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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemajuan pesat yang ada pada era globalisasi saat ini sangat 

membantu masyarakat dalam melaksanakan aktivitas guna memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Namun, kemajuan disegala bidang tersebut juga diikuti 

oleh semakin ketatnya kompetisi dalam mencari pekerjaan. Pada era ini, 

persaingan di dunia kerja yang semakin ketat disebabkan oleh makin 

menipisnya batasan-batasan antara Negara yang satu dengan yang lain yang 

memaksakan para pekerja untuk terus meningkatkan kualitas kemampuan 

yang dimilikinya.  

Adanya hal tersebut mewajibkan para lulusan perguruan tinggi untuk 

memiliki kemampuan dasar dan terus mengembangkan potensinya agar dapat 

berkarya dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Para lulusan 

perguruan tinggi perlu mengetahui seperti apakah kompleksitas yang terjadi di 

dunia kerja pada kenyataannya demi terciptanya individu yang berkualitas. 

Ketidakselarasan antara pengetahuan mahasiswa tentang dunia kerja 

dengan kenyataan di lapangan seringkali menyebabkan para lulusan 

mengalami kesulitan dalam beradaptasi yang kemudian berujung pada 

kegagalan dalam mendapatkan pekerjaan. Dengan demikian diperlukan 

sebuah proses pendidikan yang memberi ruang bagi mahasiswa dalam 
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meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kesiapan mereka dalam 

menghadapi dunia kerja. 

Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu perguruan tinggi di 

Indonesia diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia professional, 

berdaya saing tinggi, memiliki wawasan global serta menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Untuk itulah diperlukan sebuah proses pendidikan 

yang dapat memberi ruang bagi mahasiswa dalam meningkatkan pengetahuan, 

kemampuan, kesiapan, dan pengalaman mereka dalam menghadapi dunia 

kerja. Salah satu upaya yang ditempuh oleh Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta dalam mencapai tujuan tersebut adalah melalui program PKL. 

PKL merupakan salah satu mata kuliah yang terdapat dalam 

kurikulum pendidikan Universitas Negeri Jakarta yang bertujuan 

meningkatkan wawasan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan 

mahasiswa. Melalui PKL, mahasiswa juga diharapkan dapat mengaplikasikan 

sebagian ilmu yang didapat di bangku kuliah serta menambah wawasan, 

pengalaman, dan kemampuan dalam menghadapi dunia kerja dengan terjun 

langsung kedalamnya. Selain itu, PKL juga perlu dilaksanakan dalam rangka 

memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

Praktikan memperoleh kesempatan untuk melaksanakan PKL pada 

KAP Abubakar Usman & Rekan. Praktikan mendapatkan tugas sesuai dengan 

konsentrasi studi yang diambil yaitu pemeriksaan akuntansi . Meskipun dalam 
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pelaksanaan PKL ini terdapat beberapa kendala, namun praktikan dapat 

mengatasinya dan PKL dapat terus berjalan dengan baik. 

 

B. Maksud dan tujuan 

Adapun maksud dan tujuan praktikan dalam melaksanakan PKL ini 

antara lain: 

1. Maksud PKL 

a) Salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa S1 Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

b) Mempelajari gambaran pekerjaan (job description), dan sistem kerja 

pada Kantor Akuntan Publik, yang sesuai dengan latar belakang 

pendidikan praktikan sebagai mahasiswa S1 Akuntansi, Fakultas 

Ekonomi. 

c) Sebagai acuan praktikan dalam meningkatkan kemampuan beradaptasi 

maupun kemampuan dalam bekerja pada saat praktikan bekerja nanti. 

2. Tujuan PKL 

a) Praktikan mampu mengetahui secara langsung gambaran kompleksitas 

dunia kerja yang ada dilapangan serta membandingkan hal tersebut 

dengan ilmu yang di dapat saat perkuliahan 

b) Praktikan mendapatkan wawasan, pengalaman, keterampilan 

mengenai  akuntansi terutama dalam bidang pemeriksaan laporan 

keuangan. 
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c) Praktikan dapat melatih dan meningkatkan kemampuan serta 

keterampilan praktikan untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan 

kerja serta mampu bersaing menjadi pekerja yang professional. 

d) Praktikan menguji dan membiasakan praktikan dalam menyelesaikan 

masalah (problem solving) yang ada dalam perusahaan dengan 

menerapkan ilmu yang dipelajari dalam perkuliahan sehari-hari. 

e) Serta membangun hubungan kerjasama yang baik antara Universitas 

Negeri Jakarta dengan instansi pemerintah maupun swasta tempat 

praktikan melaksanakan PKL. 

 

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun Kegunaan atau manfaat yang didapat selama pelaksanaan 

PKL  pada Kantor Akunatn Publik Abubakar Usman & Rekan antara lain: 

1. Bagi praktikan: 

a. Memenuhi salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa program 

studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

b. Melatih keterampilan mahasiswa dalam mengimplementasikan 

ilmunya sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti 

perkuliahan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNJ terutama 

bidang pemeriksaan akuntansi. 
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c. Mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja pada unit-unit kerja, 

baik dalam lingkungan pemerintah maupun perusahaan serta 

bagaimana mengatasi situasi dan kondisi tersebut. 

d. Mengembangkan pola pikir, kreativitas, dan keberanian serta 

kemampuan berkomunikasi yang merupakan kulaifikasi yang 

dibutuhkan dalam dunia kerja. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ: 

a. Mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja yang 

profesional 

b. Meningkatkan image Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

yang mempunyai bibit-bibit unggul  

c. Menciptakan peluang kerjasama denganinstansi pemerintah maupun  

perusahaan swasta tempat praktikan melaksanakan PKL. 

d. Mendapatkan umpan balik (feedback) berupa saran dan kritik untuk 

menyempurnakan dan memperbarui kurikulum yang sesuai dengan 

kriteria yang dibutuhkan di dunia kerja. 

3. Bagi KAP Abubakar Usman & Rekan: 

a. Menumbuhkan peluang kerjasama yang saling menguntungkan dan 

bermanfaat bagi KAP Abubakar Usman & Rekan dan Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

b. Mendapatkan tenaga kerja tambahan dalam menyelesaikan pekerjaan 

yang belum selesai 
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c. Merealisasikan fungsi Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai 

tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan masyarakat. 

 

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Praktikan melakukan PKL pada :  

 

Nama Perusahaan : Kantor Akuntan Publik Abubakar & Rekan di Jakarta. 

Alamat Perusahaan : Jalan Jendral Sudirman Kav. 32, Jakarta. 

Telepon/ Faksimile : 021-5708084/021-5708085 

Email    : audit_au@cbn.net.id 

Sektor Bisnis   : Jasa Akuntan Publik 

  

 Praktikan memilih tempat Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & 

Rekan tersebut sebagai tempat PKL karena : 

a) Kantor akuntan publik merupakan instansi yang sangat sesuai dengan 

konsentrasi studi praktikan yaitu pemeriksaan akuntansi. 

b) Praktikan dapat menambah pengetahuan tentang proses audit sebuah 

perusahaan. 

c) Praktikan  ingin menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

akuntansi di kantor akuntan public. 
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d) Praktikan ingin mendapatkan pengalaman mengenai pekerjaan yang di 

lakukan di bidang akuntansi dan merasakan secara langsung 

bagaimana terjadinya proses pekerjaan tersebut. 

 

E. Jadwal dan Waktu PKL 

 Jadwal pelaksanaan PKL dilakukan dalam beberapa tahap, tahapan-

tahapannya antara lain: 

1. Tahap Persiapan 

 Sebelum melaksanakan PKL, praktikan terlebih dahulu harus 

membuat surat permohonan PKL di BAAK yang ditujukan untuk instansi 

pemerintah atau perusahaan tempat praktikan melaksanakan PKL. Proses 

pembuatan surat pada tanggal 19 Mei 2015 dan suret tersebut selesai pada 

tanggal 22 Mei 2015. Dan praktikan berkesempatan untuk melaksanakan 

PKL pada KAP Abubakar Uman & Rekan.  

 Pertama, praktikan mendatangi bagian akademik Fakultas Ekonomi 

untuk meminta surat pengantar ke BAAK dalam pembuatan surat 

permohonan PKL. Kedua, praktikan mengisi data pada surat pengantar 

dari Fakultas Ekonomi dan meminta tanda tangan Ketua Jurusan 

Akuntansi. Ketiga, praktikan memberikan surat pengantar tersebut ke 

BAAK untuk mendapatkan surat permohonan PKL. kemudian dilanjutkan 

dengan pengiriman surat permohonan PKL oleh praktikan ke KAP 

Abubakar & Rekan, Selama 1 minggu Praktikan menunggu konfirmasi 
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dari KAP Abubakar Usman & Rekan terkait penerimaan PKL. Setalah itu 

praktikan mendapatkan konfirmasi dari pihak KAP Abubakar Usman & 

Rekan bahwa praktikan diterima untuk melaksanakan PKL. 

 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

 Praktikan melaksanakan PKL di KAP Abubakar Uman & Rekan. 

Pelaksanaan PKL dimulai tanggal 1 Juni 2015 s.d. 24 Juli 2015. Hari kerja 

dilakukan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat. Karena praktikan 

melakukan PKL pada saat bulan Ramadhan dan setelah bulan Ramadhan, 

waktu masuk kerja pun berbeda. Pada saat bulan Ramadhan, jam kerja 

dimulai pukul 08.30-16.30. Sedangkan diluar bulan Ramadhan jam kerja 

dimulai pukul 08.30-17.00. 

 Dalam pelaksanaan PKL, praktikan dibimbing oleh Bapak Achmad 

Zainudin selaku Supervisor Pembimbing tersebut bertugas untuk 

memberikan tugas dan, membantu mengerjakan tugas, dan mengawasi 

praktikan dalam menyelesaikan tugas. 

 Tugas yang diberikan kepada praktikan terlebih dahulu dijelaskan oleh 

pembimbing. Bagaimana cara mengerjakannya, waktu penyelesaian, serta 

output dari pekerjaanya. Kemudian setelah diberikan penjelasan, praktikan 

mulai bekerja sesuai dengan arahan dari pendamping. Sewaktu-waktu 

pendamping mendatangi praktikan untuk melihat kinerja praktikan dan 
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membantu praktikan jika kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya. Tugas-

tugas yang diberikan kepada praktikan cukup relevan dengan bidang studi 

yang diambil, yaitu akuntansi.  

 

 

3. Tahap Pelaporan 

 Praktikan menyusun Laporan PKL setelah menyelesaikan praktek di 

perusahaan terkait dan mendapatkan data-data yang diperlukan dalam 

penyusunan laporan. pada tahap ini praktikan membuat pelaporan pada 

bulan Oktober. Dalam proses pembuatan laporan, praktikan melakukan 

beberapa kali bimbingan dengan dosen pembimbing PKL. Bimbingan di 

mulai pada tanggal 11 November 2015 

 Laporan ini ditujukan sebagai pemenuhan salah satu syarat kelulusan 

mata kuliah PKL dan juga salah satu syarat kelulusan Program Studi S1 

Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

A. Sejarah Perusahaan 

Kantor Akuntan Publik (KAP) ”Abubakar Usman & Rekan” didirikan 

oleh Abubakar Usman, CPA., Chris Utomo, CPA., dan Aman Hermawan, Ak. 

pada bulan Januari 2009. Misi yang dimiliki oleh KAP ini adalah memberikan 

layanan yang baik dan memberikan manfaat signifikan bagi klien sehingga 

memenuhi harapan mereka. Dengan demikian, hal ini akan membangun 

hubungan untuk klien dan kepercayaan dari masyarakat (society trust).  

Perusahaan telah berpartisipasi dalam GMN International, yang 

merupakan sebuah asosiasi internasional akuntansi profesional berkualitas yang 

menyediakan jasa dalam bidang praktik audit, perpajakan, bisnis dan 

manajemen jasa konsultasi untuk bisnis yang dibentuk pada tahun 1977 oleh 

sekelompok perusahaan akuntansi spesialis di seluruh dunia.  

GMN International terdiri dari perusahaan asosiasi di lebih dari 30 

negara di Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia Pasifik, dan Afrika. 

Pendekatan unik kolaboratif memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang 

merupakan bagian dari GMN International mampu mempertahankan 

individualitas mereka dan memberikan layanan pribadi untuk masing-masing 

klien korporasi dan swasta. 

 



11 
 

 
 

B. Visi dan Misi 

1. Visi 

Visi KAP Abubakar Usman & Rekan adalah menjadi auditor yang handal.  

2. Misi 

a) Dalam mencapai tujuannya KAP Abubakar Usman & Rekan selalu 

berusaha memberikan kualitas pelayanan yang baik, layanan yang 

diberikan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi klien dan 

menjadi salah satu cara untuk membangun kerja sama yang baik 

dengan klien.  

b) Selalu menjunjung tinggi kode etik profesi sebagai seorang Akuntan 

Publik. Pemisahan tanggung jawab dan wewenang merupakan 

peraturan yang ditetapkan agar kinerja yang dihasilkan menjadi lebih 

baik. 

Adanya visi misi dalam sebuh perusahaan sangatlah penting untuk 

keberlanjutan perusahaaan, KAP Abubakar Usman & Rekan memiliki visi misi 

yang yang baik, dengan visi misi tersebut KAP Abubakar akan mampu bersaing 

dengan KAP lainnya. 

C. Jasa-jasa KAP Abubakar Usman & Rekan 

Jasa-jasa yang ditawarkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Abubakar 

Usman & Rekan dibagi menjadi 3 (tiga) bidang utama keahlian fungsional, 

yaitu: 
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1. General Auditing 

General Audit merupakan suatu pemeriksaan umum atas laporan 

keuangan yang dimaksudkan untuk memberikan suatu pendapat (opini) 

atas kewajaran laporan keuangan klien atau proyek secara keseluruhan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Akuntan Publik selalu berpegang teguh 

pada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan sesuai 

dengan prosedur yang telah diatur dalam Standar Profesional Akuntan 

Publik (SPAP). 

 

2. Special Audit 

Special Audit merupakan suatu bentuk pemeriksaan yang hanya 

terbatas pada permintaan klien yang dimaksudkan untuk memberikan 

opini terhadap bagian dari laporan keuangan yang diaudit, misalnya 

pemeriksaan terhadap penerimaan kas perusahaan. Pemeriksaan ini 

bersifat spesifik dan dilakukan dalam lingkup tertentu. Namun demikian 

tetap memperhatikan Standar Akuntansi Keuangan dan prosedur 

pemeriksaan yang berlaku. 

 

3. Akuntansi 

Jasa akuntansi yang disediakan memiliki latar belakang karena 

kompleksitas bisnis yang berkembang menjadikan kebutuhan akan klien 

untuk meminta penasihat independen atau perantara kontak bisnis baru. 
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Layanan akuntansi yang disediakan, seperti financial information 

compilation, accounting advice, accounting system design, management 

assistance with financial matters, dan assistance with corporate 

registration and licensing. 

 

3. Jasa Perpajakan 

Jasa ini memberikan konsultasi perpajakan pada berbagai 

perusahaan bisnis yang merupakan jasa nasihat pada struktur hukum dan 

perpajakan yang tepat mengenai berbagai jenis pajak di Indonesia, seperti 

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pemotongan 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan layanan konsultasi kepatuhan pajak, 

tinjauan diagnosis pajak yang dirancang untuk mengidentifikasi eksposur 

dan kesempatan untuk meningkatkan efektivitas pajak, dan pemberian 

bantuan dengan menanggapi pertanyaan atau audit oleh aparat pajak. 

 

D. Struktur Organisasi KAP Abubakar Usman & Rekan 

KAP Abubakar Usman & Rekan memiliki 5 orang pegawai yang terdiri 

dari 1 orang Supervisor, 1 orang Asistant Tax, 1 orang Accounting Service, 1 

orang Senior Auditor dan 1 orang Junior Auditor. Berikut adalah susunan 

struktur organisasi dari KAP Abubakar Usman & Rekan : 
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Gambar 2.1 Struktur organisasi KAP Abubakar Usman & Rekan 

Sumber: Company Profile KAP Abubakar Usman & Rekan 

Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, 

dan dikoordinasikan secara formal. Serta salah satu sarana yang digunakan 

manajemen untuk mencapai sasarannya. Karena sasaran diturunkan dari strategi 

organisasi secara keseluruhan, logis kalau strategi dan struktur harus terkait erat. 

tepatnya, struktur harus mengikuti strategi. Jika manajemen melakukan 

perubahan signifikan dalam strategi organisasinya, struktur pun perlu 

dimodifikasi untuk menampung dan mendukung perubahan ini. Pada stuktur 

organisasi ini berbentuk bersifat dinamis yaitu kedudukan akan dapat berpindah 

sesuai kebutuhan, dengan begitu tidak akan merugikan perusahaan jika pada 

bagian tersebut tidak memiliki kebutuhan. 

KAP Abubakar 
Usman & 

Rekan 

Abubakar 
Usman, CPA 

Supervisor 
Audit 

Senior Auditor 

Junior Auditor 

Internship 

Assistant Tax 
Accounting 

Service 

Chris Utomo, 
CPA 

Aman 
Hermawan, Ak 
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Dibawah ini adalah deskripsi pekerjaan berdasarkan masing – masing jabatan 

atau divisi : 

1. Managing Partner dan Partner 

a) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas-tugas 

KAP. 

b) Memimpin melaksanakan pekerjaan audit dan konsultansi. 

c) Memimpin pelaksanaan tugas lainnya yang berkenaan dengan 

pelaksanaan pekerjaan audit dan konsultansi. 

 

2. Supervisor Audit 

a) Mempersiapkan kontrak kerjasama audit. 

b) Merencanakan dan menyusun program audit. 

c) Mengawasi dan melaksanakan proses audit. 

d) Membagi tugas pekerjaan harian dan formulir pekerjaan. 

e) Mengawasi pelaksanaan tugas oleh para auditor. 

f) Mereview kertas kerja pemeriksaan dan konsep laporan audit yang 

disiapkan oleh Chief Auditor (Ketua Tim). 

g) Menyelenggarakan administrasi audit. 

h) Membuat laporan kepada manajer mengenai hasil pekerjaan audit dan 

permasalahan yang ditemukan. 
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3. Assitant Tax 

a) Mengurus hal-hal yang berhubungan dengan pajak seperti: mengurus 

surat menyurat dan pengirimannya. menerima dan mengirim telpon / 

faksimili. 

b) Membantu manajemen dalam menyelesaikan masalah dibidang 

kesekretariatan dan rumah-tangga kantor. 

 

4. Accounting Service 

Membuat laporan keuangan suatu perusahaan, dengan cara 

menerima data-data mentah dari klien, membuat summary dari data-data 

yang dikumpulkan, membuat trial balance dan balance sheet. 

5. Senior Auditor 

Melaksanakan proses audit, serta bertanggung jawab untuk 

mengusahakan waktu audit sesuai dengan rencana, dan bertugas untuk 

mengarahkan dan mereview  pekerjaan auditor junior. 

6. Junior Auditor 

a) Auditor junior melaksanakan prosedur audit secara rincidan. 

b) Membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang 

telah dilaksanakan. 
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7. Internship 

a) Membantu tugas auditor senior dan auditor junior. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A. Bidang Kerja 

PKL merupakan salah satu cara untuk memberikan wawasan, 

pengetahuan, serta melatih kemampuan dan ketrampilan praktikan dalam 

bidang kerja yang dihadapi. Dalam melaksanakan PKL di Kantor Akuntan 

Publik Abubakar Usman & Rekan yang terletak Intiland Tower, Jakarta, 

praktikan ditempatkan di Accounting Service dan Audit Service. Adapun 

bidang pekerjaan yang praktikan selama di Accounting Service, yaitu : 

1. Membuat translasi mata uang asing untuk setiap transaksi di General 

Ledger klien yang di audit, dari sebelum tahun audit yaitu 2010 

sampai 2013 

2. Membuat laporan keuangan dari data transaksi yang telah di translasi. 

3. Membuat penyusutan perushaan. 

Selain itu, praktikan juga ditugaskan untuk masuk tim Audit PT SS. 

Sebelumnya KAP Abubakar telah melaksanakan pekerjaan pemeriksaan 

laporan keuangan PT SS untuk tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013 secara 

sekaligus pada tahun 2014. Oleh karena itu, audit untuk laporan keuangan 

tahun 2014 merupakan periode kelima bagi KAP.
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Dalam melakukan audit laporan keuangan 2014 perusahaan ini, praktikan 

diikutsertakan dalam kegiatan kerja lapangan bersama salah satu staff. Praktikan 

harus melakukan adaptasi untuk bekerja pada lingkungan kantor klien. Selain itu, 

tentunya sebagai auditor harus mengetahui sistem pencatatan perusahaan. Oleh 

karena itu, praktikan diperbolehkan untuk melakukan interaksi secara langsung 

dengan klien oleh ketua tim audit. Praktikan selalu dilatih untuk mandiri dan percaya 

diri dalam berhubungan dengan klien untuk melakukan konfirmasi atau bertanya hal-

hal yang berkaitan dengan bukti dan pencatatan perusahaan. 

Dalam bagian audit service ini, bidang pekerjaan yang praktikan lakukan, 

yaitu :  

1. Membuat surat konfirmasi 

2. Membantu melakukan vouching data klien yang di audit. 

 

B. Pelaksanaan Kerja  

Pelaksanaan PKL di KAP Abubakar Usman & Rekan dimulai pada 

tanggal 1 Juni 2015.  Awalnya, praktikan diperintahkan untuk membantu 

accounting service, praktikan diajarkan untuk melakukan translasi pada 

laporan keuangan. Selama melaksanakan PKL di KAP Abubakar Usman, 

Berikut tugas-tugas yang diberikan kepada praktikan berkaitan dengan 

accounting service, yaitu : 
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1. Membuat translasi mata uang asing untuk setiap transaksi di 

General Ledger klien yang di audit, dari tahun sebelum audit 

yaitu 2010 Sampai 2013.  

Pada tahap ini praktikan melukan proses translasi pada 

perusaan PT SS, data yang praktikan gunakan berasal dari general 

ledger klient tahun 2010 sampai 2013, data tersebut berasal dari data 

hasil audit tahun sebelumnya. Data ini digunakan untuk proses audit 

selanjutnya, Translasi merupakan perubahan satuan unit moneter, 

misalnya pada sebuah necara yang dinyatakan dalam rupiah disajikan 

ulang ke dalam nilai ekuivalen dolar AS. Tidak ada pertukaran fisik 

yang terjadi, dan tidak ada transaksi terkait yang terjadi.  

Tujuan dari translasi adalah merefleksikan pada laporan 

konsolidasi hasil keuangan serta hubungan setiap entitas konsolidasi 

seperti yang diukur dalam mata uang fungsionalnya sesuai dengan 

prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum A.S (FASB Statement 

No.52, paragraf 4). Proses translasi ini dilakukan sesuai dengan tujuan 

dari translasi, yaitu perusahaan yang praktikan translasi sedang 

melakukan konsolidasi dengan perusahaan asing yang berada di 

singapura. Dengan adanya translasi akan memudahkan perusahaan 

untuk membandingkan laporan keuangan tersebut. 
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Data yang praktikan peroleh berasal dari general ledger data 

audit tahun sebelumnya, karena client tersebut merupakan client yang 

  

 

Gambar 1 : Data General Ledger 

Sumber : General leger PT SS, 20XX 

telah lama menggunakan jasa KAP Abubakar, dengan begitu 

praktikan tidak harus mengambil data dari kantor client, sehingga 

praktikan mengambil data dari data audit tahun sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 : 

Exchang Rates BI 

Sumber : http://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/transaksi-bi/Default.aspx 

http://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/transaksi-bi/Default.aspx
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Pada proses translasi praktikan mengambil data yang berasal 

dari general ledger tahun 2010 dan 2013 ke dalam Miscrosoft Excel. 

Setelah itu praktikan membuat kertas kerja translasi yang sesuai 

dengan gambar, pada tahap ini mengkelompokan akun tersebut dan 

dibagi dengan kurs yang sesuai dengan kriteria akun tersebut. 

 

 

 

Gambar 3 : Kertas Kerja 

Sumber : Diolah oleh penulis 

2. Membuat laporan keuangan dari data transaksi yang telah di 

translasi. 

Pada tahap ini praktikan membuat laporan keuangan dari data yang 

telah praktikan translasi sebelumnya, dalam tahap ini praktikan 

menggunakan Microsoft Word, dalam tahap ini praktikan 

menyusun/membuat kembali laporan keuangan sesuai standard KAP 

Abubakar usaman. pada tahap ini praktikan tidak hanya mengganti 
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nilai moneter laporan keuangan, bahasa yang di gunakan juga harus di 

sesuaikan yaitu menggunakan bahasa inggris. 

Sebelum Tramslasi 

 

 

 

 

 

Gambar 4 : Financial Statements Sebelum Translasi 

Sumber : Laporan Keuangan PT SS, 20XX 

Setelah Translasi 

 

 

 

 

 

Gambar 5 : Financial Statements Setelah Translasi 

Sumber : Laporan Keuangan PT SS, 20XX 
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3. Membuat penyusutan asset perusahaan. 

Penyusutan dalam akuntansi adalah alokasi sistematis jumlah yang 

dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Penerapan 

depresiasi akan memengaruhi laporan keuangan, termasuk penghasilan 

kena pajak suatu perusahaan. metode yang digunakan pada proses ini 

adalah metode garis lurus, dipada tahap ini praktikan membuat rumus 

penyusutas garis lurus menggunakan Microsoft Exel. 

Selain melaksanakan accounting service, praktikan juga dimasukkan 

pada tim Audit PT.SS praktikan selalu dibimbing setiap melakukan pekerjaan. 

Tugas yang diberikan kepada praktikan selama audit PT.SS, yaitu : 

 

1. Membuat surat konfirmasi 

Pembuatan surat konfirmasi bertujuan untuk menyediakan bukti 

yang dapat diandalkan bagi asersi keberadaan dan menguji komponen 

laporan keuangan tertentu (seperti utang), dapat menyediakan bukti 

mengenai asersi kelengkapan, serta asersi lainnya seperti hak dan 

kewajiban. Akun-akun yang dilakukan konfirmasi, yaitu cash in bank, 

account receivable, other receivable, account payable, other payable. 

Surat konfirmasi tersebut akan dikirimkan kepada pihak-pihak yang 

terlibat dalam akun tersebut, misalnya account receivable, maka surat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jumlah_yang_dapat_disusutkan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jumlah_yang_dapat_disusutkan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Aset
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Umur_manfaat&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Penghasilan_kena_pajak
https://id.wikipedia.org/wiki/Penghasilan_kena_pajak
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konfirmasi akan dikirimkan kepada customer yang memiliki account 

receivable. Dalam surat tersebut akan dinyatakan jumlah yang tercatat 

sesuai dengan General Ledger perusahaan. Praktikan menyerahkan 

surat konfirmasi kepada klien untuk diberikan kop surat perusahaan dan 

dikirimkan kepada pihak-pihak terkait. 

 

2. Membantu melakukan Vouching data pada perusahaan yang 

diaudit. 

Vouching merupakan hal inti dalam audit yang mengacu pada 

inspeksi bukti documenter oleh auditor untuk mendukung dan 

memperkuat transaksi. Tujuan utama dari praktek ini adalah untuk 

menetapkan keaslian dan keakuratan transaksi yang ditulis dalam 

pembukuan utama akun. Vouching melibatkan verivikasi transaksi 

yang dicatat dalam pembukuan dengan memeriksa otoritasasinya dan 

bukti dokumen yang menjadi dasar sebuah entri dibuat. Hal ini juga 

termasuk mengkonfirmasikan dan memeriksa apakah jumlah yang 

telah dinyatakan dalam voucher tersebut diposting kerekening yang 

tepat yang akan mengungkapkan sifat transaksi ketika itu dimasukkan 

dalam laporan akhir. Pada tahap ini praktikan. Pada tahap ini praktikan 

harus mengambil data dari kantor klient. 
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C. Kendala Yang Dihadapi 

Dalam melaksanakan kegiatan PKL di KAP Abubakar Usman & 

Rakan, Praktikan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan 

kerja yang ada. Praktikan juga selalu berusaha untuk dapat mengerjakan 

segala pekerjaan dengan sebaik mungkin. Namun, Praktikan tidak terlepas 

dari kendala ketika melukukan kegiatan PKL. Kendala yang dihadapi 

praktikan yaitu : 

a) Pada tahap persiapan, Praktikan mengalami kesulitan untuk mencari tempat 

PKL karena keterbatasan informasi yang dimiliki Praktikan mengenai tempat 

PKL yang sedang membutuhkan atau membuka program PKL dan 

keterbatasan waktu yang dimiliki Praktikan untuk mencari tempat PKL dan 

menunggu konfirmasi dari tempat PKL yang sedang membutuhkan atau 

membuka program PKL.  

b) Praktikan kurang memiliki pengetahuan mengenai akuntansi secara lebih 

mendalam khususnya di bidang auditing sehingga masih terdapat kesalahan 

dalam pekerjaan Praktikan dan perlu dilakukan revisi kembali.  

c) Praktikan kurang mendapatkan briefing atau bimbingan dari tempat PKL 

mengenai pekerjaan yang akan dikerjakan Praktikan sehingga hal tersebut 

sedikit menghambat pekerjaan Praktikan.  
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D. Cara Mengatasi Kendala 

Kendala yang dihadapi Praktikan dalam melaksanakan kegiatan PKL 

tidak serta merta menurunkan kinerja Praktikan dalam melaksanakan 

pekerjaan. Hal tersebut justru dapat menjadi motivasi bagi Praktikan untuk 

selalu bekerja dan belajar lebih baik lagi. Praktikan berusaha untuk mengatasi 

kendala-kendala yang telah disebutkan sebelumnya dengan cara:  

a) Untuk mendapatkan tempat PKL dalam keterbatasan informasi dan 

waktu yang dimiliki Praktikan maka Praktikan menghubungi banyak 

perusahaan atau KAP dengan menelepon atau mendatangi langsung 

perusahaan atau KAP tersebut guna mendapatkan informasi mengenai 

ketersediaan program PKL. Selain itu, Praktikan juga meminta 

konfirmasi jika perusahaan atau KAP tersebut membutuhkan 

Praktikan. 

b) Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai akuntansi secara lebih 

mendalam maka Praktikan berinisiatif untuk bertanya dan belajar dari 

karyawan lain. Praktikan juga menambah pengetahuan dengan 

membaca mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akuntansi 

khususnya di bidang auditing. 

c) Untuk mengatasi kendala akan kurangnya briefing atau bimbingan 

yang diberikan maka Praktikan tidak sungkan untuk bertanya langsung 

kepada pembimbing PKL atau karyawan lain mengenai pekerjaan 

yang dilakukan Praktikan.  
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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Setelah melaksanakan PKL KAP Abubakar Usman & Rekan  praktikan 

mendapatkan pengetahuan dan pengalaman terkait dunia kerja yang sebenarnya. 

Praktikan dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :  

a) Praktikan dapat belajar secara langsung di lapangan pekerjaan mengenai 

proses bidang kerja bagian akuntansi pada dunia kerja, khususnya pada 

Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan.  Praktikan diberikan 

tugas untuk mengaudit beberapa perusahaan, dalam hal ini melaksanakan 

bidang kerja yang berkaitan dengan proses audit perusahaan yang terdiri 

dari : membuat translasi setiap transaksi perusahaan yang diaudit pada 

tahun sebelum diaudit, membuat laporan keuangan untuk data-data yang 

telah ditanslasi, selanjutanya melakukan audit programe yang merupakan 

proses awal audit. Dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan PKL,  

Meskipun terdapat beberapa kendala dalam PKL, Praktikan tetap dapat 

mengatasinya hingga proses PKL berjalan lancar hingga selesai. Praktikan 

mendapatkan pengetahuan dan pengalaman terkait dunia kerja yang sebenarnya. 

serta praktikan belajar membangun rasa disiplin dan tanggung jawab terhadap 
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tugas yang diberikan.Setiap tugas yang diberikan perusahaan dikerjakan 

praktikan sebagai bagian dari proses pembelajaran menghadapi dunia kerja 

selanjutnya. 

B. Saran 

Setelah mengetahui secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh KAP 

Abubakar Usman & Rekan, praktikan ingin memberikan saran yang semoga dapat 

bermanfaat bagi diri praktikan sendiri, Universitas Negeri Jakarta, dan KAP 

Abubakar Usman & Rekan, yaitu:  

a) Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan PKL sebaiknya mempersiapkan diri 

dengan berbagai persiapan seperti melakukan survei ke tempat atau 

kantor/instansi yang dapat diajukan sebagai tempat pelaksanaan PKL, juga 

dapat melakukan diskusi dengan Ka. Program Studi dan Ka. Jurusan 

Akuntansi untuk mendapatkan gambaran kegiatan PKL.  

b) Mahasiswa pelaksana PKL sebaiknya dapat lebih berperan aktif untuk dapat 

belajar dalam memahami dinamika dan kondisi nyata dunia kerja pada bidang 

kerja yang ada pada saat pelaksanaan PKL, serta cepat tanggap dalam 

menemukan sesuatu yang baru yang tidak diperoleh dibangku perkuliahan, 

juga dapat mencoba mengembangkan ilmu yang dapat diperoleh di tempat 

PKL.  
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c) Kepada pihak Universitas sebagai penyelenggara PKL, terutama kepada 

Ketua Program Studi atau pun Ketua Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi 

UNJ diharapkan dapat memberikan bimbingan secara optimal bagi para 

mahasiswa, terutama kepada mahasiswa yang akan melaksanakan PKL. 

d) Kepada pihak KAP, agar memberikan arahan kepada karyawan magang 

mengenai proses audit  serta menjelaskan planning audit sebelum diterjunkan 

langsung ke klien untuk proses audit dan pihak KAP lebih menerapkan 

peraturan terkait kedisiplinan terhadap pegawai dengan merancang SOP yang 

tertulis dan jelas. 
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Lampiran 1 

Surat Permohonan Izin PKL 
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Lampiran 2 

Surat Penerimaan PKL 
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Lampiran 3 

Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 4 

Daftar Kegiatan Harian PKL 
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Lampiran 5 

Penilaian Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 6 

Kartu Konsultasi Penulisan Laporan PKL 
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Lampiran 7 

Logo KAP Abubakar Usman & Rekan 
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Lampiran 8 

Struktur Organisasi KAP Abubakar Usman & Rekan 
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Lampiran 9 

Kertas Kerja Translasi 
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Lampiran 10 

Hasil Translasi 
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\Lampiran 11 

Surat Konfirmasi 
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Lampiran 12 

Jawaban Surat Konfirmasi 
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Lampiran 13 

Vouching 

 

 


