah terhitung total mutasi kasnya masing-masing dan jurnal 

transaksi yang telah dibuat melalui sistem BPR. (data kas masuk 

beserta perhitungan mutasi kas sesuai gambar 3.11). 

 

 

Gambar 3.15 

Jurnal Transaksi atas Angsuran kredit 
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Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data yang sebenarnya) 

2) Melakukan penjurnalan kembali secara manual pada slip 

pembukuan. 

Berdasarkan jurnal transaksi yang telah dibuat melalui sistem BPR 

pada gambar 3.15, adalah panduan dari penyusunan kembali jurnal 

terkait pembayaran angsuran kredit ke dalam slip pembukuan (dalam 

contoh ini adalah nasabah Adisti Putri).  

Langkah awal yang dilakukan yaitu, pada kolom “pos rekening” (I) 

diisi dengan akun-akun yang berasal dari jurnal transaksi terkait 

nasabah Adisti Putri (gambar 3.15) yaitu akun kas pada posisi debet, 

sedangkan akun kredit umum dan bunga kredit pada posisi kredit. Pada 

kolom Debet dan Kredit diisi dengan jumlah debet dan kredit sesuai 

yang tertera pada jurnal transaksi, untuk kolom debet sebesar Rp 

2.140.000,00 sedangkan untuk kolom kredit sebesar Rp 2.000.000,00 

dan Rp 140.000,00. Untuk kolom “tanggal” (II) diisi dengan tanggal 

17 Juli 2016, dikarenakan transaksi tersebut terjadi di tanggal 17 Juli 
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2016. Terakhir pada kolom “nomor” (III) diisi dengan pengecapan 

sesuai kode nomor yaitu G0000001, dimana G merupakan kode bulan 

terjadinya transaksi yaitu bulan Juli dan angka 0000001 merupakan 

kode nomor urut slip. Rangkaian proses tersebut dapat dilihat pada 

gambar sebagai berikut: 

Gambar 3.16 

Slip Pembukuan atas Angsuran Kredit 

 

Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data yang sebenarnya 

3) Slip pembukuan yang sudah terisi oleh jurnal, disatukan dengan 

bukti slipnya masing-masing, setelah itu dilakukan pemeriksaan 

kembali dan memastikan bahwa setiap bukti slip telah memiliki 

slip pembukuan. Jika dalam periode 1 bulan slip-slip tersebut telah 

diisi dan disatukan dengan bukti slipnya masing-masing, maka 

dimasukkan ke dalam kardus slip pembukuan sesuai dengan bulan 

transaksinya dan mengembalikannya kepada pihak accounting. 
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b. Pengeluaran Kas (Terkait Pengambilan Tabungan Karyawan) 

1) Pihak accounting memberikan data kas masuk dan keluar yang 

telah terhitung total mutasi kasnya masing-masing dan jurnal 

transaksi yang telah dibuat melalui sistem BPR. (data kas keluar 

beserta perhitungan mutasi kas sesuai gambar 3.14). Berikut adalah 

contoh jurnal transaksi atas tabungan karyawan dalam BPR: 

Gambar 3.17 

Jurnal Transaksi Atas Tabungan Karyawan 

 

Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data yang sebenarnya) 

 

2) Melakukan penjurnalan kembali secara manual pada slip 

pembukuan. 

Berdasarkan jurnal transaksi yang telah dibuat melalui sistem BPR 

pada gambar 3.17, adalah panduan dari penyusunan kembali jurnal 

terkait pengambilan tabungan karyawan ke dalam slip pembukuan 

(dalam contoh ini adalah Ivan sebagai karyawan BPR). 
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Langkah awal yang dilakukan yaitu, pada kolom “pos 

rekening” (I) diisi dengan akun-akun yang berasal dari jurnal 

transaksi terkait karyawan Ivan (gambar 3.17) yaitu akun tabungan 

karyawan pada posisi debet, sedangkan akun kas pada posisi 

kredit. Pada kolom Debet dan Kredit diisi dengan jumlah debet dan 

kredit sesuai yang tertera pada jurnal transaksi, untuk kolom debet 

sebesar Rp 1.000.000,00 sedangkan untuk kolom kredit sebesar Rp 

1.000.000,00. Untuk kolom “tanggal” (II) diisi dengan tanggal 17 

Juli 2016, dikarenakan transaksi tersebut terjadi di tanggal 17 Juli 

2016. Terakhir pada kolom “nomor” (III) diisi dengan pengecapan 

sesuai kode nomor yaitu G0000006, dimana G merupakan kode 

bulan terjadinya transaksi yaitu bulan Juli dan angka 0000006 

merupakan kode nomor urut slip. Rangkaian proses tersebut dapat 

dilihat pada gambar sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 3.18 

Slip Pembukuan atas Tabungan Karyawan 
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Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data yang sebenarnya) 

3) Slip pembukuan yang sudah terisi oleh jurnal, disatukan dengan 

bukti slipnya masing-masing, setelah itu dilakukan pemeriksaan 

kembali dan memastikan bahwa setiap bukti slip telah memiliki 

slip pembukuan. Jika dalam periode 1 bulan slip-slip tersebut telah 

diisi dan disatukan dengan bukti slipnya masing-masing, maka 

dimasukkan ke dalam kardus slip pembukuan sesuai dengan bulan 

transaksinya dan mengembalikannya kepada pihak accounting. 

 

 

5. Mencari data nasabah yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang 

Sindikasi beserta bunga dan angsurannya. 

Beberapa nasabah berupa Perseroan Terbatas (PT) dari PT BPR Akasia Mas 

dalam peminjaman kreditnya ada yang melakukan sindikasi, yaitu 

melakukan peminjaman kredit ke lebih dari satu lembaga pembiayaan. 
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Sindikasi sendiri pada dasarnya hanya memiliki satu dokumentasi kredit. 

Tugas yang dilakukan adalah mencari data nasabah yang berbentuk 

Perseroan Terbatas (PT) yang Sindikasi beserta bunga dan angsurannya, 

berikut adalah langkah-langkahnya: 

a. Pihak Admin Kredit memberikan list nama-nama Perseroan Terbatas 

(PT) yang melakukan peminjaman kredit secara sindikasi. 

Gambar 3.19 

List nama-nama Perseroan Terbatas (PT) yang Sindikasi 

 

Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data yang 

sebenarnya) 

 

 

b. Pemeriksaan pada dokumen kredit Perseroan Terbatas (PT). 

Berikut adalah contoh dokumen kredit nasabah Perseroan Terbatas (PT) 

yang Sindikasi (dalam contoh ini adalah PT Surya Kencana). 

Gambar 3.20 

Dokumen Kredit Perseroan Terbatas (PT) yang Sindikasi 
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Source: PT BPR Akasia Mas 

c. Pengecekan pada dokumen kredit yang terkait ada/tidaknya form 

perhitungan bunga dan angsurannya. 

Pengecekan dilakukan  pada dokumen kredit yang terkait, apakah 

terdapat bunga dan angsurannya. Jika dalam dokumen kredit tersebut 

terdapat form perhitungan bunga dan angsurannya, maka form tersebut 

di-fotocopy dan diserahkan kepada bagian Admin Kredit, jika tidak ada 

maka melapor ke bagian Admin Kredit. 

Gambar 3.21 

Perseroan Terbatas (PT) yang Sindikasi 
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Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data yang sebenarnya) 

Berdasarkan gambar 3.21 diketahui bahwa PT Surya Kencana 

melakukan Sindikasi pada peminjaman kreditnya, yaitu sebesar Rp. 

1.000.000.000,00 terhadap PT BPR Akasia Mas dan Rp. 

500.000.000,00 kepada PT BPR Multi Sembada Dana. Jangka waktu 

kredit yang akan diangsur adalah selama 60 bulan dengan total 

angsuran perbulan yaitu sebesar Rp 44.500.000,00 dan suku bunga 

sebesar 1,3%. Pada tabel 3.2 akan menunjukkan jadwal angsuran kredit 

perbulan yaitu jumlah pokok dan bunga yang harus dibayarkan PT 
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Surya Kencana kepada PT BPR Akasia Mas dan PT BPR Multi 

Sembada Dana. Berikut contohnya: 

Tabel 3.2 

Jadwal Angsuran Kredit PT Surya Kencana 

 

Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data yang sebenarnya) 

Pada angsuran ke 1 dari PT Surya Kencana, jumlah angsuran yang 

harus dibayar kepada BPR adalah sebesar Rp 44.500.000,00, kemudian 

angsuran tersebut dibagi menjadi dua yaitu pemasukkan pokok dan 

bunga. Pokok yang dimasukkan adalah sebesar Rp 12.579.000,00 dan 

bunga sebesar Rp 31.921.000,00.  

d. Hasil pengecekan berupa form perhitungan bunga dan angsuran 

Perseroan Terbatas (PT) yang sindikasi di-fotocopy dan dikembalikan 

kepada pihak admin kredit.  
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Dalam dokumen kredit Perseroan Terbatas (PT) yang melakukan 

sindikasi, apabila terdapat form perhitungan bunga beserta angsurannya 

maka form tersebut di-fotocopy dan diserahkan kepada pihak admin 

kredit, sedangkan form aslinya diletakkan kembali di dalam dokumen 

kredit PT yang terkait. Di sisi lain bila pada saat pengecekan dokumen 

kredit tidak terdapat form perhitungan bunga beserta angsurannya, 

maka dilakukan konfirmasi kepada pihak admin kredit untuk 

menanyakan di mana letak form tersebut. 

6. Mengisi bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Final pasal 4 ayat 

(2) atas bunga deposito. 

Pengisian bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Final pasal 4 ayat (2) 

atas bunga deposito yang dilakukan selama praktik Kerja Magang adalah 

untuk bulan Agustus 2016. Terdapat 2 jenis formulir bukti pemotongan 

untuk Pajak Penghasilan (PPh) Final pasal 4 ayat (2) atas bunga 

deposito/tabungan/diskonto SBI jasa giro yang digunakan oleh BPR yaitu 

formulir yang dicetak sesuai dengan format Departemen Keuangan 

Republik Indonesia dan formulir yang dicetak sesuai dengan format yang 

ditentukan oleh PT BPR Akasia Mas. 

Setiap formulir bukti pemotongan untuk Pajak Penghasilan (PPh) 

Final pasal 4 ayat (2) menghasilkan 2 (dua) lembar. Lembar bukti pertama 

diberikan kepada deposan selaku Wajib Pajak, sedangkan lembar bukti yang 

kedua diberikan kepada BPR selaku pemotong pajak. Pengisian formulir 

bukti pemotongan ini dilakukan berdasarkan pada Daftar Nominatif 
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Deposito yang sebelumnya telah disusun oleh divisi Dana Pihak Ketiga 

(DPK). Berikut adalah langkah-langkah dalam mengisi bukti pemotongan 

Pajak Penghasilan (PPh) Final pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito: 

a. Divisi Dana Pihak Ketiga (DPK) memberikan daftar nominatif deposito 

nasabah yang telah dihitung bunga dan pajak yang harus dibayarkan. 

Daftar nominatif yang diberikan oleh divisi Dana Pihak Ketiga (DPK) 

merupakan panduan dalam mengisi pemotongan PPh Final format BPR 

Akasia Mas dan format Departemen Keuangan RI.   

Tabel 3.3 

Daftar Nominatif Deposito 

 

Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data yang sebenarnya) 

b. Mengisi form bukti pemotongan PPh Final format BPR Akasia Mas. 

Form awal yang diisi dalam bukti pemotongan PPh Final adalah sesuai 

format BPR Akasia Mas, yang mana form bukti pemotongan PPh Final 

tersebut akan disimpan oleh pihak BPR. Berikut adalah contoh gambar 

bukti pemotongan PPh Final format BPR Akasia Mas: 

Gambar 3.22 
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Form Kosong Bukti Pemotongan PPh (Final) format BPR 

Akasia Mas 

 

Source: PT BPR Akasia Mas 

 

Gambar 3.23 

 Form Bukti Pemotongan PPh (Final) format BPR Akasia Mas Terisi 
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Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data yang sebenarnya) 

c. Mengisi form bukti pemotongan PPh (Final) format Departemen 

Keuangan RI. 

Setelah mengisi form bukti pemotongan PPh (Final) sesuai format BPR 

Akasia Mas, maka selanjutnya adalah mengisi form pemotongan PPh 

(Final) sesuai format Departemen Keuangan RI, dimana form ini 

nantinya akan diserahkan oleh pihak BPR kepada pihak pajak.  

Langkah-langkah pengisiannya yaitu, pada kolom “NPWP” diisi 

nomor NPWP deposan yaitu Rizky. Untuk kolom “Nama” diisi dengan 

nama lengkap Ananda Rizky. Pada kolom (3) “Jumlah Bruto 

Bunga/Diskonto/Jasa Giro penulis mengisikan jumlah bunga kotor 
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sebelum pajak dengan nilai Rp 549.932,00. Kolom (4) “Tarif (%)” 

adalah tarif pajak yang dikenakan terhadap perolehan bunga kotor 

deposan RIzky yaitu sebsar 20%. Untuk kolom (5) “PPh yang Dipotong 

(Rp)” diisikan dengan jumlah pajak yang dipotong atas bunga deposito 

kotor sebesar Rp 109.986,00. Berikut adalah contoh gambarnya dari 

bukti pemotongan PPh (Final) format departemen Keuangan RI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.24 

Form Kosong Bukti Pemotongan PPh (Final) format Departemen 

Keuangan RI 
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Source: PT BPR Akasia Mas 

 

 

Gambar 3.25 

Form Bukti Pemotongan PPh (Final) format Departemen 

Keuangan RI Terisi 
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Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data yang sebenarnya) 

d. Mengembalikan hasil pengisian pemotongan PPh (Final) pasal 4 ayat 

(2) atas bunga deposito baik format PT BPR Akasia Mas dan format 

Departemen Keuangan RI kepada divisi Dana Pihak Ketiga (DPK). 

Hasil pengisian bukti pemotongan yang telah dibuat diserahkan kembali 

kepada divisi Dana Pihak Ketiga (DPK) untuk dilakukan pengecekkan 

ulang dan disimpan. 

7. Melakukan Praktik Sistem Informasi Debitur (SID)/ BI Checking. 
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BI Checking digunakan untuk memeriksa riwayat pinjaman kredit nasabah 

apakah kolektibilitas dan tunggakan nasabah tersebut lancar atau macet, 

sehingga bank bisa mengambil keputusan dengan tepat dalam analisa kredit 

apakah nasabah tersebut bisa diberi pinjaman atau tidak. Langkah-langkah 

dalam melakukan BI Checking adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.26 

Langkah-langkah dalam melakukan BI Checking 

a. Masuk ke website 192.168.32.8/sidopt/lalu pilih menu “Bank 

Perkreditan Rakyat/Bank Perkreditan Rakyat Syariah”. 

 

b. Mengisi sandi bank, kantor bank, User ID, dan password untuk log in. 
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c. Setelah login, masuk ke menu Informasi Debitur 

 

d. Setelah itu pilih menu IDI dan pilih “Permintaan IDI (Request IDI)”. 
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e. Setelah itu, pencarian data nasabah bisa dilakukan dengan memilih 

kriteria-kriteria yang diinginkan untuk mencari data nasabah seperti 

Nama Debitur, Tanggal lahir, dan No. KTP/AKTE, lalu klik “cari”. 

 

Apabila pada saat pencarian data nasabah terjadi error, maka tampilan 

akan kembali ke menu pada bagian awal (a). 
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f. Hasil pencarian data nasabah yang ada maupun tidak ada di-print dan 

disimpan untuk diberikan kepada pihak marketing.  

Berikut adalah contoh gambar hasil pencarian data nasabah yang ada 

dan tidak ada/tidak ditemukan: 

Gambar 3.27 

Hasil pencarian data nasabah melalui SID/BI Checking yang tidak 

ditemukan 

 

Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data yang 

sebenarnya) 

Dalam pencarian nasabah melalui SID/BI Checking bila data nasabah 

tersebut tidak ditemukan, dikarenakan nasabah tersebut tidak memiliki riwayat 

dalam melakukan peminjaman kredit. Di sisi lain, bila terdapat data nasabah 
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pada saat pengecekan maka nasabah tersebut dalam riwayatnya pernah 

melakukan peminjaman kredit. Berikut adalah contoh gambar hasil pencarian 

bila data nasabah ada pada saat pengecekan: 

Gambar 3.28 

Hasil pencarian data nasabah melalui SID/BI Checking yang 

ditemukan 

 

Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data yang 

sebenarnya) 

g. Hasil BI Checking diberikan kepada pihak marketing. 

Hasil dari BI checking menjadi sumber bagi BPR Akasia Mas dalam 

membuat keputusan apakah akan memberikan fasilitas kredit atau tidak 

kepada nasabah tersebut. Apabila riwayat dari nasabah tersebut 
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mempunyai banyak tunggakan dan tidak lancar dalam melakukan 

pembayaran tunggakannya, maka pihak BPR akan menolak untuk 

memberikan kredit kepada nasabah tersebut, sebaliknya jika hasil BI 

checking menunjukkan bahwa riwayat kredit nasabah tersebut tidak 

bermasalah atau tepat waktu dalam melakukan pembayarannya, maka 

pihak BPR akan mengkonfirmasi kepada nasabahnya untuk 

mengadakan pertemuan (meeting) untuk membahas lebih lanjut lagi 

tentang pengajuan kredit tersebut. 

8. Melakukan Inventarisasi Aset Tetap Perusahaan. 

Inventarisasi yang dilakukan selama Praktik Kerja magang adalah pada 

Head Office  PT BPR Akasia Mas  terhadap seluruh aset yang bersifat aset 

tetap, yang nilai perolehan dan nilai bukunya masih tercatat dalam laporan 

keuangan BPR. Setelah dilakukan pemeriksaan dan perhitungan secara fisik, 

hasil perhitungannya dicocokkan dengan daftar inventaris yang telah dibuat 

pada periode dilakukannya inventarisasi sebelumnya. Berikut adalah 

langkah-langkah dalam melakukan Inventarisasi aset tetap pada BPR: 

 

 

a. Pihak Internal Control memberikan daftar Inventaris aset tetap yang 

dimiliki BPR: 

Berikut merupakan contoh dari daftar Inventaris aset tetap pada PT 

BPR Akasia Mas: 

Tabel 3.4 

Pelaksanaan accounting service..., Surya Ada Wijaya, FB UMN, 2017



Daftar Inventaris PT BPR Akasia Mas 

 

Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data yang sebenarnya) 

b. Melakukan pemeriksaan dan perhitungan aset secara fisik berdasarkan 

daftar Inventaris yang diberikan. 

Dalam kegiatan inventarisasi ini, apabila terdapat perbedaan 

perhitungan antara fisik dan pencatatan pada daftar inventaris, maka 

perlu dilakukan klarifikasi kepada bagian General Affairs (GA) 

mengenai perbedaan tersebut, antara lain perbedaan tersebut bisa terjadi 

karena: aset tersebut hilang, sudah rusak, dipinjam, maupun dioper ke 

kantor cabang.  

Berikut merupakan hasil dari pemeriksaan dan perhitungan fisik secara 

manual atas Inventaris aset tetap BPR: 

Gambar 3.29 

Hasil pemeriksaan dan perhitungan Inventaris secara manual  
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Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data yang sebenarnya) 

Berdasarkan gambar 3.27, Barang-barang inventaris yang tidak ada 

pada tempatnya setelah dilakukan pengecekan maka diberi tanda “strip 

(-)” dan dikonfirmasi kepada bagian General Affairs (GA) PT BPR 

Akasia Mas mengenai letak barang tersebut serta penjelasannya 

mengapa barang tersebut sampai tidak ada. Contohnya pada nomor 

urutan ke 10 dimana inventaris berupa “Tape Mobil Suzuki APV 

Second” tidak ditemukan pada tempatnya, dan telah dikonfirmasi 

kepada bagian General Affairs (GA) ternyata aset tersebut sedang 

dipinjam dan berada di Gereja pak Budi selaku komisaris utama PT 

BPR Akasia Mas. Beberapa aset tetap yang terdapat di BPR belum 

tercantum kode inventaris. Oleh karena itu, setiap aset yang belum 

tercantum nomornya dicantumkan dengan memakai label pada aset 

tetap tersebut sesuai kode inventarisnya. 

c. Hasil pengecekan dan perhitungan daftar Inventaris yang telah diisi 

dipindahkan ke dalam Microsoft excel untuk disimpan datanya.   
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Pengecekan dan perhitungan daftar Inventaris yang telah dilakukan 

secara manual dipindahkan ke dalam Microsoft excel untuk disimpan 

datanya. Berikut contohnya: 

Tabel 3.5 

Hasil pemeriksaan dan perhitungan Inventaris PT BPR Akasia 

Mas 

 

Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data yang sebenarnya) 

Hasil excel beserta daftar inventaris yang telah diisi secara manual 

diserahkan kembali kepada pihak Internal Control.  

 

 

9. Mencari Berkas Appraisal Independen Nasabah 

Berikut adalah langkah-langkah dalam mencari berkas Appraisal 

Independen nasabah: 

a.  Pihak admin kredit memberikan list nama-nama nasabah yang ingin 

dicari berkas Appraisal Independennya. 
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Gambar 3.30 

Daftar Appraisal Independen nasabah 

 

Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data yang 

sebenarnya) 

b. Mencari berkas Appraisal Independen nasabah sesuai daftar yang 

diberikan pihak admin kredit. 

Berikut merupakan contoh berkas appraisal Independen nasabah PT 

BPR Akasia Mas (dalam contoh ini adalah nasabah Andress Manansal). 

 

 

 

 

Gambar 3.31 

Appraisal Independen PT BPR Akasia Mas 
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Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data yang sebenarnya) 

 

c. Hasil pencarian berkas Appraisal Independen nasabah diserahkan kepada 

pihak Admin Kredit. 

Berkas Appraisal Independen nasabah yang dicari sesuai daftar, 

diserahkan kepada Pihak Admin kredit. Jika dalam pencarian berkas 
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tersebut tidak ditemukan, maka dilakukan konfirmasi kepada pihak Admin 

Kredit. 

10. Membuat Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas yang dibuat pada saat praktik Kerja Magang adalah untuk 

periode bulan Juli dan Agustus 2016. Laporan arus kas merupakan laporan 

penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan pada periode tertentu. 

Laporan arus kas dibuat dengan menggunakan Microsoft Excel, yang mana 

setiap sheet di Microsoft Excel hanya berisi untuk satu tanggal. Berikut 

adalah langkah-langkah dalam membuat laporan arus kas pada PT BPR 

Akasia Mas (dalam contoh ini untuk periode tanggal 20 Juli 2016 dan 21 

Juli 2016): 

a. Pihak accounting memberikan laporan mutasi kas beserta data kas 

masuk dan keluar yang telah terhitung total mutasi kasnya. (data kas 

masuk dan keluar beserta perhitungan total mutasi kasnya sesuai 

gambar 3.11 dan gambar 3.14). 

b. Membuat tabel laporan arus kas PT BPR Akasia Mas pada Microsoft 

Excel.  

Tabel laporan arus kas yang dibuat pada Microfost Excel mengikuti 

format sebelumnya yang telah dibuat BPR. Data kas masuk dan keluar 

yang diberikan dipisahkan, dimana data-data tersebut nantinya akan 

dimasukkan ke dalam laporan arus kas BPR. Berikut adalah contoh 

tabel laporan arus kas PT BPR Akasia Mas (dalam contoh ini adalah 

untuk periode tanggal 20 Juli 2016 dan 21 Juli 2016): 
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Tabel 3.6 

Laporan Arus Kas 

 

Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data yang sebenarnya) 

c. Mengisi dan menghitung total debet dan kredit  laporan arus kas PT 

BPR Akasia Mas sesuai data kas masuk dan keluarnya. 

Tabel laporan arus kas yang telah dibuat diisi dan dihitung berdasarkan 

data kas masuk dan keluar pada tanggal tersebut (dalam contoh ini 

adalah untuk periode tanggal 20 juli 2016 dan 21 Juli 2016). Untuk 

kolom debet diisi dengan segala penerimaan berupa kas yang ada pada 

slip-slip data kas masuk, sedangkan untuk kolom kredit diisi dengan 

segala pengeluaran kas yang ada pada slip-slip data kas keluar. Setelah 

pengisian akun yang terkait, total debet dan total kredit dihitung. Cara 

perhitungan total debet adalah menjumlah seluruh nominal dari hasil 

penerimaan kas yang ada pada kolom debet, sedangkan perhitungan 
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total kredit adalah menjumlahkan seluruh nominal dari pengeluaran kas 

yang ada pada kolom kredit. Langkah selanjutnya adalah menghitung 

saldo kas akhir untuk dijadikan saldo kas awal pada tanggal berikutnya. 

Perhitungan saldo kas akhir adalah saldo kas awal ditambahkan dengan 

total jumlah debit dan dikurangi total jumlah kredit. Berikut adalah 

contoh pengisian dan perhitungan laporan arus kas PT BPR Akasia Mas 

pada tanggal 20 Juli 2016 dan 21 Juli 2016: 

Tabel 3.7 

Laporan arus kas yang telah diisi dan dihitung 

 

Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data yang sebenarnya) 

d. Hasil pengisian dan perhitungan laporan arus kas melalui Microsoft 

Excel diserahkan kepada pihak accounting. 

Setelah pengisian dan perhitungan laporan arus kas sesuai data kas 

masuk dan keluarnya, maka hasil tersebut diserahkan kembali kepada 

pihak accounting untuk dilakukan pengecekan dan disimpan hasilnya. 
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11. Melakukan Audit Deposito 

Audit deposito dalam PT BPR Akasia Mas adalah pemeriksaan terhadap 

seluruh kelengkapan suatu dokumen deposito nasabah. Pemeriksaan 

kelengkapan yang dimaksud sesuai dengan format dan prosedur yang telah 

ditetapkan pihak BPR, seperti mengisi nama lengkap, alamat, nama Ibu 

kandung, jenis pekerjaan, fotocopy KTP dan NPWP, dan sebagainya. 

Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan audit deposito pada PT 

BPR Akasia Mas: 

a. Pihak Internal Control memberikan list kelengkapan deposito nasabah 

sesuai format BPR. (dalam contoh ini adalah nasabah bernama Harly 

Wiguna dengan total nominal deposito sebesar Rp 100.000.000,00 

dengan no bilyet yaitu “AA 000357”) 

 

 

 

 

 

Gambar 3.32 

List kelengkapan deposito nasabah 
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Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data yang sebenarnya) 

b. Mengisi list kelengkapan deposito nasabah sesuai bilyet depositonya.  

Semua kelengkapan yang ada pada list kelengkapan deposito nasabah 

dicocokkan dengan bilyet depositonya dan data-data dalam 

dokumennya. Cara pengisiannya adalah memberikan tanda strip beserta 

catatan keterangan bila pada saat pengecekan dokumen deposito ada 

yang tidak lengkap, sedangkan bila ada dan lengkap maka diberikan 

tanda checklist (). Berikut adalah pengisian laporan kelengkapan 

deposito nasabah atas nasabah Harly Wiguna: 

 

 

 

Gambar 3.33 

Pengisian list kelengkapan deposito nasabah 
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Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data yang sebenarnya) 

c. Ketidaklengkapan data deposito nasabah dicatat secara manual pada 

buku besar BPR. 

Segala data yang tidak lengkap atau kurang pada dokumen deposito 

nasabah setelah dilakukan pengecekkan, ditulis kembali secara manual 

pada buku besar BPR. Berikut adalah contoh buku besar 

ketidaklengkapan data deposito dalam BPR: 

  

 

 

 

Gambar 3.34 

Buku besar ketidaklengkapan data deposito 
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Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data yang sebenarnya) 

d. Hasil pencatatan pada list kelengkapan dan pada buku besar atas 

ketidaklengkapan data deposito diserahkan kepada pihak Internal 

Control. 

Hasil pencatatan yang telah disii pada list kelengkapan dan pada buku 

besar ketidaklengkapan data deposito diserahkan kepada pihak Internal 

Control untuk diproses dan dikonfirmasi kekurangan-kekurangan yang 

ada, sehingga bisa dilengkapi. 
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12. Melakukan Stock Opname atas Persediaan Kantor 

Pada PT BPR Akasia Mas, stock opname secara khusus hanya dilakukan 

terhadap buku-buku slip yang digunakan dalam kegiatan operasioanl 

perusahaan. Buku-buku slip tersebut antara lain: slip penerimaan kas, slip 

pengeluaran kas, slip tanda bukti pemindahbukuan, bukti setoran, slip 

pengambilan tabungan, dan lainnya. Kegiatan stock opname yang dimaksud 

adalah mencatat berapa banyak buku slip yang ada pada BPR ke- dalam 

sebuah kartu stock sesuai dengan nama-nama slipnya. Berikut adalah 

langkah-langkah dalam melakukan stock opname atas persediaan kantor: 

a. Pihak Internal Control memberikan kumpulan kartu stock yang telah 

dicatat pada periode sebelumnya yang akan dibandingkan dengan 

perhitungan pada saat ini. (dalam contoh ini ada slip penerimaan kas 

BPR) 

Berikut contoh kartu stock pada PT BPR Akasia Mas: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.35 

Kartu Stock 
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Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data yang 

sebenarnya) 

b. Menghitung slip-slip persediaan terkait dan mencatatnya pada kartu 

stock sesuai tanggal dan sisa buku terbaru pada saat ini. 

Slip-slip yang terkait dihitung dan dari hasil perhitungannya dicatat dan 

ditulis secara manual ke dalam kartu stock beserta tanggal pada saat 

dilakukannya perhitungan (dalam contoh ini adalah tanggal 24 Agustus 

2016). Pada kolom “sisa” tertulis jumlah slip yang tersisa dalam BPR, 

dan bila jumlah slip tersebut berjumlah kurang atau sama dengan 25, 

maka dilakukan konfirmasi ke bagian accounting untuk dilakukan 

pembelian kembali. Berikut contoh pengisiannya: 
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Gambar 3.36 

Kartu Stock update terbaru 

 

Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data yang 

sebenarnya) 

c. Hasil pengisian kartu stock terbaru diserahkan kepada pihak Internal 

Control untuk disimpan. 

Kartu stock yang telah diisi berdasarkan perhitungan pada saat ini 

dikembalikkan kepada pihak Internal Control untuk disimpan dan 

digunakan kembali pada perhitungan berikutnya. 

13. Melakukan Audit Kredit 
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Audit kredit pada saat praktik Kerja Magang dilakukan pada dua tempat 

yaitu kantor pusat dan kantor cabang. Kantor pusat terletak pada daerah 

Tangerang, sedangkan kantor cabang terletak di daerah Bekasi. Audit kredit 

yang dimaksud dalam BPR adalah memeriksa kelengkapan suatu dokumen 

kredit milik nasabah dan apakah berkas-berkas kredit dari nasabah tersebut 

sudah sesuai dengan prosedur peminjaman kredit yang telah ditetapkan PT 

BPR Akasia Mas baik dalam kantor pusat maupun pada kantor cabang. 

Berkas-berkas yang diperiksa dalam melakukan audit kredit, seperti 

formulir permohonan kredit, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 

fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), fotocopy Kartu Keluarga 

(KK) dan akte nikah, fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)/Rek. 

PLN/PAM, surat keterangan gaji (bila seorang pekerja), fotocopy Rekening 

Koran (RK)/Tabungan (Tab)/deposito 3 bulan terakhir, Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) 2 tahun terakhir, BI Checking, hasil Appraisal, dan data 

jaminan masih berlaku atau sudah expired. Berikut adalah langkah-langkah 

dalam melakukan audit kredit dalam BPR: 

a. Pihak Internal Control memberikan list kelengkapan data kredit 

nasabah sesuai format BPR. (dalam contoh ini adalah nasabah Wesley 

Secada dengan total peminjaman sebesar Rp 200.000.000,00 dan Dito 

sebagai marketing BPR yang bertanggung jawab atas nasabah Wesley 

Secada). 

Gambar 3.37 

List kelengkapan data kredit nasabah 
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Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data yang sebenarnya) 

b. Mengisi list kelengkapan data kredit nasabah sesuai data yang berada pada 

dokumen kreditnya. 

Semua kelengkapan yang ada pada list kelengkapan kredit nasabah 

dicocokkan dengan data-data dalam dokumennya. Cara pengisiannya 

adalah dengan memberikan tanda strip (-) secara manual beserta catatan 

keterangan bila pada saat pengecekkan dokumen kredit nasabah ada yang 

tidak lengkap, sedangkan bila ada dan lengkap maka diberikan tanda 

checklist () secara manual. Berikut adalah pengisian laporan 

kelengkapan kredit nasabah atas nasabahWesley Secada: 

Gambar 3.38 

Pengisian list kelengkapan data kredit nasabah 
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Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data yang 

sebenarnya) 

 Berdasarkan gambar 3.36 diketahui bahwa nasabah bernama Wesley 

Secada memiliki plafond kredit pada PT BPR Akasia Mas sebesar Rp 

200.000.000,00 dan Dito sebagai marketing BPR yang bertanggung jawab 

kepada nasabah Wesley Secada. Pada saat pemeriksaan kelengkapan 

berkas kredit nasabah Wesley Secada, ditemukan bahwa formulir 

permohonan kredit pada dokumen kredit tersebut ada, namun belum 

ditandatangani oleh pihak nasabah, sehingga kekurangan tersebut ditulis 

dan dicatat pada kolom “Keterangan”. Ditemukan juga dalam dokumen 

kredit tersebut tidak dilengkapi oleh fotocopy NPWP milik kreditur dan 

surat keterangan gajinya (Wesley Secada seorang karyawan pada suatu 

Perseroan Terbatas (PT)), sehingga diberikan tanda strip (-) dalam list 

kelengkapan kredit nasabah. PBB 2 tahun terakhir yang ada dalam 
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dokumen kredit nasabah Wesley Secada belum di-update, sehingga ditulis 

keterangan tersebut pada kolom “Keterangan”. 

c. Ketidaklengkapan data kredit nasabah dicatat secara manual pada buku 

besar BPR. 

Segala data yang tidak lengkap atau kurang pada dokumen kredit nasabah 

setelah dilakukan pengecekan, ditulis kembali secara manual pada buku 

besar BPR. Berikut adalah contoh buku besar ketidaklengkapan data kredit 

dalam BPR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.39 

Buku besar ketidaklengkapan data kredit nasabah 
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Source: PT BPR Akasia Mas (data diatas bukanlah data yang sebenarnya) 

 

d. Hasil pencatatan pada list kelengkapan kredit nasabah dan pada buku besar 

atas ketidaklengkapan kredit diserahkan kepada pihak Internal Control. 

Hasil pencatatan yang telah disii pada list kelengkapan dan pada buku 

besar ketidaklengkapan data kredit nasabah diserahkan kepada pihak 
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Internal Control untuk diproses dan dikonfirmasi kekurangan-kekurangan 

yang ada sehingga bisa dilengkapi. 

 

3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

Kendala yang ditemukan pada saat pelaksanaan praktik Kerja Magang pada PT 

BPR Akasia Mas yaitu: 

1. Terdapat beberapa dokumen kredit nasabah yang sudah lunas akan tetapi 

tidak diberi tanda lunas, dan masih tergabung bersama dokumen kredit 

nasabah yang belum lunas. 

2. Pada saat melakukan perhitungan mutasi kas terdapat slip yang salah 

pencatatan jumlah angka. 

3. Pada saat mencari data nasabah Perseroan Terbatas (PT) yang Sindikasi, 

terdapat beberapa Perseroan Terbatas yang di dalam dokumennya tidak ada 

lembaran angsuran dan bunganya. 

4. Pada saat melakukan Inventarisasi aset tetap perusahaan, beberapa aset 

tersebut secara fisik tidak ditemukan dan tidak ada dalam kantor BPR, serta 

terdapat beberapa aset tetap yang belum ditandai dan dilabeli nomor aset 

tersebut. 

5. Pada saat melakukan Internal Control audit deposito, terdapat dokumen 

nasabah yang telah selesai dan tidak berhubungan lagi dengan BPR akan 

tetapi dimasukkan ke dalam filing cabinet yang depositonya masih berlanjut. 

6. Pada saat melakukan Stock Opname, terdapat beberapa persediaan yang 

tercantum pada cacatan stock, akan tetapi tidak ditemukan. 
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7. Pada saat melakukan Internal Control terkait audit kredit, banyak lembar 

data pada dokumen nasabah yang tidak lengkap dan tidak diisi, serta lembar 

persetujuan yang tidak ditandatangani pihak komite. 

 

3.3.1 Solusi Atas Kendala Yang Ditemukan 

Solusi atas kendala yang ditemukan pada saat pelaksanaan praktik Kerja Magang 

yaitu:  

1. Mengkonfirmasi kepada bagian admin kredit, untuk di cek melalui sistem 

apakah nasabah dengan plafond tersebut sudah lunas atau belum. 

2. Menghitung jumlah angkanya langsung melalui bukti dan bon-bon yang ada 

3. Mengkonfirmasi dan menanyakan kepada bagian admin kredit. 

4. Mengkonfirmasi kepada bagian General Affairs (GA) mengenai letak dan 

kondisi aset tetap tersebut, serta melabeli dan menempelkan nomor aset pada 

aset yang belum dilabeli nomor. 

5. Mengkonfirmasi kepada bagian deposito apakah nasabah tersebut sudah 

lunas atau belum.  

6. Mengkonfirmasi kepada bagian penyedia persediaan dan pihak accounting 

mengenai letak persediaan tersebut dan apakah sudah habis terpakai atau 

belum. 

7. Melaporkan kepada pihak Internal Control perusahaan dan pihak Internal 

Control yang nantinya akan mengkonfirmasi kepada bagian admin kredit 

dan pihak marketing, serta meminta tanda tangan persetujuan dari pihak 

komite untuk melengkapi lembar data tersebut. 
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