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BAB I 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Biaya operasional Menurut Mia Laswi Wardiyah (2017:13) menyatakan 

bahwa biaya operasional adalah biaya yang menunjukkan sejuah mana 

efisiensi pengelolaan usaha. Biaya penjualan dan biaya administrasi sangat 

berhubungan dengan operasi yang dilakukan. Menurut Jumingan (2017:32) 

Biaya usaha/Operasional timbul sehubungan dengan penjualan atau 

pemasaran barang atau jasa dan penyelenggaraan fungsi administrasi dan 

umum dari perusahaan yang bersangkutan. Biaya operasional adalah biaya- 

biaya yang berhubungan langsung dengan kebutuhan perusahaan setiap 

harinya diluar proses produksi. Fungsi biaya operasional adalah untuk 

mengukur biaya perusahaan dan efiensi manajemen stock. Biaya dan 

kebutuhan yang pelu dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan 

pendapatan, yang merupakan tujuan utama perusahaan. 

Menurut Kasmir (2013:11), beberapa tujuan pembuatan atau 

penyusunan laporan keuangan, yaitu: 1. Memberikan infotmasi pada saat 

periode tertentu; 4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis 

biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu; 5. 

Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap 

aktiva, pasiva, dan modal perusahaanrmasi tentang jenis dan jumlah aktiva 

(harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini; 2. Memberikan informasi 

tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan 

padasaat ini; 3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan 

yang diperol; 6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen 

perusahaan dalam suatu periode; 7. Memberikan informasi tentang catatan- 

catatan atas laporan keuangan. 
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Laporan keuangan berfungsi menyajikan informasi kuantitatif untuk 

pengambilan keputusan. Menurut Standar Akuntansi Publik (2011:110:1) 

Audit bertujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam semua 

hal yang material, baik dalam posisi keuangan dan hasil usaha serta kas 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila keadaan tidak 

memungkinkan dalam hal ini tidak sesuai dengan prinsip akuntansi 

Indonesia,maka akuntan public berhak memberikan pendapat bersyarat atau 

menolak memberikan pendapat. Saat melakukan proses audit, pada hasil 

akhir akan dinyatakan opini dari auditor. 

Menurut Abdul Halim (2013:73) Opini audit merupakan kesimpulan 

kewajaran atas informasi yang telah diaudit. Dikatakan wajar dibidang auditing 

apabila bebas dari keragu-raguan dan ketidakjujuran (free from bias and 

dishonesty), dan lengkap informasinya (full disclosure). Hal ini tentu saja 

masih dibatasi oleh konsep materialitas. 

Saya sebagai salah satu mahasiswa Universitas Internasional Semen 

Indonesia , Rumpun Ekonomi dan Bisnis , Program Studi Akuntansi secara 

khusus di siapkan menjadi seorang Akuntan yang profesional melalui proses 

perkuliahan . Melalui Program Kerja Praktik ini saya berharap bekal ilmu 

yang saya miliki di Program Studi Akuntansi , Rumpun Ekonomi dan Bisnis , 

Universitas Internasional Semen Indonesia dapat di implementasikan dengan 

semaksimal mungkin agar bermanfaat di dunia kerja . 

Dalam kegiatan Program Kerja Praktik saya berharap mendapatkan  

ilmu , wawasan dan pengalaman yang berharga dari perusahaan sehingga 

dapat saya jadikan pedoman sebelum terjun ke dunia kerja. Program Kerja 

Praktik ini di harapkan Universitas Internasional Semen Indonesia mampu 

menghasilkan lulusan yang berkompeten guna siap bersaing di dunia kerja 
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dan mengabdi pada nusa dan bangsa. 

 

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi kapal 

laut yaitu PT. PELNI yang letaknya di Jl. Pahlawan St No.112-114. Surabaya, 

Jawa Timur telah menerapkan administrasi perusahaan dengan baik . 

Berdasarkan keterangan di atas , maka kami mahasiswa Program Studi 

Akuntansi . Rumpun Ekonomi dan Bisnis , Universitas Internasional Semen 

Indonesia . mengajukan permohonan agar dapat melaksanakan Program Kerja 

Praktik di PT. PELNI 

PT. Pelayaran Nasional Indonesia, Surabaya dipilih dalam pelaksanaan 

kerja praktik dengan maksud dapat mengetahui dan mendalami mengenai 

proses biaya operasional. Topik mengenai “Perhitungan anggaran biaya 

operasional di PT. PELNI” dipilih karena penulis ingin mengetahui 

pemasukan baiaya operasional dari perusahaan pelni. 

 
Tujuan dan Manfaat 

 
 

Tujuan 

Tujuan dari Kerja Praktik yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

 

Umum 

Untuk menambah wawasan serta mendapatkan gambaran tentang praktik 

audit. 

 
 

Khusus 

1. Untuk memenuhi beban satuan kredit semester (SKS) yang harus 

ditempuh sebagai persyaratan akademis di Prodi Akuntansi UISI. 

2. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori dan keterampilan praktik 

yang didapatkan saat perkuliahan ke dalam kerja praktik yang 
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sesungguhnya. 

3. Sebagai sarana untuk membandingkan antara teori yang sudah 

diperolehdi perkuliahan dengan praktik kerja yang sesungguhnya. 

4. Untuk menjadi bekal dalam mempersiapkan diri dalam memasuki 

dunia kerja. 

5. Untuk menambah wawasan praktik yang terdapat pada instansi terkait, 

sehingga dapat memperoleh gambaran tentang kondisi yang 

sesungguhnya dalam pekerjaan. 

Manfaat 

Manfaat dari pelaksanaan magang Perhitungan anggaran biaya 

operasional di PT. PELNI adalah sebagai berikut: 

1) Bagi Perguruan Tinggi 

 

a. Sebagai sarana untuk membina kerjasama antara Universitas dengan 

pihak PT. PELNI tempat praktik kerja mahasiswa. 

b. Sebagai tolak ukur kesiapan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja. 
 

c. Sebagai bahan evaluasi kurikulum di masa yang akan 

datang,berdasarkan laporan akhir hasil kerja praktik. 

 

2) Bagi Perusahaan 

a. Membantu menyelesaikan tugas dan pekerjaan sehari-hari di tempat 

pelaksanaan kerja praktik. 

b. Sebagai salah satu sarana menjalin hubungan antara PT. PELNI 

dengan ProdiAkuntansi Universitas Internasional Semen Indonesia 

3) Bagi Mahasiswa 

 

a. Untuk mengaplikasikan pengetahuan teori yang sudah diperoleh di 

perkuliahan dengan realitas dalam dunia kerja. 

b. Sebagai sarana evaluasi kemampuan diri dalam menerapkan ilmu yang 

dimiliki. 
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c. Dapat mempersiapkan langkah-langkahyang  diperlukan untuk 

menyesuaikan diri dalam dunia kerja di masa mendatang. 

d. Sebagai sarana untuk mendapatkan pengalaman kerja. 
 

e. Untuk menciptakan/ membentuk pola pikir sesuai dengan tantangan 

dunia kerja. 

 

 
Metodologi Pengumpulan Data 

Dalam laporan ini metode yang digunakan adalah metode diskriptif 

kualitatif. Metode diskriptif pada dasarnya berusaha menggambarkan objek 

dan subjek apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara fakta dan 

karakteristik objek secara tepat. Sedangkan metode kualitatif menunjuk 

pada proses mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan data non 

numerik, yang digunakan untuk memahami konsep pemikiran dan 

pengalaman. Hal ini sejalan dengan pendapat \sugiono (2005) bahwa metode 

kualitatif ini berupaya untuk memahami fenomena sosial dari perpektif 

partisipan, sehingga lebih sesuai digunakan untuk meneliti kondisi atau 

situasi objek. 

Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam laporan ini meliputi 2 

(dua)jenis sumber data, yaitu: 

Data Primer 

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data, sehingga 
untukmendapatkan data primer, maka data dikumpulkan secara langsung. 
Dalamlaporan ini data primer diperoleh dari PT. PELNI 

 

Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi-studi sebelumnya, 

sepertijurnal, laporan, buku dan sebagainya. 

Dalam laporan ini data sekunder diperoleh dari jurnal terkait dengan audit 

danlaporan keuangan. 
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Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang 

Lokasi : PT. Pelayaran Nasional Indonesia Surabaya 

Waktu : 05 Juli – 05 Agustus 2022 
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BAB II 

PROFIL PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA 

Sejarah dan Perkembangan PT. Pelayaran Nasional Indonesia 

PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) adalah 

perusahaan pelayaran milik negara yang didirikan pada tanggal 28 April 

1952 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. M2/1/2 

tanggal 28 April 1952. Perusahaan ini bergerak dibidang jasa transportasi 

kapal laut yang handal dan profesional dengan memberikan pelayanan 

terbaik bagi pelanggan. 

PT PELNI mengoperasikan armada kapal penumpang, kapal ferry  

cepat dan armada kapal barang. Perusahan kami melayani rute perjalanan 

domestik dan menyinggahi lebih dari 94 pelabuhan di seluruh pelosok 

Nusantara. Fasilitas dan layanan yang kami sediakan pada armada kapal 

dirancang untuk menjamin standar keselamatan dan kenyamanan bagi 

pelanggan dan kru laut, didukung oleh SDM yang profesional dan 

mengutamakan kepuasan pelanggan. 

Dalam perkembangannya, PT PELNI tidak hanya melayani jasa 

transportasi kapal laut. Didukung oleh Program Tol Laut dari Pemerintah, 

PT PELNI saat ini mengoperasikan 8 (delapan) Kapal Tol Laut yag 

melayani angkutan/muatan kontainer berupa bahan makanan pokok maupun 

bahan bangunan untuk pembangunan infrastruktur. Selain itu PT PELNI 

juga memiliki layanan Keagenan Kapal yang siap memenuhi segala 

kebutuhan kapal selama berada di perairan Indonesia. PT PELNI juga 

mendukung pengembangan pariwisata bahari Indonesia dengan memberikan 

layanan paket wisata bahari ke pulau-pulau yang memiliki keindahan bawah 

laut dan pemandangan alam yang mengagumkan, seperti Kepulauan Raja 

Ampat, Wakatobi, Banda Neira, Pulau Komodo, Takabonerate, Karimun 

Jawa, Bunaken, Anambas, Derawan dan Tomini. 
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Visi dan Misi PT. PELNI 
 

Visi 

 

Menjadikan perusahaan pelayaran dan logistik maritim termuka di Asia 

Tenggara 

Misi 

 

a. Menjamin aksesbilitas masyarakat dengan mengelola angkutan angkatan laut 

untuk menunjang terwujudnya wawasan nusantara 

b. Mengelola dan mengembangkan usaha logistik maritim di Indonesia dan Asia 

Tenggara 

c. Meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas, inovasi, digitalisasi proses 

bisnis, dan pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai pertumbuhan 

yang berkesinambungan. 

d. Menjalankan usaha secara adil dengan memperhatikan azas manfaat bagi 

semua pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip good corporate 

governance. 

e. Berkontribusi positif terhadap karyawan serta berperan aktif dalam 

pembangunan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat. 

 
Lokasi PT. PELNI 

PT. PELNI (Persero) Kantor pusat : 

Jl. Gajah Mada No. 14, Jakarta Pusat, 10130 DKI Jakarta, Indonesia. Kontak 

Pusat 

T. 162 (Jabodetabek) Fax +62 21 6385 4130 Email : infopelni162@pelni.co.id. 

 

SURABAYA 

JL. PAHLAWAN NO. 112 - 114, SURABAYA, Telepon : 031-3293197 

mailto:infopelni162@pelni.co.id
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Struktur PT PELNI 
 

 

 
Tabel 2.4 Struktur Organisasi PT PELNI 

 

 
Produk 

Berikut adalah layanan yang diberikan oleh PT PELNI 

Jasa Logistik 

melayani pengangkutan paket barang, dry/refeer container, general cargo, kendaraan 

maupun penyewaan kapal angkutan komersial. untuk menunjang bisnis jasa logistik, 

saat ini pt pelni memiliki 26 kapal penumpang; 5 kapal barang tol laut; 1 kapal 

ternak; dan 7 kapal barang komersial. temukan kebutuhan jasa logistik yang anda 

cari, dan hubungi kami dengan mengisi formulir di bawah ini. 

 
Angkutan barang komersial 

Red pack 

pengiriman paket barang dengan kapal pelni hingga ke tangan penerima dengan 

batasan dimensi 100x50x50cm atau berat maksimal 120kg 
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Dry container 

pengiriman muatan ke seluruh pelabuhan singgah kapal pelni menggunakan 

container dengan pilihan kapasitas 10 dan 20 teus 

Reefer container 

pengiriman muatan beku ke seluruh pelabuhan singgah kapal pelni 

menggunakan reefer container dengan pilihan kapasitas 10 dan 20 teus 

General cargo 

pengangkutan muatan curah ke seluruh pelabuhan singgah kapal pelni. 

Angkutan kendaraan 

pengiriman angkutan kendaraan, baik roda dua, empat maupun truk 

menggunakan kapal pelni tipe 3 in 1 ke pelabuhan-pelabuhan yang disinggahi. 

Sewa kapal barang komersial 

pt pelni memiliki 7 (tujuh) kapal barang komersial yang dapat disewa oleh pihak 

lain dengan skema kerja sama (1) voyage charter; (2) time charter. 

 

Mitra Usaha 

Bertugas untuk menjalankan proses penjulan tiket dan mendata jumlah penjualan 

yang terjadi. Salain itu juga bertugas untuk menjalin kerja sama dengan mitra 

usaha seperti travel agent dan indomart dan alfamart yang membuka gerai di 

kapal PT PELNI 

 

Usaha Terkait Lainnya 

a. Usaha Sampingan 

1) Hotel Bahtera Cipayung, Bogor, Jawa Barat 

2) Dock / Perbengkelan Kapal (Galangan Surya, Surabaya, Jawa Timur) 

3) Pelayanan Penumpang Kapal 

b. Anak Perusahaan 

1) PT SBN : Bongkar Muat & EMKL 

2) PT PIDC : Freight Forwarding, Pengelolaan Overbagasi 

3) Rumah sakit pelni 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

Laporan Keuangan 

Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan menurut Kieso, dkk (2007:2) adalah sarana yang bisa 

digunakan oleh entitas untuk mengkomunikasikan keadaan terkait dengan 

kondisi keuangannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik yang berasal 

dari internal entitas maupun eksternal entitas. Sedangkan menurut Faris dan 

Siswanto (2011:2) yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah informasi 

yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat 

keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Pengertian laporan keuangan 

menurut PSAK No. 1 (2015:2) adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan 

dan kinerja suatu entitas. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa laporan 

keuangan adalah suatu informasi yang dapat digunakan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan keadaan terkait perusahaan, mampu memberikan bantuan 

kepada pengguna serta pembuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial dan 

memberikan gambaran kinerja suatu entitas. 

 
Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan penyusunan laporan keuangan menurut Kasmir (2008:11) yaitu : 

1. Untuk memberikan suatu informasi perihal jenis dan jumlah aktiva (harta) 

yang dimiliki oleh perusahaan pada saat ini. 

2. Untuk memberikan informasi perihal jenis dan jumlah kewajiban dan 

modal yang dimiliki oleh perusahaan pada saat ini. 

3. Untuk memberikan informasi perihal jenis dan jumlah pendapatan yang 

diperoleh pada suatu periode tertentu perusahaan. 
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4. Untuk memberikan informasi perihal jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

5. Untuk memberikan informasi perihal perubahan-perubahan yang terjadi 

terhadap aktiva, pasiva dan modal perusahaan. 

6. Untuk memberikan informasi perihal kinerja manajemen perusahaan 

dalam periode akuntansi. 

7. Untuk memberikan infromasi tentang catatan-catatan atas laporan 

keuangan. 

8. Untuk informasi keuangan lainnya. 

 
 

Komponen Laporan Keuangan 

Menurut PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, terdapat 

beberapa komponen laporan keuangan lengkap yang terdiri dari : 

1. Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode 

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain selama periode 

3. Laporan Perubahahan Ekuitas selama periode 

4. Laporan Arus Kas selama periode 

5. Catatan atas Laporan Keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi 

yang signifikan dan informasi penjelasan lain 

6. Informasi komparatif mengenai periode terdekat 

7. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika 

entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau 

membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika 

entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. 
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Biaya 

Operasional 

 
Sunardi & Anita Prismatiwi (2015:71) Jadi Biaya Operasional adalah 

pengeluaran yang berhubungan dengan operasi, yaitu semua pengeluaran yang 

langsung digunakan untuk produksi atau pembelian barang yang 

diperdagangkan termasuk biaya umum, Penjualan, administrasi, dan bunga 

pinjaman. Biaya Operasional meliputi biaya tetap dan biaya variable. Jumlah 

biaya variable tergantung pada volume Penjualan atau proses produksi, jadi 

mengikuti 

 

Tujuan Biaya Operasional Adapun maksud dari semua biaya-biaya ini 

dijalankan oleh pihak perusahaan, karena biaya ini mempunyai hubungan 

langsung dari kegiatan utama perusaahan. Menurut Sofyan Assauri (2016), 

menjelaskan bahwa tujuan biaya operasi adalah: 

Mengkoordinasikan dan mengendalikan arus masukan (input) dan 

keluaran (output), serta mengelola penggunaan sumber – sumber daya yang 

dimiliki agar kegiatan dan fungsi operasional dapat lebih efektif. 

 
Untuk mengambil keputusan, akuntansi biaya menyediakan informasi 

biaya masa yang akan datang (future cost) karena pengambilan keputusan 

berhubungan dengan masa depan. Informasi biaya masa yang akan datang 

tersebut jelas tidak diperoleh dari catatan karena memang tidak dicatat, 

melainkan diperoleh dari hasil peramalan. Proses pengambilan keputusan 

khusus ini sebagian besar merupakan tugas manajemen perusahaan dengan 

memanfaatkan informasi biaya tersebut. Digunakan sebagai pegangan atau 

pedoman bagi seorang manajer di dalam melakukan kegiatan-kegiatan 

perusahaan yang telah direncanakan perusahaan. 
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Agar mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat, tuntutan 

konsumen yang meningkat dan pesatnya kemajuan teknologi informasi, maka 

pengelolaan bank secara efisien merupakan faktor penting untuk dapat terus 

bertahan. Efisiensi adalah “melakukan sesuatu secara tepat (do the things 

right)”. Efisiensi didefinisikan sebagai hubungan antara input dan output yang 

dihasilkan dengan sumberdaya yang dipakai untuk melakukan aktivitas 

operasional. Bank dikategorikan efisien tergantung dari cara manajemen 

memproses input menjadi output. 

 
Lembaga yang dalam kegiatan usahanya tidak efisien akan 

mengakhibatkan ketidakmampuan bersaing dalam mengerahkan dana 

masyarakat maupun dalam menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat 

yang membutuhkan sebagai modal usaha. Efisiensi pada perbankan terutama 

efisiensi biaya akan menghasilkan tingkat keuntungan yang optimal, 

menambahkan jumlah dana yang disalurkan, biaya lebih kompetitif, 

peningkatan pelayanan kepada nasabah, keamanan dan kesehatan perbankan 

yang meningkat. 

 
Kas Masuk 

 
 

Menurut Priyati (2016:89) kas merupakan alat pertukaran yang bisa di 

sebut suatualat pembayaran yang telah di miliki oleh sebuah perusahaan dan 

para penggunanya itu tidak pernah di batasi sedikitpun. Menurut Martani,Dkk 

(2016:182) kas merupakan aset keuangan yang bisa di gunakan untuk 

kegiatan operasional di sebuah perusahaan. Di dalam kas tersebut ada aset 

yang nilainya paling liquid karena dapat di gunakan untuk membayar 

kewajiban di perusahaan. 
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Menurut Diana Dkk (2017:101) kas merupakan asset keuangan . Aset 

keuangan merupakan asset yang berbentuk kas , instrument ekuitas yang di 

terbitkan oleh entitas lain , hak kontraktual untuk menerima kas dari entitas 

lain , atau juga kontrak yang akan di selesaikan dengan menggunakan 

instrument ekuitas yang di terbitkan oleh entitas. 

Tujuan laporan arus kas menurut beberapa para ahli : Rudianto 

(2012:194) menjelaskan bahwa secara umum, tujuan dibuatnya laporan arus 

kas adalah : 1. Menilai kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas bersih 

masa depan. 2. Menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya, 

membayar deviden, dan kebutuhannya untuk pendanaan internal. 3. Menilai 

alasan perbedaan antara laba bersih dan penerimaan serta pembayaran kas 

yang berkaitan. 4. Menilai pengaruh posisi keuangan sutau perusahaan dari 

transaksi investasi dan pendanaan kas dan nonkas selama suatu periode 

tertentu. Semua informasi yang berkaitan dengan aliran kas masuk dan kas 

keluar perusahaan suatu periode itulah yang dijadikan alasan dibuatnya 

laporan arus kas. 

Menurut Mulyadi (2017:429), fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi 

pengeluaran kas dengan cek adalah: 1) Fungsi yang memerlukan pengeluaran 

kas Jika suatu fungsi memerlukan pengeluaran kas (misalnya untuk 

pembelian jasa dan untuk biaya perjalanan dinas), fungsi yang bersangkutan 

mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi (bagian utang). 2) 

Fungsi kas Dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, fungsi ini 

bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek dan 

mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau pembayaran langsung kepada 

kreditur. 
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Kas Keluar 

Menurut Mulyadi (2016:442) ada beberapa dokumen yang di 

gunakan di dalam dana kas kecil yaitu : Kas Keluar adalah Dokumen tersebut 

berfungsi sebagai perintah tentang pengeluaran kas dari fungsi akuntansi 

kepada fungsi kas sebesar nominal yang tercantum di dalam dokumen 

tersebut . Dalam sistem dana kas kecil, dokumen tersebut dapat di perlukan 

pada saat pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali di 

dalam kas kecil. 

 
Menurut Purwaji Dkk (2017:8) suatu alat pembayaran bisa 

kategorikan sebagai kas maka harus memenuhi kriteria- kriteria yang di 

ungkapkan.Di dalam kriteria tersebut ada 2 macam di dalam kas yaitu yang 

pertama adalah yang bisa di terima oleh masyarakat (bisnis) sebagai alat 

pembayarannya sesuai dengan nominalnya danyang ke dua adalah bisa di 

pergunakan sebagai alat pembayaran untuk kegiatan – kegiatan perusahaan 

sehari - harinya (pada setiap saat). Berdasarkan penjelasan karakteristik kas di 

atas maka dapat di simpukan bahwa di dalam karakteristik kas itu tidak hanya 

sebuah catatan saja , tetapi adapun juga ada berbagai macam - macam kas 

yang berasal dari uang logam, uang kertas, wesel , dan deposito dan 

karakteristik kas itu tidak bisa di golongkan tetapi bisa di akui sebagai dana 

cadangan. 

 
Menurut Arfan Ikhsan (2009:178) Laporan arus kas dibuat untuk 

memenuhi beberapa tujuan berikut ini : 1. Untuk memperkirakan arus kas 

masa datang. Kas, dan laba akuntansi digunakan untuk pembayaran tagihan. 

Dalam kebanyakan kasus, sumber dan penggunaan kas perusahaan tidaklah 

secara dramatis dari tahun ke tahun. Karena itu, penerimaan dan pengeluaran 

kas dapat di terima sebagai alat yang baik untuk memperkirakan penerimaan 
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dan pengeluaran kas dimasa mendatang. 2. Untuk mengevaluasi pengambilan 

keputusan manajemen. Jika manager tidak membuat keputusan investasi yang 

bijaksana, maka perusahaan akan menderita karenanya. Laporan arus kas 

akan melaporkan kegiatan investasi perusahaan sehingga memberikan 

informasi arus kas kepada investor dan kreditor untuk mengevaluasi 

keputusan manager. 3. Untuk menentukan kemampuan perusahaan membayar 

deviden kepada pemegang saham, pembayaran bunga dan pokok pinjaman 

kepada kreditor. Pemegang saham tertarik pada penerimaan deviden dari 

investasinya dalam saham perusahaan. Kreditor ingin menerima bunga dan 

pokok pinjamannya tepat waktu. Laporan arus kas membantu investor dan 

kreditor untuk mengetahui apakah perusahaan bisa melakukan pembayaran- 

pembayaran ini. 4. Untuk menunjukan hubungan laba bersih terhadap 

perubahan kas perusahaan. Biasanya kas dan laba bersih bergerak bersama. 

Tingginya tingkat laba cenderung menyebabkan peningkatan kas dan 

sebaliknya. Akan tetapi nilai sisa kas bisa menurun ketika laba bersih tinggi 

dan kas bisa meningkat ketika laba bersih rendah. Adanya kemungkinan 

bangkrutnya suatu perusahaan yang mempunyai laba bersih yang cukup tetapi 

kas    yang    rendah,    menyebabkan    diperlukannya    informasi    arus  kas. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 
Struktur Organisasi PT. PELNI bagian administrasi 

 

 
NAMA JABATAN 

1. HAERU RIJAL Kepala Cabang 

2. HERWIN PANDHU D Kepala Administrasi 

3. DELYANA G USMAN Kaur Pembedaharaan 

4. SITI HAFIDA Kasir 

5. M O C H . S U T R I S N O Adm Officer 

6. HARUM RIZKI ANDARINI Kaur Akuntansi 

7. SUNARTI Senior Officer 

8. TIKA NURLITA Junior Staff 

9. RISTA VANIA Junior Staff 

 

Bagan 4.1 Struktur Organisasi 



Laporan Kerja Praktik Tanggal 01/08/2022 

Di PT Pelayaran Nasional Indonesia UISI 

13 

 

 

 

 

 

Penjelasan Singkat Tentang Dokumen 

` Tugas unit kerja 

Tugas staff akuntansi keuangan pada PT Pelayaran Nasional 

Indonesia yaitu membuat jurnal kas keluar (pembatan tiket), kas masuk (uang 

passasi, uang muatan barang). Staf akuntansi keuangan pada PT Pelayaran 

Nasional Indonesia yaitu membuat pencatatan terhadap arus keuangan 

perusahaan, pembuatan jurnal kas keluar berupa pembatan tiket, dan 

pembuatan jurnal kas masuk berupa kas masuk dari pendapatan pasasi dan 

muatan barang, membuat laporan tiket batal, serta pengupload PSO (Public 

Sevice Obligation) ke pusat. Dari informasi yang didapat dari akuntansi 

keuangan, perusahaan dapat mengelola secara baik dan benar dalam 

pemasukan uang perusahaan. Sementara dalam akuntansi adalah mencatat, 

meringkas, dan melaporkan dengan baik sesuai Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) yang telah di tetapkan, dengan menetapkan unit moneter atas 

transaksi-transaksi keuangan dan kejadian-kejadian lain sehubungan dengan 

keuangan perusahaan dan menafsirkan hasil-hasil pencatatan tersebut. PT 

Pelayaran Nasional Indonesia melakukan biaya operasional dari pasasi 

dengan membuat AP Voucher untuk divalidasi jika sudah divalidasi dana 

dapat dicairkan oleh perusahaan berupa uang muka. Dimana tiap-tiap AP 

digunakan untuk pertanggungjawaban uang muka dan jika ada kelebihan 

maka harus dikembalikan ke PT yang bersangkutan. 

 
Penjelasan singkat tugas unit kerja 

Surat menyurat adalah surat pernyataan tertulis yang dibuat dengan 

tujuan untuk menyampaikan infomasi kepada pihak lain dan merupakan alat 

komunikasi tertulis yang menyangkut kepentingan tugas dan kegiatan 

instansi. Surat menyurat merupakan kegiatan penanganan surat masuk dan 

keluar yang meliputi penerimaan, penggolongan, pengarahan, pencatatan, 
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pendistribusian, dan pengiriman surat keluar. Mengingat pentingnya surat 

menyurat sebagai kegiatan pendukung dalam pengelolaan keuangan dan 

akuntansi 

 
Laporan Tiket Batal 

 

 

Gambar 4.3.1 (Laporan Tiket Batal) 

Laporan tiket batal ini sebagai laporan bahwa ada uang yang dikeluarkan 

50% dari penjualan tiket. Laporan ini juga akan dicatat dicatatan harian kas, 

dan laporan ini sebagai laporan pengeluaran kas dan laporan ini akan 

ditunjukkan kepada pihak cabang untuk ke pusat 

 

Laporan Payment Request 
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Gambar 4.3.2 (Laporan Payment Request) 

 

Sedangkan Laporan Payment Request ini untuk laporan biaya yang sudah 

dikeluarkan oleh pihak ABK, laporan ini juga sebagai acuan yang akan ditulis 

di aplikasi portal pelni. Laporan ini berisi beban biaya kapal PT. PELNI maka 

untuk setiap pengeluaran akan selalu dilampirkan di laporan payment request 

sebagai pendukung pelaksanaan audit. 

 
 

Laporan Rekapitulasi 
 

Gambar 4.3.3 (Laporan Rekapitulasi) 

Laporan Rekapitulasi kas adalah salah satu tahapan dalam  siklus 

akuntansi yang harus dilakukan setelah membuat jurnal dan sebelum mem- 

posting ke buku besar. Laporan ini berisi kas masuk, contohnya penjualan 

tiket, dilaporan ini akan disesuaikan pada pendapatan dari tiket masuk setiap 

harinya. 
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Laporan AP Voucher 
 

Gambar 4.3.4 (Laporan AP Voucher) 

 

Laporan AP Voucher adalah laporan yang berisi tentang biaya 

operasional perusahaan, seperti biaya operasional perawatan kapal, biaya 

cuti pegawai, biaya pensiun, dan biaya pengembalian uang yang sudah 

diminta oleh ABK, biaya perawatan aset perusahaan. 
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Laporan Kas Harian 

 

Gambar 4.3.5 (Laporan Kas Harian) 

Laporan ini berisi pendapatan masuk dan keluar, pada laporan ini biaya 

yang ditulis seperti biaya pajak, biaya bina keagamaan, biaya penghasilan 

OB, dan pengembalian kelebihan dana, biaya pemulangan pegawai dari cuti 
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Tugas Khusus 

Tugas Khusus melakukan membuat laporan tiket batal dan 

pengamatan serta pencatatan tentang laporan keuangan , pengamatan dan 

pencatatan ini sangat diperlukan sebagai bukti transaksi setiap harinya. 

Pencatatan ini sudah disediakan oleh pihak PT. PELNI. Isi Laporannya 

disesuaikan berdasarkan pengeluarkan ABK (anak buah kapal) dan 

pengeluaran tiket batal dana tersebut dikeluarkan karena pemesan 

membatalkan dan dana yang dikeluarkan 50% dari harga jual. Isi laporan 

keuangan diperiksa berdasarkan (Catatan Atas Laporan Keuangan dan bukti 

transaksi) Serta melakukan pemeriksaan pada data transaksi Yayasan yang 

diberikan oleh atasan. 

 
Kegiatan Kerja Praktik 

Kerja praktik merupakan suatu kegiatan studi lapangan dalam bidang jasa 

auditlaporan keuangan yang mencakup aktifitas antara lain: 

1. Pengenalan macam-macam kapal yang diangkut 

2. Membuat ticket batal 

3. Membuat laporan pengeluaran kapal di Ms. Excel 

4. Membuat Kertas Kerja per hari di Ms. Excel 

5. Melakukan pemeriksaan data dan input data transaksi di aplikasi Oracle 

EBS 

6. Penulisan laporan. 
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Jadwal Kerja Praktik 

Tabel 4.5 Jadwal Kerja Praktik 
 
 

Kegiatan 
Juli - Agustus 

Minggu ke - 1 Minggu ke - 2 Minggu ke - 3 Minggu ke - 4  

Pengenalan PT PELNI 
 

 

 

 

 

 
  

 

 
               

Studi Literatur 
 

 

 

 

 

 
                   

Observasi dan 

Pengumpulan Data 

        
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

   
 

 

 
 

 

  
 

 

   

Pelaksanaan Tugas                             
      

 

Penulisan Laporan 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 

1. Tugas khusus yang dilakukan yaitu membuat tiket batal dan membuat 

laporan shipping instruction sebagai informasi dari laporan keuangan 

2. Memeriksa dan mendata data transaksi yang ada di kantor cabang 

3. Melakukan pengamatan terhadap pemasukan kapal 

4. Memasukkan biaya operasional perusahaan 

5. Pelaksanaan kerja praktik dilakukan selama kurang lebih 1 bulan, terhitung 

sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022, yang 

bertempat di jalan pahlawan 

 
Saran 

1. Adanya Kerjasama antara Universitas International Semen Indonesia 

dengan PT PELNI dalam kaitan dengan kerja praktik mahasiswa prodi 

Akuntansi. 

2. Adanya panduan/ gambaran secara umum dari prodi Akuntansi kepada 

mahasiswa praktik kerja tentang bidang-bidang tempat praktik kerja 

mahasiswa. 
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LAMPIRAN 1 

Surat Keterangan Diterima Magang 
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LAMPIRAN 2 

Lembar Evaluasi 
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LAMPIRAN 3 

Lembar Kehadiran 
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LAMPIRAN 3 

Lembar Kehadiran 
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LAMPIRAN 4 

Lembar Asistensi 
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LAMPIRAN 5 
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LAMPIRAN 6 

Surat Keterangan Selesai Kerja Praktik 
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LAMPIRAN 7 

Dokumentasi Penutupan Magang Bersama pegawai PT. PELNI 
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