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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Pelaksanaan kerja magang dilaksanakan di PT. Jaya Kreasi Indonesia yang 

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

Tangerang dengan penempatan di Finance, Accounting, and Tax Division. Divisi 

ini merupakan divisi yang terkait dengan kegiatan akuntansi, mulai dari 

pencatatan hingga menyajikan laporan keuangan. Proses pelaksanaan kerja 

magang ini dibimbing dan diawasi oleh Ibu Irma Tri Hesty, selaku Accounting & 

Tax Sr, Spv. PT. Jaya Kreasi Indonesia. 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Selama pelaksanaan kerja magang dari tanggal 28 Juni 2021 hingga 27 Agustus 

2021, tugas yang dilakukan yaitu sebagai berikut: 

1. Pengecekan Stock 

Stock opname adalah perhitungan barang jadi yang dilakukan secara 

periodik dengan menghitung langsung fisik barang dagangan yang ada di 

gudang, dan mencocokkan jumlahnya dengan catatan pembukuan di kartu 

stock manual atau data stock di komputer bagian gudang. Selisih stock 

opname umumnya disebabkan faktor kurang teliti dalam pembukuan atau 

adanya pencurian barang dagang. Tujuan melakukan stock opname adalah 
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untuk mengetahui jumlah stock dari waktu ke waktu, apakah stock barang 

di gudang dengan stock di kartu stock sama atau terdapat selisih, untuk 

memprediksi kapan waktu yang tepat untuk melakukan pembelian stock 

barang kembali, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya dugaan fraud 

dari pihak tertentu. Dalam melakukan stock opname, dokumen yang 

diperlukan yaitu: kartu stock barang, bukti barang masuk, bukti barang 

keluar. Setiap barang yang masuk atau keluar, harus selalu dicatat di kartu 

stock. Prosedur dalam melakukan stock opname yaitu:  

a) Meminta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan mutasi 

barang kepada Account Receivable Junior Supervisor dan pihak 

yang berkaitan 

b) Kemudian mencocokkan stock pada kartu stock dengan sistem. 

c) Menandai kartu stock dan sistem apabila terdapat stock barang 

yang berbeda atau menandai kartu stock dan sistem jika terdapat 

transaksi yang hanya terdapat pada satu dokumen (kartu stock atau 

sistem). 

d) Memberikan hasil pengecekan kartu stock kepada bagian Account 

Receivable Junior Supervisor. 

 

2. Meng-input Sales Order  

Sales order merupakan dokumen penawaran penjualan yang diberikan 

oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Tujuan meng-input sales order 

adalah untuk mencatat transaksi penjualan produk pada sistem akuntansi 
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perusahaan. Dokumen yang dibutuhkan adalah sales order. Prosedur 

dalam meng-input sales order yaitu:  

a) Meminta dokumen sales order dari Inventory Junior Supervisor  

b) Kemudian meng-input sales order ke dalam Accurate sesuai 

dengan dokumen sales order.  

c) Proses peng-input-an sales order dalam Accurate: klik “Daftar”  

“Pesanan Penjualan”  “Baru” 

d)  Mengisi bagian “Order by”, “Ship to”, “Bill to”, “PO number”, 

“SO number”, “SO Date”, “Ship Date”, “Salesman”, “Terms” 

berdasarkan dokumen sales order. 

e) Mengisi bagian “Item”, dengan barang yang dipesan serta jumlah 

barang yang dipesan,  

f) Mengisi “description” dengan tipe mobil dan no chasis mobil,  

g) Mengisi kolom pajak dengan memberi huruf “N”  

h) Kemudian klik “Simpan dan baru”. 

 

3. Meng-input Delivery Order 

Delivery order merupakan dokumen berupa surat perintah penyerahan 

barang pesanan yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli. Tujuan 

meng-input delivery order adalah untuk mencatat transaksi pengiriman 

barang kepada pelanggan atas barang yang dipesan. Dokumen yang 

dibutuhkan untuk meng-input delivery order adalah dokumen delivery 

order. Prosedur dalam meng-input delivery order yaitu:  
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1. Meminta dokumen delivery order dari Inventory Junior Supervisor 

2. Kemudian meng-input ke dalam Accurate sesuai dengan dokumen 

delivery order.  

3. Proses peng-input-an delivery order dalam Accurate yaitu: Klik 

“daftar”  “Penjualan”  “Pengiriman Pesanan”  “Baru” 

4. Mengisi bagian “Pelanggan”, “Bill to”, “Ship to”, “PO number”, 

“Delivery number”, “Date” berdasarkan dokumen delivery order 

5. Mengisi bagian “item” sesuai dengan kuantitas, serta item 

description yang diminta. 

6. Mengisi bagian “description” sesuai dengan tipe mobil dan no 

chasis mobil. 

7. Kemudian klik “Simpan dan baru”. 

 

4. Meng-input Job Costing 

Job Costing merupakan fitur untuk mencatat proses produksi barang jadi 

berdasarkan pesanan. Tujuan meng-input job costing untuk mencatat 

proses produksi barang berdasarkan pesanan. Dokumen yang dibutuhkan 

untuk meng-input job costing adalah formulir job costing. Prosedur dalam 

meng-input Job Costing yaitu: 

1. Meminta dokumen job costing dari Inventory Junior Supervisor 

2. Kemudian meng-input ke dalam Accurate sesuai dengan dokumen 

job costing.  
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3. Proses peng-input-an Job Costing dalam Accurate yaitu: klik 

“Daftar”  “Pembiayaan Pesanan”  “Baru” 

4. Kemudian mengisi bagian “Date”, “Batch number” sesuai dengan 

“PO number”  

5. Mengisi “description” berdasarkan “item” yang dipesan. 

6. Mengisi “item” sesuai dengan tipe barang yang dipesan dan 

kuantitas barang yang dipesan  

7. Kemudian klik “Simpan dan baru”. 

 

5. Meng-input Finishing dari Job Costing 

Finishing dari Job Costing berfungsi untuk mencatat penyelesaian dari 

aktivitas Job Costing yang telah dibuat. Dokumen yang dibutuhkan adalah 

dokumen Inventory Adjustment. Prosedur dalam meng-input Finishing dari 

Job Costing yaitu: 

1. Menerima dokumen Inventory Adjustment dari Inventory Junior 

Supervisor 

2. Kemudian meng-input ke dalam Accurate sesuai dengan dokumen 

inventory adjustment.  

3. Proses peng-input-an Finishing dalam Accurate yaitu: klik “Daftar” 

 “Pembiayaan Pesanan”  

4. Kemudian double klik “Job Costing” sesuai dengan “PO Number” 

yang ingin di-Finishing 

5. Kemudian klik “Finishing”  
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6. Mengisi bagian “No. Pesan”, “Date” sesuai dengan dokumen 

inventory adjustment. 

7. Mengisi “item” sesuai dengan barang, kuantitas serta biaya yang 

terdapat pada dokumen inventory adjustment  “Ok”  “Ok 

untuk penyelesaian pesanan” 

8. Kemudian klik “Simpan dan baru”. 

 

6. Menghitung Saldo Akhir Piutang 

Fungsi menghitung saldo akhir piutang adalah untuk menentukan saldo 

awal di awal tahun selanjutnya. Tujuan menghitung saldo akhir piutang 

adalah untuk mengecek antara rekapan pada Ms. Excel dengan sistem. 

Dokumen yang dibutuhkan adalah dokumen Ms. Excel rekapan piutang 

tahun 2021, dan saldo piutang akhir tahun 2020. Prosedur menghitung 

saldo akhir piutang yaitu:  

1. Menerima dokumen Ms. Excel rekapan piutang tahun 2021, dan 

saldo piutang akhir tahun 2020 dari Account Receivable Junior 

Supervisor. 

2. Memindahkan saldo akhir piutang tahun 2020 menjadi saldo awal 

piutang tahun 2021.  

3. Menghitung saldo piutang pada Ms. Excel rekapan piutang tahun 

2021 untuk setiap perusahaan pada setiap bulannya  

4. Meng-input hasil perhitungan saldo piutang ke dalam Ms. Excel 

saldo akhir piutang tahun 2021 berdasarkan bulannya. 
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5. Memberikan hasil akhir Ms. Excel kepada bagian Account 

Receivable Junior Supervisor. 

 

7. Meng-input Purchase Invoice 

Purchase invoice adalah bukti transaksi yang diterima oleh pembeli dari 

penjual saat melakukan pembelian. Tujuan meng-input purchase invoice 

adalah untuk mencatat barang atau jasa yang dibeli oleh perusahaan ke 

dalam sistem akuntansi perusahaan. Dokumen yang dibutuhkan adalah 

purchase invoice. Prosedur dalam meng-input purchase invoice yaitu:  

1. Menerima dokumen purchase invoice dari Accounting Junior 

Supervisor 

2. Kemudian meng-input ke dalam Accurate sesuai dengan dokumen 

purchase invoice.  

3. Proses peng-input-an purchase invoice dalam Accurate yaitu: klik 

“Daftar”  “Pembelian”  “Faktur Pembelian”  “Baru”  

4. Kemudian mengisi bagian “Vendor”, “Form Number”, “Invoice 

Number”, “Invoice Date”, “Ship Date”, “FOB”, “Terms”, “No FP 

Std”, “Date FP Std” berdasarkan dokumen purchase invoice. 

5. Mengisi bagian “Item” berdasarkan tipe barang dan kuantitas 

barang yang dipesan serta harga barang 

6. Kemudian klik “Simpan dan baru”. 
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8. Mencocokkan customer receipt dengan bukti pembayaran 

Customer receipt adalah formulir yang digunakan untuk mencatat aktivitas 

penerimaan pelunasan piutang pelanggan, bukti pembayaran adalah bukti 

yang digunakan ketika melakukan transaksi penerimaan sejumlah uang. 

Fungsi dalam melakukan pencocokkan customer receipt dengan bukti 

pembayaran adalah untuk memastikan kebenaran suatu transaksi. 

Dokumen yang dibutuhkan adalah form customer receipt dan bukti 

pembayaran. Prosedur dalam mencocokkan customer receipt dengan bukti 

pembayaran yaitu:  

1. Menerima dokumen customer receipt dan bukti pembayaran dari 

Account Receivable Junior Supervisor. 

2. Memisahkan bukti pembayaran berdasarkan tanggal menjadi per 

bulan 

3. Kemudian mencari customer receipt yang sesuai dengan PO 

number pada bukti pembayaran  

4. Mengecek apakah nominal pada customer receipt dengan bukti 

pembayarannya sama 

5. Kemudian menggabungkan customer receipt dengan bukti 

pembayaran dengan cara steples dengan rapi. 

6. Memberikan hasilnya kepada Account Receivable Junior 

Supervisor. 
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3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Proses pelaksanaan kerja magang berlangsung dari tanggal 28 Juni 2021 hingga 

tanggal 27 Agustus 2021. Rincian tugas yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Pengecekan stock 

Pengecekan stock PT Jaya Kreasi dilakukan untuk periode 1 Januari- 30 Juni 

tahun 2021, cara melakukan pengecekan stock yaitu: 

1) Memperoleh dokumen kartu stock manual dari Account Receivable Junior 

Supervisor (dapat dilihat pada Gambar 3.1). 

Gambar 3.1 Kartu stock 

 

2) Setelah menerima kartu stock, menarik data mutasi barang gudang dari 

Accurate menjadi Ms. Excel berdasarkan kartu stock manual dengan cara:  
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a) Pada halaman pertama Accurate, pilih “daftar” kemudian pilih 

“barang dan jasa” (dapat dilihat pada Gambar 3.2). 

Gambar 3.2 Tampilan Accurate 

 

b) Setelah itu, klik “kode barang” atau “deskripsi barang” untuk 

mencari barang yang diinginkan sesuai dengan kartu stock yang 

diberikan dari Account Receivable Junior Supervisor (dapat dilihat 

pada Gambar 3.3). 

Gambar 3.3 Tampilan Accurate 
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c) Setelah cari barang yang diinginkan berdasarkan Gambar 3.1 (xar 

20), kemudian double klik pada barang tersebut (dapat dilihat pada 

Gambar 3.4). 

Gambar 3.4 Tampilan Accurate 

 

d) Klik kanan kemudian pilih “mutation by warehouse” (dapat dilihat 

pada Gambar 3.5). 

 

Gambar 3.5 Tampilan Accurate 
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e) Kemudian klik “expor” untuk mengubah menjadi file Ms. Excel 

kemudian save (dapat dilihat pada Gambar 3.6). 

Gambar 3.6 Tampilan Accurate 

  

3) Kemudian mencocokkan stock pada kartu stock dengan sistem. Pada kartu 

stock (Gambar 3.1) menunjukkan persediaan xar-20 dengan No PO U-

0622025A terdapat stock keluar sebesar 1.22, dan pada sistem (Gambar 

3.7) menunjukkan xar-20 dengan No PO U-0622025A juga terdapat stock 

keluar sebesar 1.22. 

Gambar 3.7 Ms. Excel Barang 

 

4) Memberikan tanda benar jika saldo barang dan mutasi barang sesuai 

dengan Ms. Excel yang ditarik dari Accurate.  (dapat dilihat pada Gambar 

3.8).  
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Gambar 3.8 Kartu Stock 

  

Jika terdapat perbedaan antara kartu stock dengan sistem, dapat menandai 

kartu stock atau sistem kemudian menginfokan kepada Account Receivable 

Junior Supervisor. 

5) Memberikan hasil pengecekan kartu stock kepada bagian Account 

Receivable Junior Supervisor. 

Pengecekan stock dilakukan untuk sekitar 40 barang, dan terdapat sekitar 10 

ketidakcocokan antara kartu stock dengan sistem. Ketidakcocokan ini disebabkan 

karena kesalahan penulisan pada kartu stock manual. 

2. Meng-input Sales Order 

Meng-input Sales Order PT Jaya Kreasi dilakukan untuk periode Juni-

September tahun 2021, cara meng-input Sales Order yaitu: 
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1) Meminta dokumen sales order dari Inventory Junior Supervisor (dapat 

dilihat pada Gambar 3.9).  

Gambar 3.9 Form Sales Order 

  

2) Kemudian proses peng-input-an untuk sales order dapat dilakukan dengan 

cara: 

a) Pada halaman pertama Accurate, pilih “daftar” kemudian pilih 

“penjualan”, kemudian pilih “pesanan penjualan” (dapat dilihat 

pada Gambar 3.10).  
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Gambar 3.10 Tampilan Accurate 

 

b) Setelah itu, klik “baru” untuk meng-input sales order baru (dapat 

dilihat pada Gambar 3.11). 

Gambar 3.11 Tampilan Accurate 

  

c) Setelah itu, mengisi Sales Order pada Accurate (Gambar 3.12) 

sesuai dengan dokumen fisiknya (Gambar 3.9). Bagian order by 

dengan PR-000082 dan PT. NUSANTARA CHRYSLERINDO 

INTERNATIONAL, mengisi ship to dengan PT. NUSANTARA 
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CHRYSLERINDO INTERNATIONAL, mengisi PO number 

dengan L-0923209, mengisi SO number dengan L-0923209, 

mengisi SO date dengan 15 September 2021, mengisi ship date 

dengan 15 September 2021, mengisi salesman dengan PURI, 

mengisi terms dengan net 30, mengisi item dengan 173/GRB/NEW 

dengan item description PAKET WRANGLER (BLACK) 

RETAIL dengan quantity 1, mengisi description dengan 

WRANGLER RUBICON / CHASIS : W707897 (dapat dilihat pada 

Gambar 3.12). 

Gambar 3.12 Sales Order 

 

d) Setelah diisi, klik “Simpan dan Baru” (dapat dilihat pada Gambar 

3.13). 
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Gambar 3.13 Sales Order 

 

Pekerjaan meng-input sales order dilakukan sekitar 400 transaksi penjualan 

selama periode Juni-September 2021.  

 

3. Meng-input Delivery Order 

Meng-input Delivery Order PT Jaya Kreasi dilakukan untuk periode Juni-

September tahun 2021, cara meng-input Delivery Order yaitu: 

1. Meminta dokumen delivery order dari Inventory Junior Supervisor 

(dapat dilihat pada Gambar 3.14). 
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Gambar 3.14 Form Delivery Order 

 

2. Kemudian proses peng-input-an untuk delivery order dapat dilakukan 

dengan cara: 

a) Pada halaman pertama Accurate, pilih “daftar” kemudian pilih 

“penjualan”, kemudian pilih “pengiriman pesanan” (dapat dilihat 

pada Gambar 3.15). 
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Gambar 3.15 Tampilan Accurate 

 

b) Setelah itu, klik “baru” untuk meng-input delivery order baru 

(dapat dilihat pada Gambar 3.16). 

Gambar 3.16 Tampilan Accurate 

 

e) Setelah itu, mengisi Delivery Order pada Accurate (Gambar 3.17) 

sesuai dengan dokumen fisiknya (Gambar 3.14). Bagian pelanggan 

dengan PT. NUSANTARA CHRYSLERINDO 

INTERNATIONAL, mengisi bagian ship to dengan PT. 

NUSANTARA CHRYSLERINDO INTERNATIONAL, mengisi 
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bagian PO number dengan L-0923209, mengisi bagian delivery 

number dengan L-0923209, mengisi bagian date dengan 15 

September 2021, mengisi barang dengan PAKET WRANGLER 

(BLACK) RETAIL dan quantity 1, mengisi description dengan 

WRANGLER RUBICON / CHASIS : W707897 (dapat dilihat pada 

Gambar 3.17). 

Gambar 3.17 Tampilan Delivery Order 

 

c) Setelah diisi, klik “Simpan dan Baru” (dapat dilihat pada Gambar 

3.18). 
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Gambar 3.18 Tampilan Delivery Order 

 

Pekerjaan meng-input delivery order dilakukan sekitar 400 transaksi penjualan 

selama periode Juni-September 2021.  

 

4. Meng-input Job Costing  

Meng-input Job Costing PT Jaya Kreasi dilakukan untuk periode Juni-

September tahun 2021, cara meng-input Job Costing yaitu: 

1. Meminta dokumen job costing dari Inventory Junior Supervisor (dapat 

dilihat pada Gambar 3.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Gambar 3.19 Form Job Costing 

 

2. Kemudian proses peng-input-an untuk job costing dapat dilakukan 

dengan cara: 

a) Pada halaman pertama Accurate, pilih “daftar” kemudian pilih 

“pembiayaan pesanan” (dapat dilihat pada Gambar 3.20). 

Gambar 3.20 Tampilan Accurate 
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b) Setelah itu, klik “baru” untuk meng-input job costing baru (dapat 

dilihat pada Gambar 3.21). 

Gambar 3.21 Tampilan Accurate 

 

c) Setelah itu, mengisi Job Costing pada Accurate (Gambar 3.22) 

sesuai dengan dokumen fisiknya (Gambar 3.19). Bagian batch no 

dengan U-0922040/KLAIM, mengisi bagian date dengan 06 

September 2021, mengisi bagian description dengan Llumar WX 

Black & Llumar WX Black 05 M2, mengisi bagian item dengan 

Llumar WX Black 30 M2 dan Llumar WX Black 05 M2 (dapat 

dilihat pada Gambar 3.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Gambar 3.22 Tampilan Job Costing 

 

d) Setelah diisi, klik “Simpan dan Baru” (dapat dilihat pada Gambar 

3.23). 

Gambar 3.23 Tampilan Job Costing 

 

Pekerjaan meng-input job costing dilakukan sekitar 400 transaksi penjualan 

selama periode Juni-September 2021.  
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5. Meng-input Finishing dari Job Costing 

Meng-input Finishing dari Job Costing PT Jaya Kreasi dilakukan untuk 

periode Juni-September tahun 2021, cara meng-input Finishing yaitu: 

1. Meminta dokumen inventory adjustment dari Inventory Junior 

Supervisor (dapat dilihat pada Gambar 3.24). 

Gambar 3.24 Form Inventory Adjustment 

 

2. Kemudian proses peng-input-an untuk finishing dapat dilakukan dengan 

cara: 

a) Pada halaman pertama Accurate, pilih “daftar” kemudian pilih 

“pembiayaan pesanan” (dapat dilihat pada Gambar 3.25). 
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Gambar 3.25 Tampilan Accurate 

 

b) Setelah itu, double klik pada job costing yang ingin di-finishing 

(dapat dilihat pada Gambar 3.26). 

Gambar 3.26 Tampilan Accurate 

 

c) Setelah itu, klik “finishing” (dapat dilihat pada Gambar 3.27). 
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Gambar 3.27 Tampilan Accurate 

 

d) Setelah itu, mengisi Finishing pada Accurate (Gambar 3.28) sesuai 

dengan dokumen fisiknya (Gambar 3.24). Bagian nomor pesan 

dengan U-0922040/KLAIM, mengisi tanggal selesai dengan 6 

September 2021, mengisi No. Barang pertama dengan P-WUL-

BLA-FD , item description WULING BLACK FULL DEPAN, 

kuantitas 1, satuan KCA, persentase 100% dibagi total jenis item, 

gudang PURI KACA, No. Barang ke-dua dengan P-WUL-BLA-12 

, item description WULING BLACK KAKI SUPIR, kuantitas 2, 

satuan KCA, persentase 100% dibagi total jenis item, gudang PURI 

KACA, No. Barang ke-tiga dengan P-WUL-BLA-34 , item 

description WULING BLACK KAKI TENGAH, kuantitas 2, 

satuan KCA, persentase 100% dibagi total jenis item, gudang PURI 

KACA, No. Barang ke-empat dengan P-WUL-BLA-56 , item 

description WULING BLACK KAKI QUARTER, kuantitas 2, 

satuan KCA, persentase 100% dibagi total jenis item, gudang PURI 
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KACA, No. Barang kelima dengan P-WUL-BLA-BD , item 

description WULING BLACK BACKDOOR, kuantitas 1, satuan 

KCA, persentase 100% dibagi total jenis item, gudang PURI 

KACA (dapat dilihat pada Gambar 3.28) 

Gambar 3.28 Tampilan Accurate 

 

e) Setelah itu klik “ok”, kemudian “ok” lagi (dapat dilihat pada 

Gambar 3.29). 

Gambar 3.29 Tampilan Accurate 
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f) Setelah itu akan muncul tulisan selesai, klik “simpan dan baru” 

(dapat dilihat pada Gambar 3.30). 

Gambar 3.30 Tampilan Accurate 

 

Pekerjaan meng-input Finishing dari job costing dilakukan sekitar 400 transaksi 

penjualan selama periode Juni-September 2021.  

 

6. Menghitung Saldo Akhir Piutang 

Menghitung saldo akhir piutang PT Jaya Kreasi dilakukan untuk periode 

tahun 2021, cara menghitung saldo akhir piutang yaitu: 

1) Menerima dokumen Ms. Excel piutang tahun 2021 dari Account 

Receivable Junior Supervisor (dapat dilihat pada Gambar 3.31). 
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Gambar 3.31 Ms. Excel Saldo Piutang 2021 

 

2) Menerima dokumen Ms. Excel saldo piutang 2020 dari Account 

Receivable Junior Supervisor (dapat dilihat pada Gambar 3.32). 

Gambar 3.32 Saldo Piutang 2020 

 

3) Menerima rekapan piutang tahun 2021 dari Account Receivable 

Junior Supervisor (dapat dilihat pada Gambar 3.33). 

 

Saldo Awal 

Piutang 2020 

Saldo Akhir 

Piutang 2020 
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Gambar 3.33 Rekapan Piutang Tahun 2021 

 

4) Kemudian memindahkan saldo akhir piutang tahun 2020, PT 

Agung memiliki saldo akhir piutang tahun 2020 sebesar Rp 

196.576.515 (dapat dilihat pada Gambar 3.32) ke dalam saldo awal 

tahun 2021 milik PT Agung sebesar Rp 196.576.515 (dapat dilihat 

pada Gambar 3.34). 

Gambar 3.34 Saldo Akhir 2021 

 

Saldo Awal Piutang 2021 
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5) Kemudian menghitung rekapan piutang setiap perusahaan yang 

dihitung per bulan, seperti PT Agung memiliki piutang pada 7 

Januari 2021 sebesar Rp 9.250.000 (dapat dilihat pada Gambar 

3.35). 

Gambar 3.35 Rekapan Piutang Tahun 2021 

 

6) Kemudian meng-input saldo piutang PT Agung yang dihitung dari 

Ms. Excel rekapan piutang tahun 2021 sebesar Rp 9.250.000(dapat 

dilihat pada Gambar 3.34) ke dalam Ms. Excel saldo akhir tahun 

2021 milik PT Agung sebesar Rp 9.250.000, sehingga saldo akhir 

PT Agung pada akhir Januari 2021 menjadi Rp 205.826.515 

diperoleh dari saldo awal Rp 196.576.515 ditambah dengan 

penambahan piutang PT Agung di bulan Januari sebesar Rp 

9.250.000 (dapat dilihat pada Gambar 3.36). 
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Gambar 3.36 Saldo Akhir Piutang Tahun 2021 

 

7) Memberikan hasil akhir Ms. Excel kepada bagian Account 

Receivable Junior Supervisor. 

Pekerjaan menghitung saldo akhir piutang dilakukan sekitar 68 perusahaan selama 

periode tahun 2021.  

7. Meng-input Purchase Invoice 

Meng-input purchase invoice PT Jaya Kreasi dilakukan untuk periode 

Agustus tahun 2021, cara meng-input purchase invoice yaitu: 

1) Menerima dokumen purchase invoice dari Accounting Junior Supervisor 

(dapat dilihat pada Gambar 3.37). 
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Gambar 3.37 Dokumen Purchase Invoice 

 

2) Kemudian proses peng-input-an untuk purchase invoice dapat dilakukan 

dengan cara: 

a) Pada halaman pertama Accurate, pilih “daftar” kemudian pilih 

“pembelian”, lalu pilih “faktur pembelian” (dapat dilihat pada 

Gambar 3.38). 

Gambar 3.38 Tampilan Accurate 
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b) Setelah itu, klik “baru” untuk meng-input purchase invoice baru 

(dapat dilihat pada Gambar 3.39). 

Gambar 3.39 Tampilan Accurate 

 

c) Setelah itu, mengisi Purchase Invoice pada Accurate (Gambar 

3.40) sesuai dengan dokumen fisiknya (Gambar 3.37). Bagian 

vendor dengan CV. MICA SEJAHTERA ABADI, mengisi form 

number dengan MSA/21/0803, mengisi  invoice number dengan 

MSA/21/0803, mengisi invoice date dengan 26 Agustus 2021, 

mengisi ship date dengan 26 Agustus 2021, mengisi fob dengan 

Destination, mengisi  terms dengan Net 30, mengisi  item pertama 

dengan WOS-CPF1-006, Description KF CPF 1 SPARK DEPAN 

AGYA, kuantitas 6, satuan KCA, Unit Price Rp 556.000, Tax N, 

Gudang PURI KACA, item ke-dua dengan WOS-CPF1-009, 

Description KF CPF 1 SPARK DEPAN ALL NEW RUSH, 

kuantitas 15, satuan KCA, Unit Price Rp 556.000, Tax N, Gudang 

PURI KACA, item ke-tiga dengan WOS-CPF1-007, Description 
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KF CPF 1 SPARK DEPAN YARIS, kuantitas 2, satuan KCA, Unit 

Price Rp 556.000, Tax N, Gudang PURI KACA , item ke-empat 

dengan WOS-CPF1-005, Description KF CPF 1 SPARK DEPAN 

CALYA, kuantitas 3, satuan KCA, Unit Price Rp 556.000, Tax N, 

Gudang PURI KACA, mengisi no fp std dengan MSA/21/0803 , 

date dengan 26/08/2021 (dapat dilihat pada Gambar 3.40). 

Gambar 3.40 Tampilan Accurate 

 

d) Setelah itu, klik “simpan dan baru” (dapat dilihat pada Gambar 

3.41). 
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Gambar 3.41 Tampilan Purchase Invoice 

 

Pekerjaan meng-input purchase invoice dilakukan sekitar 100 transaksi selama 

periode Agustus 2021.  

 

8. Mencocokkan customer receipt dengan bukti pembayaran 

Mencocokkan customer receipt dengan bukti pembayaran PT Jaya Kreasi 

dilakukan untuk periode Januari-Desember tahun 2020, cara mencocokkan 

customer receipt dengan bukti pembayaran yaitu: 

1) Menerima dokumen customer receipt dari Account Receivable Junior 

Supervisor (dapat dilihat pada Gambar 3.42). 
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Gambar 3.42 Customer Receipt 

 

2) Menerima dokumen bukti pembayaran dari Account Receivable Junior 

Supervisor (dapat dilihat pada Gambar 3.43). 

Gambar 3.43 Bukti Pembayaran 
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3) Kemudian memisahkan bukti pembayaran per bulan 

4) Kemudian mencari customer receipt yang sesuai dengan PO 

number pada bukti pembayaran seperti pada Gambar 3.41 memiliki 

invoice no. 2011202 dan pada Gambar 3.43 memiliki invoice no. 

2011202 

5) Mengecek apakah nominal pada customer receipt dengan bukti 

pembayarannya sama, seperti pada Gambar 3.42 memiliki nominal 

Rp 487.500 dan pada Gambar 3.43 memiliki nominal Rp 500.000. 

Terdapat selisih antara customer receipt dengan bukti 

pembayarannya sebesar Rp 12.500. Setelah mengkonfirmasi ke 

Accounting & Tax Sr. Spv. selisih ini disebabkan karena 

pembayaran dilakukan menggunakan credit card sehingga total 

pembayaran yang akan diterima perusahaan akan dikurangi dengan 

biaya admin sebesar Rp 12.500. Sehingga kas yang diterima 

perusahaan sebesar Rp 487.500 sesuai dengan customer receipt-

nya. 

6) Kemudian menggabungkan customer receipt dengan bukti 

pembayaran dengan cara steples dengan rapi. 

7) Memberikan hasilnya kepada Account Receivable Junior 

Supervisor. 

Pekerjaan mencocokkan customer receipt dengan bukti pembayaran dilakukan 

sekitar 800 transaksi selama periode Januari-Desember 2020. Terdapat beberapa 



70 
 

transaksi yang tidak ada bukti pembayarannya. Sekitar 100 transaksi tidak dapat 

dicocokkan karena bukti pembayaran yang hilang.  

3.3.2 Kendala 

Kendala yang ditemukan selama pelaksanaan magang yaitu: 

1. Saat melakukan pengecekan stock, tulisan pada kartu stock tidak terbaca 

2. Saat melakukan pembuatan sales order, delivery order, job costing, 

finishing aplikasi Accurate sering mengalami error. 

3. Saat melakukan pencocokkan customer receipt dengan bukti pembayaran, 

bukti pembayaran tidak rapi dan banyak yang hilang.  

3.3.3 Solusi  

Solusi atas kendala yang dihadapi yaitu: 

1. Bertanya kepada pihak yang menuliskan kartu stock jika tidak terbaca. 

2. Mengulang kembali atau membuka aplikasi Accurate kembali dan 

melakukan pekerjaan dari tahap awal. 

3. Mencari satu per satu transaksi dari awal tahun sampai akhir tahun 

kemudian, kemudian menandai customer receipt yang tidak memiliki 

bukti pembayaran kemudian menginformasikan kepada Account 

Receivable Junior Supervisor.  

 

 


