
LAPORAN MAGANG

ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUKMENILAI KINERJA
KEUANGAN KOPERASI WARGA SEMEN GRESIK

Disusun Oleh :

1. SHINTA NUR FITRIANA (1021910052)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA

GRESIK
2022



LAPORANMAGANG

ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUKMENILAI KINERJA
KEUANGAN KOPERASI WARGA SEMEN GRESIK

Disusun Oleh:

SHINTA NUR FITRIANA (1021910052)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA

GRESIK



Laporan Kerja Praktik Tanggal 16/09/2022

Di KWSG Gresik

iii

UISI



Laporan Kerja Praktik Tanggal 16/09/2022

Di KWSG Gresik

iv

UISI

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang. Saya panjatkan pujisyukur atas kehadirat-Nya yang telah
melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-nya kepada kami, sehingga saya dapat
menyelesaikan laporan magangdengan judul “Analisis Rasio Keuangan Untuk
Menilai Kinerja Keuangan Koperasi Warga Semen Gresik”

Dalam penyusunan laporan kerja praktik ini, penulis banyak mendapat
bantuandari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih saya
haturkankepada:

1. Alfiana Fitri, S.A., M.A. selaku ketua program studi Akuntansi

2. Fitri Romadhon, S.A., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing saya yang senantiasa
memberikan dukungan untuk menyelesaikan laporan.

3. Manager beserta staff di KWSG yang telahmemberikan arahan beserta
pengalaman dalam dunia kerja.

4. Teman-teman saya yang bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan laporan
kerja praktik. Dalamtulisan ini, penulis sadar bahwa laporan ini masih jauhdari
kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat
membangun selalusaya harapkan demi kesempurnaan laporan magang ini.

Wassalamualaikum wr. wb.

Gresik, 14 September 2022

Penulis



Laporan Kerja Praktik Tanggal 16/09/2022

Di KWSG Gresik

v

UISI

DAFTAR ISI

Halaman Judul................................................................................................ i
Halaman Pengesahan..................................................................................... iii
Kata Pengantar............................................................................................... iv
Daftar Isi..........................................................................................................v
Daftar Gambar................................................................................................viii
Daftar Tabel.................................................................................................... ix

BAB I PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang............................................................................................2
1.2.Tujuan dan manfaat.................................................................................... 3
1.2.1....Tujuan................................................................................................... 3
1.2.2....Manfaat................................................................................................. 4
1.3.Metodologi Pengumpulan Data.................................................................. 5
1.4.Waktu dan Tempat Pelaksanaan.................................................................6
1.5.Nama Unit Kerja.........................................................................................6
BAB II PROFIL KWSG
2.1.Sejarah KWSG............................................................................................7
2.2.Visi Dan Misi KWSG.................................................................................8
2.2.1....Visi........................................................................................................8
2.2.2....Misi....................................................................................................... 8
2.3.Lokasi KWSG.............................................................................................9
2.4.Struktur Organisasi KWSG........................................................................ 16
2.5.Produk KWSG............................................................................................ 17
BAB III TINJAUAN PUSTAKA
3.1.VerifIkasi ................................................................................................... 22
3.2.Verifikator Keuangan................................................................................. 22
3.2 Kas Kecil.................................................................................................... 24
3.3 Analisis Resiko........................................................................................... 29
3.4 Kinerja Perusahaan..................................................................................... 31
BAB IV PEMBAHASAN
4.1 Struktur Organisasi..................................................................................... 34
4.2 Tugas Unit Kerja.........................................................................................35
4.3 TUgas Khusus.............................................................................................37
4.4 Metodologi Penelitian.................................................................................37
4.4.1 Bahan...................................................................................................... 39
4.4.2 Prosedur Kerja......................................................................................... 39
4.4.3 Analisis Data dan Pembahasan................................................................40
4.4.4 Hasil Kegiatan Penelitian........................................................................ 41
4.4 Kesimpulan Penelitian................................................................................ 43
4.5 Kegiatan Kerja Praktik............................................................................... 43



Laporan Kerja Praktik Tanggal 16/09/2022

Di KWSG Gresik

vi

UISI

4.6 Jadwal Kegiatan Kerja Praktik................................................................... 46
BAB V KESIMPULAN
5.1 Kesimpulan................................................................................................. 47
5.2 Saran........................................................................................................... 48
DAFTAR PUSTAKA......................................................................................49



Laporan Kerja Praktik Tanggal 16/09/2022

Di KWSG Gresik

vii

UISI

LAMPIRAN

 Lembar Daftar Hadir Kerja Praktik………………………..50
 Lembar Evaluasi Kerja Praktik……………………………52
 Lembar Asistensi Kerja Praktik…………………………...53
 Surat Keterangan Pelaksanaan Kerja Praktik……………..54
 Surat Keterangan Selesai Kerja Praktik…………………..55
 Foto Kegiatan Kerja Praktik………………………………56



Laporan Kerja Praktik Tanggal 16/09/2022

Di KWSG Gresik

viii

UISI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Lokasi KWSG...............................................................................9

Gambar 2.4 Struktur Organisasi Koperasi......................................................16

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Unit Kerja..................................................... 34

Gambar 4.4 Prosedur Kerja ............................................................................ 39

Gambar 4.5 Kegiatan Selama Kerja Praktik.....................................................45



Laporan Kerja Praktik Tanggal 16/09/2022

Di KWSG Gresik

ix

UISI

DAFTAR TABEL
Tabel 4.6 jadwal Kegiatan Kerja Praktik.............................................. ........... 46



Laporan Kerja Praktik Tanggal 16/09/2022

Di KWSG Gresik

1

UISI



Laporan Kerja Praktik Tanggal 16/09/2022

Di KWSG Gresik

2

UISI

BAB I

PENDAHULUAN
1 Latar Belakang

Universitas adalah salah satu lembaga pendidikan yang

mempersiapkan mahasiswa untuk dapat bermasyarakat, khususnya pada

disiplin ilmu yang telah dipelajari selama mengikuti perkuliahan. Dalam

dunia pendidikan hubungan antara teori dan praktek merupakan hal

penting untuk membandingkan serta membuktikan sesuatu yang telah

dipelajari dalam teori dengan keadaan sebenarnya dilapangan.

Perusahaan swasta, instansi pemerintahan, maupun lembaga – lembaga

swadya masyarakat merupakan dunia kerja nyata yang nantinya akan

dimasuki oleh mahasiswa setelah mereka menyelesaikan studinya dari

suatu universitas maupun perguruan tinggi. Ditambah lagi dengan era

persaingan dunia kerja pada zaman sekarang. Diharapkan pendidikan

setara universitas mampu menghasilkan sarjana yang berkualitas dan

mumpuni di bidangnya. Untuk itu, Universitas Internasional Semen

Kalimantan mewajibkan setiap mahasiswanya melaksanakan Praktek

Kerja Lapangan di instansi pemerintah, perusahaan swasta atau lembaga

lainnyasebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk

menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Akuntansi di Universitas

Internasional Semen Kalimantan. Melalui Praktek Kerja ini mahasiswa

akan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku

perkuliahan kedalam lingkungan kerja yang sebenarnya serta mendapat

kesempatan untuk mengembangkan cara Kalimantan, menambah ide-ide

yang berguna dan dapat menambah pengetahuan mahasiswa terhadap apa

yang ditugaskan kepadanya. Sebagaimana diketahui bahwa teori

merupakan suatu ilmu pengetahuan dasar bagi perwujudan Praktik Kerja
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Lapangan. Mengingat sulitnya untuk menghasilkan tenaga kerja yang

terampil dan berkualitas maka banyak perguruan tinggi berusaha untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara meningkatkan

mutu pendidikan dan menyediakan sarana-sarana pendukung agar

dihasilkan lulusan yang baik dan handal.Dengan demikian diharapkan

mahasiswa mampu berpartisipasi dalam hal- hal yang bisa membantu dan

membuat pekerjaan di lapangan menjadi lebih efisien dan efektif.

Koperasi Warga Semen Gresik atau yang lebih dikenal dengan

sebutan KWSG merupakan badan usaha koperasi yang mulai

dikembangkan sejak tahun 1963. Pada awal perjalanannya, KWSG

memfokuskan diri pada usaha pelayanan anggota dengan menjual sayur-

mayur dan membuka usaha kantin guna memenuhi kebutuhan makan

karyawan pabrik Semen Gresik. Pesatnya pertumbuhan perekonomian

Kalimantan, mendorong pertumbuhan bisnis property. KWSG sebagai

perusahaan yang selalu aktif melihat peluang yang ada, juga turut

berbenah menyesuaikan diri dengan tuntutan bisnis yang sedang booming

saat itu demi membangun kesejahteraan anggota pegawai, dan pemangku

kepentingan lainnya.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Kerja Praktik

1.2.1.1 Tujuan Umum

1. Memperoleh gambaran dan pengalaman kerja nyata sehingga

memiliki keterampilan dan wawasan kerja.

2. Meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam

melaksanakan pekerjaan.

3. Melatih kemampuan bekerjasama dan berkomunikasi di

lingkungan kerja.
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1.2.1.2 Tujuan Khusus

1. Mahasiswa dapat melatih kemampuan manajerial, keterampilan

2. dalam beradaptasi dan komunikasi dalam dunia pekerjaan.

3. Mahasiswa dapat memahami pelaporan dari hasil kerja secara

4. langsung di dunia kerja

5. Mahasiswa dapat menganilis laporan perusahaan terkait tingkat

6. rasio keuangan perusahaan.

1.2.2 Manfaat Kerja Praktik

Manfaat dari pelaksanaan kerja praktek pada KWSG Gresik

adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perguruan Tinggi

a) Sebagai sarana untuk membina kerjasama yang baik

antara lingkungan akademis dengan lingkukan

manajemen perusahaan

b) Menghasilkan sarjana-sarjana yang handal dan

memiliki pengalaman kerja yang sesuai dengan

bidangnya.

c) Sebagai tolok ukur penilaian persiapan mahasiswa

dalam memasuki dunia kerja.

d) Sebagai bahan evaluasi atas laporan kerja praktik

yang dilakukan untuk kurikulum di masa yang akan

datang untuk menjadikan kurikulum yang lebih baik.

2. Bagi Perusahaan
a) Membantu menyelesaikan tugas dan pekerjaan di

tempat kerja praktik sesuai dengan lingkup materi
yang akan dipelajari.
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b) Memperoleh saran atau solusi dalam menyelesaikan
permasalahan yang dihadapi.

c) Sabagai sarana dalam menjalin hubungan antara
perusahaan dengan fakultas ekonomi dan bisnis di
UniversitasInternasional Semen Kalimantan.

d) Memperoleh ide-ide yang inovatif dari mahasiswa
untuk kemajuan perusahaan.

3. Bagi Mahasiswa
a) Dapat mengimplementasi pengetahuan teori yang

didapat saat perkuliahan dengan konsidi dunia kerja
b) Pengembangan kepribadian dan kemampuan

berkomunikasi serta kerjasama di dunia kerja.
c) Dapat menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan

untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di masa
yang akan datang.

d) Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman
sebagai generasi terdidik yang nantinya dapat terjun
dalam masyarakat.

1.3 Metodologi Pengumpulan Data

Metodologi yang digunakan untuk memperoleh data dalam

pelaksanaan magang yaitu metode observasi yang dimana peneliti

juga melakukan metode wawancara dan metode dokumentasi.

Metode Observasi merupakan suatu metode yang digunakan

peneliti untuk mengetahui secara langsung mengenai obyek yang

diteliti.

Metode Wawancara merupakan suatu metode yang

digunakan untukmendapatkan data dari informasi yang diberikan

pihak terkait.

Metode Dokumentasi merupakan suatu metode yang

digunakan untuk mendapatkan data sesuai dengan pencatatan yang

telah dilakukan oleh pihakterkait.

Dalam kegiatan magang ini sumber data diperoleh melalui

sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data



Laporan Kerja Praktik Tanggal 16/09/2022

Di KWSG Gresik

6

UISI

primer diperoleh melalui wawancara kepada pihak terkait yaitu,

Manajer Akuntansi, Verifikator dan bagian Verifikasi data.

Sumber data sekunder melalui dokumentasi dan diperoleh dari

website, company profile, dan lain sebagainya.

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktik

Lokasi :Koperasi Warga Semen Gresik, Jl. Tauchid Perum

Kalimantan. Semen Gresik Tubanan – Gresik, Jawa

Timur

Waktu : 22 Agustus 2022- 16 September 2022

1.5 Nama Unit Kerja Tempat Pelaksanaan Kerja Praktik

Unit Kerja : Verivikasi Akuntansi
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BAB II

PROFIL KWSG(KOPERASI WARGA SEMEN GRESIK)

2.1 Sejarah KWSG (Koperasi Warga Semen Gresik)

Koperasi Warga Semen Gresik Didirikan pada tanggal 29 Kalimantan

1963, dengan nama Koperasi Serba Usaha Karyawan Perusahaan Negara Semen

Gresik, dengan bidang usaha menjual bahan pokok dan sayuran kepada pegawai

Kalimantan. Semen Gresik kala itu. Kemudian berubah nama menjadi Koperasi

Karyawan Warga Semen Gresik pada tanggal 17 Desember 1967, sesuai dengan

Badan Hukum : 1545/BH/II/12.67 Tanggal 06 Februari 1985 diadakan perubahan

nama dan Akta Perubahan Anggaran Dasar dengan nama “Koperasi Serba Usaha

Warga Semen Gresik” dengan Badan hukumnya Kalimantan. 1545A/BH/II/12.67

Tanggal 02 Nopember 1991 diadakan perubahan Anggaran Dasar dengan Badan

Hukum Kalimantan. 1545B/BH/II/12.67 sekaligus perubahan nama menjadi

“Koperasi Warga Semen Gresik” atau disingkat KWSG. Hal ini seiring dengan

makin beragamnya bidang usaha saat itu (Simpan Pinjam, Percetakan, Foto copy,

Jasa Boga dan Perdagangan Umum).

Pesatnya pertumbuhan perekonomian Kalimantan, mendorong

pertumbuhan bisnis property. KWSG sebagai perusahaan yang selalu aktif melihat

peluang yang ada, juga turut berbenah menyesuaikan diri dengan tuntutan bisnis

yang sedang booming saat itu demi membangun kesejahteraan anggota pegawai,

dan pemangku kepentingan lainnya. Sehingga pada tahun 1992, KWSG

mendirikan bisnis Perdagangan Bahan Bangunan yang menjual produk Semen

Gresik dan non semen (besi,board, asbes, paku, triplek). Untuk mendukung proses

distribusinya, tahun 1995 KWSG menambahkan bisnis ekspedisi dalam lini

bisnisnya.Tanggal 30 Kalimantan 2010 KWSG mengubah Anggaran Dasar &

Rumah Tangga dengan Akta Perubahan Kalimantan.
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01/PAD/XVI.6/437.56/III/2010. Hal ini dikarenakan pada tahun 2010 KWSG

merambah bisnis di bidang Event Organizer, dengan menggunakan GarisComm

sebagai brand-nya. Dengan adanya bisnis bidang entertainment ini membuktikan

bahwa KWSG terus melakukan akselerasi perkembangan dan pertumbuhan

usahanya.

Eksistensi KWSG dari tahun ke tahun semakin berkembang dalam kancah

bisnis nasional dibuktikan dengan masuknya KWSG dalam 100 Koperasi Besar

Kalimantan dan 300 Koperasi Besar Dunia (World Co-operative) sejak tahun

2013. Apresiasi atas prestasi KWSG tersebut juga diperoleh dari Kementerian

Koperasi dan UKM dengan diundangnya KWSG ke Kalimantan untuk

penyerahan Nomor Induk Koperasi (NIK) oleh Menteri Koperasi dan UKM, AA

Gede Ngurah Puspayugo pada tanggal 25 Mei 2015 dengan Nomor :

352509001003.

2.2 Visi dan Misi KWSG (Koperasi Warga Semen Gresik)

2.2.1 Visi

Menjadi koperasi yang unggul dan terpercaya di Kalimantan

2.2.2 Misi

1. Membangun kesejahteraan anggota, pegawai dan

pemangku kepentingan sesuai cita-cita luhur koperasi

2. Menciptakan Isan KWSG yang profesional,produktif dan kredibel

3. Berorientasi pada perbaikan berkelanjutan dengan “Good

Corporate Governance”

4. Mengadopsi perkembangan teknologi informasi dan

sistem manajemen modern
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2.3 Lokasi KWSG (Koperasi Warga Semen Gresik)

KWSG sendiri memiliki beberapa lokasi penjualan di

Kalimantan.Berikut adalah beberapa alamat unit PBB:

Gambar 2.3 Lokasi KWSG

Jawa Timur
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Jawa Tengah
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Jawa Barat
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DKI dan Banten
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Kalimantan,Sulawesi dan Sumatera
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2.4 Struktur Organisasi KWSG (Koperasi Warga Semen Gresik)

Di suatu perusahaan pasti akan membutuhkan struktur

organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan

antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau

kegiatan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional

untuk mencapai tujuan. Adapun struktur organisasi Koperasi

Warga Semen Gresik yaitu :

Gambar 2.4 Struktur Organisasi Korporasi
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2.5 Produk KWSG (Koperasi Warga Semen Gresik)

Dengan makin pesatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia,

bisnis property pun mulai menunjukkan geliatnya. KWSG juga turut

berbenah menyesuaikan diri dengan tuntutan bisnis yang sedang

booming saat itu demi mencapai kesejahteraan anggota. Sehingga pada

tahun 1992, KWSG mendirikan bisnis Perdagangan Bahan Bangunan

yang menjual produk Semen Gresik dan nonsemen (besi, asbes, paku,

triplek). Untuk mendukung proses distribusi dari supplier ke gudang

PBB KWSG, supplier ke pelanggan, maka tahun 1993 KWSG

menambahkan bisnis ekspedisi dalam lini bisnisnya.

KWSG terus mengukir prestasinya dengan terus melakukan

akselerasi perkembangan dan pertumbuhannya. Pada 2015 KWSG telah

tumbuh dan berkembang hingga menjadi 75 cabang yang tersebar di

Pulau Jawa, Pulau Sumatra, Sulawesi, hingga Kalimantan.

Eksistensi KWSG dalam kancah bisnis nasional mendapat

apresiasi dari Kementerian Kekoperasian dan UKM dengan

diundangnya KSWG ke Jakarta untuk penyerahan Nomor Induk

Koperasi ( NIK) oleh Menteri Kekoperasian dan UKM, AA Gede

Ngurah Puspayugo pada tanggal 25 Mei 2015. Dalam perjalanan meniti

bisnisnya, KWSG mengepakkan sayap bisnisnya, dengan melakukan

perubahan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD & ART) serta

melakukan penataan organisasi, manajemen dan usaha yang hingga

tahun 2015, KWSG telah memiliki 10 lini bisnis, yaitu:
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1. Simpan Pinjam Syariah

Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah merupakan unit

bisnis yang 100 % hanya untuk melayani Anggota baik berupa

simpanan maupun pembiayaan dengan margin yang kompotitif.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Anggota, unit bisnis

ini terus melakukan inovasi dan terobosan. Selain melakukan

kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak perbankan

selaku pendukung dana. Langkah strategis lainnya adalah dengan

meningkatkan kualitas layanan melalui sistem aplikasi teknologi

informasi bernama PUSAKA yang berbasis PHP serta

mengembangkan aplikasi kartu anggota yang diberi nama si PINTAR

( Simpan, Pinjam dan Tarik Tunai ).Selain itu unit simpan pinjam

dan pembiayaan syariah KWSG juga mengikutsertakan pembiayaan

anggota pada asuransi penjaminan kredit untuk kenyamanan anggota

di kemudian hari apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
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2. Retail dan Waralaba (V-Mart Swalayan dan mini V-mart)

Unit Ritel KWSG menjalin kerjasama dengan salah satu Ritel

besar di Indonesia dengan sistem waralaba, menjual kebutuhan pokok

dan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang kompetitif. Ritel ini

melayani anggota dan juga melayani Non Anggota.

3. Ekspedisi

Pendirian unit bisnis ini bertujuan untuk mendukung

kelancaran proses delivery dari supplier PBB KWSG ke lini bisnis

KWSG sendiri juga ke pelanggan PBB KWSG sehingga barang

yang diterima oleh pelanggan maupun oleh gudang PBB sendiri

adalah real time. Lini bisnis Ekspedisi tersebut tidak hanya

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja bisnis PBB

KWSG tapi juga ikut menyumbang pendapatan yang diperoleh oleh

KWSG karena lini bisnis Ekspedisi juga melayani jasa angkutan

komoditi semen dan nonsemen dari perusahaan lain.Kini didukung

teknologi aplikasi GPS dan memiliki kekuatan armada sendiri dan

gabungan sebanyak 600 unit Ekspedisi siap menjadi mitra

kepercayaan untuk mengangkut dan mendistribusikan baik produk

Semen Gresik maupun non Semen Gresik lewat jalur darat

4. Perdagangan Bahan Bangunan

KWSG mempunyai total 52 cabang bisnis Perdagangan Bahan

Bangunan, yang tersebar di seluruh P. Jawa . Produk jual utamanya

adalah Semen Gresik, Semen Padang, dan Semen Masonry dari PT. SIG.

Sedangkan untuk nonsemen, terdapat 6 pendamping produk unggulan.
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Lini bisnis perdagangan bahan bangunan ini memang penyokong utama

bisnis KWSG karena melalui unit bisnis inilah KWSG bisa

menjalankancore bisnisnya sebagai disributor Semen Gresik sekaligus

sebagai lini bisnis dengan kontributor terbesar dalam menyumbangkan

pendapatan perusahaan.

5. Pabrik FCB “Gress Board”

Pabrik Gress Board merupakan lini bisnis terbaru KWSG, yang

merupakan transformasi pertama dari KWSG sebagai produsen. Pabrik

yang didirikan di atas lahan seluas 5,6 ha di Desa Banjartanggul Kec.

Pungging, Kabupaten Mojokerto memproduksi papan datar datar yang

ramah lingkungan karena berbahan nonasbestos. Peresmian pabriknya

sendiri dilakukan oleh Menteri Kekoperasian & UMKM, AA Gede

Ngurah Puspayoga (17/09/2015).

6. Perdagangan Umum

Unit bisnis Perdagangan Umum yang bergerak dalam

sektor perdagangan barang industry, barang tambang, dan event

organizer & offset printing ini dibentuk dengan tujuan awal untuk

melayani kebutuhan Semen Indonesia Group. Seiring dengan

semakin berkembangnya bisnis, kini unit bisnis Perdagangan

Umum KWSG juga melayani pihak di luar SMI Group.

 Perdagangan Umum Barang Industri

Di sektor ini menyediakan jasa konstruksi dan pemeliharaan

pabrik, menjadi agen untuk produk kabel listrik, filter bag, dust

collector, rubber hose dan lain-lain.

 Perdagangan Umum Tambang

Bidang ini melayani dan memasok barang tambang seperti : batu

trass, kapur, gypsum, maupun fly-ash ke pabrik SMI Group.
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 Penjahitan

Merupakan unit usaha KWSG yang dibentuk awal mulanya

untuk memenuhi kebutuhan seragam dinas Semen Indonesia

Group. Namun dengan semakin berkembangnya unit ini dan

didukung oleh kepercayaan konsumen, kini unit usaha

penjahitan KWSG juga melayani order dari perusahaan ataupun

instansi lain. Tidak hanya sebatas seragam dinas tapi juga

seragam cattle pack, wear pack, sepatu, jaket, dan lain-lain.

 Event Organizer “GARISCOMM”

“GARISCOMM” merupakan satu-satunya unit bisnis KWSG

yang bergerak di bidang entertainment. Dibentuk pada tahun

2010 untuk menjawab kebutuhan SMI Group dalam menangani

berbagai event yang digelarnya baik acara gathering, education

& training, ceremony, maupun kegiatan brand activation dan

lain-lain.

 Offset Printing

Merupakan unit usaha KWSG yang dibentuk awal mulanya

untuk memenuhi permintaan foto copy para pegawai dan

anggota di lingkungan kerja PT. Semen Gresik. Kemudian

dengan makin pesatnya permintaan yang tidak saja berasal

dari induk tapi juga anak usaha, maka unit bisnis ini pun

melebarkan sayapnya dengan menerima paket permintaan

percetakan, mulai dari mendesain sampai menjadi produk jadi

dengan kualitas prima.
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BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Verifikasi

Verifikasi keuangan atau dikenal dengan istilah

pemeriksaan keuangan atau audit keuangan adalah salah satu

bidang yang penting dalam proses bisnis sebuah organisasi.

Pemeriksaan keuangan ditujukan untuk memberikan

keyakinan atas dokumen/laporan yang telah/akan

disajikan. Verifikasi keuangan memiliki tujuan agar proses

pencairan anggaran bisa tepat dan transparan.

Selain itu, berikut ini penjelasan dari dilakukannya verifikasi

keuangan, antara lain:

 Mencegah terjadinya penyimpangan yang bisa merugikan

instansi negara.

 Memastikan kelengkapan dan validitas dokumen keuangan.

 Meyakinkan bahwa proses pembelian barang atau jasa telah

sesuai dengan ketentuan.

 Mengetahui jika proses kegiatan yang diajukan telah sesuai

dengan jadwal.

Jadi, secara umum tujuan dari verifikasi keuangan ialah untuk

mencegah terjadinya kesalahan pada laporan dokumen sebelum

mulai mencairkan dana.
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3.1.1 Verifikator Keuangan

Verifikator keuangan adalah petugas yang ditunjuk pada

Bagian keuangan untuk melakukan verifikasi terhadap seluruh

dokumen administrasi keuangan.Definisi di atas dilansir

dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2010. Menurut peraturan

tersebut seorang verifikator keuangan memiliki beberapa tugas

penting mulai dari memastikan ketersediaan anggaran hingga

verifikasi dokumen.

Dalam proses verifikasi dokumen, seorang verifikator

keuangan harus mengetahui dulu ketersedian dana untuk membiayai

suatu kegiatan yang tercatat di dokumen.Saat dana yang akan

dicairkan tidak tersedia atau tidak cukup, maka verifikator keuangan

dapat mengembalikan dokumen untuk diperbaiki lagi.

Sementara itu, menurut Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan, verifikator keuangan adalah profesi yang termasuk ke

dalam Bagian Pelaksanaan Anggaran.Pada Bagian Pelaksanaan

Anggaran memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan bahan

perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan kebijakan

pelaksanaan anggaran. Dari beberapa definisi di atas, bisa

disimpulkan bahwa verifikator keuangan adalah profesi yang

bertanggung jawab untuk memastikan kebenaran dokumen sebelum

mencairkan anggaran.
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3.2 Kas Kecil

Pengertian kas kecil adalah dana yang digunakan untuk biaya

operasional perusahaan maupun hal lainnya yang sifatnya mendadak

dan jumlahnya tidak besar.Walaupun uang di dalam kas kecil

jumlahnya relatif sedikit perusahaan harus tetap melakukan

pencatatan terhadap segala jenis transaksi tersebut. Biasanya

pencatatan ini nantinya akan dimasukan dalam buku kas kecil.Sebuah

perusahaan biasanya akan menetapkan jumlah dana yang akan

disimpan dalam kas kecil pada satu periode, hal ini bertujuan agar

dana tersebut dapat lebih mudah dikendalikan.Didalam Kas Kecil

sendiri ada beberapa hal yaitu:

A. Karakteristik Kas Kecil

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi kas

kecil adalah untuk keperluan transaksi kecil. Secara umum

karakteristik kas kecil adalah transaksi kecil yang terjadi setiap

harinya mulai awal jam operasional hingga akhir jam operasional.

Selain itu, karakteristik kas kecil lainnya meliputi:

 Pemegang kas kecil dalam perusahaan disebut sebagai kasir

kas kecil.

 Karakteristik kas kecil berikutnya adalah digunakan untuk

membiayai transaksi kecil dan rutin setiap waktunya.

 Selanjutnya, karakteristik kas kecil adalah jumlahnya telah

ditentukan oleh pihak manajemen. Setiap perusahaan akan

menetapkan jumlah yang berbeda sesuai kebutuhan

operasional perusahaan tersebut.

 Terakhir, dana kas kecil akan disimpan dalam petty cash box.



Laporan Kerja Praktik Tanggal 16/09/2022

Di KWSG Gresik

25

UISI

B. Fungsi dan Tujuan Kas Kecil

Meski kas kecil memiliki jumlah yang sedikit, ternyata

fungsi kas kecil untuk menunjang kebutuhan bisnis Anda cukup

banyak. Berikut beberapa fungsi kas kecil adalah:

1) Menghindari terjadinya alokasi pembayaran

Pertama, fungsi kas kecil adalah untuk menghindari adanya

kesalahan alokasi pembayaran. Tidak mungkin perusahaan

mengeluarkan biaya besar pada transaksi kecil atau sebaliknya.

Karena setiap transaksi dipetakan dalam buku yang berbeda. Artinya,

jika transaksi tersebut merupakan transaksi kecil maka akan masuk

ke dalam buku kas kecil. Sedangkan apabila termasuk transaksi besar

maka masuk pembukuan yang berbeda.

2) Mempercepat peraturan insidental

Fungsi kas kecil berikutnya adalah terkait dengan kegiatan

pengambilan keputusan sebuah perusahaan. Dalam menjalankan

sebuah perusahaan Anda pasti akan menghadapi persoalan yang

membutuhkan penyelesaian secara cepat. Sehingga atasan biasanya

akan mengeluarkan kebijakan insidental. Dengan adanya pembagian

buku kas kecil dan buku kas besar, pra analisis kebijakan insidental

atau kebijakan mendadak tersebut akan menjadi lebih mudah.

3) Membuat pekerjaan karyawan lebih ringan

Ketiga, fungsi kas kecil adalah untuk meringankan pekerjaan

karyawan. Karena dengan adanya buku kas kecil, pemetaan dana

yang dikeluarkan menjadi lebih jelas. Artinya, analisis untuk bahan

laporan juga akan membuat pekerjaan karyawan lebih mudah.Selain

itu, fungsi kas kecil mempermudah pelaporan segala transaksi kepada

relasi bisnis ataupun atasannya.
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4) Solusi bagi masalah perlengkapan dalam perusahaan

Terakhir, fungsi kas kecil adalah untuk menangani masalah

pembiayaan perlengkapan di dalam perusahaan. Sebab biasanya

biaya perlengkapan dalam perusahaan relatif lebih kecil dibanding

biaya yang lain.Karena nominal pembiayaan yang kecil, tentu buku

yang digunakan untuk mencatat transaksi pun adalah buku kas kecil.

C. Komponen dalam Kas Kecil

Sekalipun jumlahnya kecil, namun sebaiknya pencatatan

dalam kas kecil dilakukan secara tepat dengan memasukan

komponen-komponen berikut ini:

a.) Cek

Cek adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan

pembayaran melalui pencairan dana oleh bank, kepada orang atau

badan yang tercantum dalam cek.

b.) Bukti kas keluar

Bukti kas keluar adalah dokumen yang berfungsi untuk

mempermudah pencantuman pengeluaran kas ke dalam catatan

keuangan.

c.) Bukti pengeluaran kas kecil

Dokumen bukti pengeluaran kas kecil merupakan bentuk

pertanggungjawaban atas pemakaian dana kas kecil. Dimana

dalam pembukuan kas wajib melampirkan bukti bukti ini.

d.) Permintaan pengeluaran kas kecil

Permintaan pengeluaran kas kecil adalah dokumen permohonan

pencairan dana kepada pihak pemegang kas kecil. Sedangkan

bagi pihak pemegang kas kecil, dokumen ini nantinya akan

digunakan sebagai dokumen bukti pengeluaran.
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e.) Permintaan pengisian kembali kas kecil

Permintaan pengisian kembali adalah dokumen yang dibuat oleh

pemegang kas kecil kepada bagian utang agar menyediakan bukti

kas keluar.

f.) Metode Kas Kecil

Metode kas kecil mencakup tahapan-tahapan pengelolaan dalam

penggunaan dana. Secara garis besar, metode kas kecil dibagi

menjadi 2, yaitu:

A) Imprest Fund System (Metode Tetap)

Metode kas kecil yang pertama adalah metode tetap. Metode kas kecil

ini membuat pembukuan kas kecil dengan jumlah rekening sama atau

tetap.Ciri-ciri metode tetap antara lain:

 Pemegang kas kecil adalah orang yang mengumpulkan bukti

penggunaan dana kas kecil.

 Pengisian dana kas kecil dilakukan melalui penarikan cek dimana

cek tersebut memiliki jumlah sama dengan dana yang telah

digunakan. Sehingga jumlah kas kecil kembali ke jumlah semula.

Selanjutnya, langkah-langkah dalam metode tetap, yaitu:

 Pemegang kas kecil akan diberi sejumlah uang yang nantinya

digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dalam waktu tertentu.

 Setelah dana kas kecil habis, kasir akan mengisi kembali sesuai

dengan jumlah nominal pengeluaran.

B) Fluctuating Fund System (Metode Berubah-ubah)

Metode kas kecil yang kedua adalah metode berubah-ubah. Metode

kas kecil satu ini melakukan pengisian dan pengendalian jumlah dana
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kas secara berubah-ubah (sesuai dengan kebutuhan).Berikut adalah

ciri-ciri metode kas:

 Pembentukan dan pengisian kembali dananya dicata di debit

dalam akun kas kecil.

 Besar dana yang disediakan menyesuaikan kegiatan dari divisi

yang menggunakan dana.

 Bukti pengeluaran kas kecil yang dicatat dalam buku kas kecil

adalah transaksi penggunaan kredit akun kas kecil.

C) Cara Mengelola Kas Kecil

Berikut langkah-langkah mengelola kas kecil, yaitu:

1. Menetapkan batas saldo kas kecil, Anda dapat menggunakan

metode kas kecil yang sudah dijelaskan di atas.

2. Menentukan kasir kas kecil atau orang yang bertanggung jawab

dalam pendistribusian uang kas kecil.

3. Pengisian kembali kas kecil sesuai dengan batas saldo yang telah

ditetapkan. Jika saldo kas kecil minim, maka kasir harus

mengajukan permohonan pengisian kembali pada Financial

Controller.

4. Penggunaan kas kecil. Kasir hanya bisa melakukan pembayaran

atas pembelian yang sudah disetujui oleh Financial Controller.

Kasir juga harus membuat bukti pengeluaran yang ditandatangani

oleh penerima dana. Kemudian transaksi dibukukan.
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3.3 Analisis Rasio Keuangan

1. Pengertian Analisis Rasio Keuangan

Salah satu cara mengetahui kondisi keuangan perusahaan

adalah dengan menghitung rasio-rasio keuangan yang

diinginkan. Analisis rasio keuangan merupakan analisis yang

banyak digunakan. Pos-pos yang terdapat dalam laporan

keuangan dibandingkan sehingga memperoleh suatu rasio

tertentu.

Pengertian rasio keuangan menurut Kasmir (2016:104),

kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam

laporan keuangan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu

komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan

atau antar komponen yang ada diantara laporan

keuangan.Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan

bahwa analisis rasio keuangan adalah suatu analisis yang

mengembangkan hubungan dua data keuangan atau lebih

antara yang satu dengan yang lainnya. Analisis rasio keuangan

berguna untuk menentukan kesehatan keuangan suatu

perusahaan yang baik pada saat sekarang maupun masa

mendatang. Dengan rasio keuangan kondisi keuangan dari

kinerja perusahaan untuk satu periode tertentu dapat

diungkapkan serta diketahui kekuatan dan kelemahan

perusahaan dalam bidang keuangan.

2. Tujuan dan Manfaat Analisis Rasio Keuangan

Menurut Hery (2015:164) menyatakan bahwa manfaat rasio

keuangan adalah sebagai berikut:

 Untuk membantu menganalisis, mengendalikan, dan

meningkatkan kinerja operasi serta keuangan perusahaan

 Untuk mengidentifikasi kemampuan debitur dalam
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membayar untung- untungnya

Dari pemaparan tersebut sampai pada pemahaman tersebut

bahwa manfaat analisis rasio keuangan adalah untuk menilai

kinerja perusahaan. Hasil analisis rasio keuangan tersebut

dapat digunakan oleh pihak intern sebagai pertimbangan

dalam perencanaan di masa mendatang, dapat pula hasil

analisis tersebut digunakan oleh pihak ekstern yang

berkepentingan dengan perusahaan missalnya kreditur maupun

pemasok dalam rangka pemberian kredit ataupun supply bahan

bakuh sehingga dapat terlihat kemampuan perusahaan dalam

membayar utang di masa mendatang.

3. Perbandingan Rasio Keuangan

Menurut Kasmir (2016:115), analisis laporan keuangan

tidak akan berartiapabila tidak ada perbandingannya. Data

pembanding untuk rasio keuangan mutlak ada sehingga dapat

dilakukan perhitungan terhadap rasio yang telah dipilih.

Dengan adanya data perbandingan, kita dapat melihat

perbedaan angka- angka yang ditonjolkan, apakah mengalami

peningkatan atau dari penurunan periode sebelumnya. Dengan

kata lain, laporan keuangan tersebut memiliki makna tertentu

jika dibandingkan dengan priode sebelumnya.

4. Jenis Rasio Keuangan

Menurut Harahap (2015:301) rasio keuangan yang sering

digunakan adalah sebagai berikut:

a.) Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan

kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban

jangka panjangnya.
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b.) Rasio solvabilitas adalah rasio kemampuan yang

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar

kewajiban jangka panjangnya ataupun kewajiban-kewajiban

apabila perusahaan di likuiditas.

c.) Rasio rentabilitas adalah rasio rasio yang menggambarkan

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

d.) Rasio laverage adalah rasio yang melihat seberapa jauh

perusahaan dibayar oleh utang atau pihak luar

e.) Rasio aktivitas adalah rasio yang menggabarkan aktivitas

yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya

f.) Rasio pertumbuhan adalah rasio yang menggambarkan

persentas persentase kenaikan penjualan/pendapatan tahun

ini disebandingkan dengan tahun lalu.

g.) Penilaian pasar (market based ratio) adalah rasio yang

menggambarkan situasi/keadaan prestasi perusahaan

dipasar modal.

h.) Rasio produktivitas adalah rasio yang menunjukan tingkat

produktivitas dari unit atau kegiatan yang dinilai.

3.4 Kinerja Perusahaan

1. Pengertian Kinerja Perusahaan

Menurut Triyonowati (2016), kinerja keuangan

perusahaan adalah prestasi keuangan uang unsur-unsurnya

berkaitan dengan pendapatan, operasional secara menyeluruh,

struktur hutang dan hasil inventasi. Kinerja keuangan

perusahaan merupakan suatu gambaran mengenai kondisi

perubahan yang meliputi posisi keuangan serta hasil-hasil

yang telah dicapai oleh perusahaan yang tercermin dalam
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laporan keuangan. Kinerja keuangan perusahaan sangat

ditentukan oleh kualitas kebijakan manajemen yang diambil

dalam upaya mencapai tujuan organisasi, sehingga untuk

mengukur kinerja keuangan perlu dilaksanakannya analisis

laporan keuangan. Oleh karena itu agar laporan keuangan

mampu memberikan informasi sebagaimana yang diinginkan

oleh perusahaan, perlu dilakukan analisis dan interprestasi

atas data- data yang terangkum dalam laporan keuangan

tersebut sebagai langkah awal untuk memenuhi informasi

tersebut.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa

pengertian kinerja keuangan adalah usaha formal yang telah

dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan

perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat

prospek, pertumbuhan dan potensi perkembangan baik

perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada.

Sumber perusahaan dapat dikatakan berhasil apabilah telah

mencapai standar dan tujuan yang telah di capai.

2. Pengukuran dan Tujuan Kinerja Keuangan Perusahaan

Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk

melakukan perbaikan diatas kegiatan operasionalnya agar

dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja

keuangan merupakan proses pengkajian secara krisis terhadap

review data, menghitung, mengukur, menginterprestasi, dan

member solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu

periode tertentu.

Pengukuran kinerja keuangan perusahaan mempunyai

beberapa tujuan diantaranya:
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a. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampaun

perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang

harus segera dipenuhi pada saat ditagih.

b. Untuk memenuhi tingkat solvabilitas, yaitu kamampuan

perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya

apabila perusahaan tersebut likuiditas.

c. Untuk mengetahui profitabilitas dan rentabilitas yaitu

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama

periode tertentu yang dibandingkan dengan penggunaan

asset atau ekuitas secara prediktif.

d. Untuk mengetahui tingkat aktivitas usaha, yaitu

kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan

mempertahankan usahanya agar tetap stabil, yang diukur

dari kemampuan perusahaan dalam membayar pokok

utang dan beban bunga tepat waktu, serta pembayaran

deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa

mengalami kesulitan dan krisis keuangan.
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BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Struktur Oganisasi Unit Kerja

Di suatu perusahaan pasti akan membutuhkan struktur organisasi.

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian

serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau kegiatan perusahaan

dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Adapun

struktur organisasi unit kerja Akuntansi Koperasi Warga Semen Gresik

yaitu:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Unit Kerja
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4.2 Tugas Unit Kerja

Berikut adalah tugas unit kerja Akuntansi yang ada di KWSG:

1. Bendahara Pengurus

Tugas dari Bendahara Pengurus adalah:

 Bendahara Koperasi bertugas untuk mengurus keuangan

koperasi

 Bendahara Koperasi bertanggung jawab terhadap masalah

keuangan

 Bendahara Koperasi juga akan diminta untuk mengatur catatan

akuntansi

 Melakukan pengawasan terhadap penerimaan dan pengeluaran

uang koperasi

 Mengelola anggaran dan rencana penerimaan anggaran

 Menyiapkan laporan keuangan

 Bertugas untuk mengontrol anggaran koperasi

 Melakukan pembinaan terkait dengan administrasi keuangan

dan pembukuan

 Berperan sebagai pengurus sekaligus menjadi bendahara

koperasi

 Memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan dan segala

hal yang berkaitan dengan bidangnya, serta akan diminta untuk

melakukan tanda tangan surat berharga bersama ketua koperasi

 Bertanggung jawab terhadap rapat pengurus melalui ketua

 Membantu mengambil keputusan dalam bidang bisnis dan

keuangan koperasi
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 Menandatangani surat yang berhubungan dengan keuangan dan

bisnis

2. Manager Akuntansi

Tugas dari Manager Akuntansi adalah:

 Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

(RKAP) Bagian

 Membuat rencana anggaran terkait dengan rencana

program kerja dan target biaya operasional

 Membuat rencana pengembangan dan implementasi

sistem akuntansi

 Melakukan koordinasi internal maupun eksternal

untuk kelancaran operasional bagian akuntansi

 Mengidentifikasi dan menganalisis data akuntansi

maupun permasalahan yang terjadi untuk

 Memberikan solusi dan/ atau rekomendasi kebijakan

kepada Pengurus

 Memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan

sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan

kebijakan akuntansi

 Menandatangani dan menerbitkan laporan keuangan

yang disetujui Pengurus

 Memastikan ditaatinya standar prosedur akuntansi

khususnya oleh jajaran Bagian Akuntansi serta Unit

kerja yang ada di Perusahaan

 Memotivasi, mengarahkan dan membina (coaching &

counseling) bawahan untuk mencapai sasaran
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 Mengevaluasi laporan keuangan yang diolah di Bagian

Akuntansi (HPP, aset perusahaan, mutasi kas bank dan mutasi

persediaan, dsb)

 Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sistem akuntansi

yang berjalan saat ini

3. PBB dan non PBB

Tugas dari unit tersebut adalah:

 Membuat rencana kerja dan anggaran terkait dengan rencana

program kerja dan target biaya operasional

 Membuat perencanaan kerja untuk masing-masing fungsi kerja

 Melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan Unit/

Bagian terkait perolehan serta validasi data untuk peningkatan

kinerja akuntansi

 Memeriksa, crosscheck, koreksi terhadap data/ laporan bulanan

dari seluruh unit kerja serta melakukan konfirmasi langsung

terhadap Manager unit terkait apabila diperlukan

 Memeriksa, crosscheck, koreksi serta memverifikasi laporan

yang diserahkan ke Atasan untuk proses cetak dan diserahkan

pada Pengurus serta pihak terkait Laporan SHU bisnis,Laporan

omset,Laporan biaya Laporan persediaan/mutasi barang dan

lain-lain.

4. Verifikasi

Tugas dari unit tersebut adalah:

 Membuat rencana kerja dan anggaran terkait dengan rencana

program kerja dan target biaya operasional
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 Melakukan Verifikasi atas seluruh dokumen yang berkaitan

dengan transaksi dan Pengajuan Pembayaran Umum (PPU)

guna memastikan dipenuhinya prosedur yang berlaku

 Mengembalikan atau melakukan konfirmasi kepada Pihak

yang mengajukan bila diketemukan ketidak validan data atau

alur yang tidak prosedural

 Memproses Pengajuan PJK atau Pembayaran Keuangan

sesuai SOP yang berlaku

 Menjalin komunikasi dan kerjasama dengan seluruh pimpinan

unit guna mendukung kelancara operasional unit

5. Anggaran dan Evaluasi

Tugas dari unit kerja tersebut adalah:

 Membuat rencana kerja dan anggaran terkait dengan rencana

program kerja dan target biaya operasional

 Meyampaikan Form data Isian Prognose dan RKAP secara

tepat waktu dan akurat

 Menerima, Merekap dan Mendata semua pengajuan RKAP

bagian dan unit kerja

 Menyampaikan Data Anggaran Final yang telah disetujui

Pengurus kepada seluruh divisi bagian akuntansi

 Mengevaluasi atas efektifitas Penggunaan Anggaran

Perusahaan serta memberikan usulan dan rekomendasi

kepada Pimpinan

 Membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit
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4.3 Tugas Khusus

4.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai Analisi Risiko ini pada KWSG

khususnya pada bagian akuntansi adalah bertujuan untuk

mengetahui:

a. Prosedur Kerja di KWSG khususnya bagian/unit Verifikasi

Keuangan

b. Mengetahui kestabilan keuangan pada KWSG melalui

analisi risiko

c. Media atau alat apa saja yang dibutuhkan oleh bagian

Akuntansi dalam melakukan Verifikasi data keuangan.

4.4 Metodologi Penelitian

Dalam kegiatan penelitian kali ini ,metodologi penelitian yang

digunakan yaitu metodologi kualitatif. Dalamproses penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari

interview beberapa orang yang berkiatan. Berikut beberapa metode

pengumpulan data antara lain :

1. Observasi

Observasi yang penulis lakukan disini yaitu dengan melakukan

observasi secara langsung terhadap kegiatan operasional seperti

bagaimana prosedur dalam pengecekan kas kecil,, Verivikasi data,

Tracking Dokumen,Entri data Kas Kecil dan Aproval PPU pada

website SIFINA(Sistem Informasi Finansial Akuntansi)
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2. Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara langsung baik dengan

Ibu Retno Setiarin, SE. sebagai Verifikator bagian Akuntansi dan

Ibu Leni sebagai Pembimbing Lapangan

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari dokumen-dokumen yang dimiliki

oleh KWSG, berupa Form Pengajuan Dropping Kas Kecil
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Bahan

Bahan yang digunakan adalan dokumen terkait pengajuan

dropping kas kecil dan PP

Prosedur Kerja

Berikut adalah Prosedur Kerja yang terdapat pada bagian

Verifikasi Akuntansi:

Gambar 4.4 Prosedur Kerja
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4.4.1 Analisa Data dan Pembahasan

Dalam bulan Agustus-September ini banyak sekali dokumen

yang harus diverifikasi setiap harinya.Dokumen tersebut berasal

dari berbagai cabang KWSG di Indonesia yang dikirimkan ke

kantor pusat KWSG yang berlokasi di Gresik.Dokumen yang

dikirimkan ke kantor berupa Dropping Kas Kecil dari setiap

cabang.Syarat untuk dokumen cepat diverifikasi adalah

kelengkapan dan ketepatan.Jika ada salah satu bukti yang kurang

maupun pelaporan yang kurang tepat akan mempengaruhi jumlah

dari Kas Kecil dan keraguan bagian asisten verifikator maupun

verifikator sendiri.Selain hal tersebut ada beberapa hal juga yang

menyebabkan lamanya proses verifikasi data.Beberapa hal

tersebut adalah terlalu kecil font yang digunakan untuk pembuatan

dokumen Dropping Kas Kecil.Karena ada beberapa bagian

diverifikasi keuangan yang kurang jeli(faktor umur) maka akan

mempersulit saat pengecekan kas kecil.Selain itu adanya lama

pengiriman dokumen oleh(kurir) juga mempengaruhi lama

tidaknya proses verifikasi. Dalam pengeluaran kas kecil disetiap

cabang sudah diberikan plafon agar tidak terjadi

kelebihan.Kelebihan disini maksudnya adalah jumlah yang

dikeluarkan lebih besar daripada plafom yang sudah

ditetapkan.Penyebab dari kelebihan jumlah yang dikeluarkan dari

pada plafon bisa disebabkan oleh salah catat atau salah perkiraan

dalam pembelian suatu barang dan lainnya.

Jika hal tersebut terjadi berarti keuangan KWSG dalam

keadaan kurang(lebih besar jumlahnya daripada plafon yang

sudah ditetapkan) bisa dianggap menurunnya kinerja pada bagian

keuangan .Pembuktian dari menurunnya kinerja KWSG bisa

dengan menghitung rasio keuangan KWSG.Khusunya pada

Curent rasio, karena pengeluaran bisa dianggap kewajiban
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lancar(yang dikerluarkan dalam jangka pendek) kemudian

diimbangi oleh aktiva lancar(kas).Adanya jumlah yang lebih besar

dari perkiraan,maka total kewajiban lancar yang dikeluarkan juga

lebih besar daripada aktiva lancar yang ada pada KWSG. Hal

tersebut membuktikam bahwa adanya penurunan jumlah current

rasio, karena jumlah kas kecil yang dikeluarkan lebih besar

daripada plafon yang sudah ditetapkan.Secara langsung penurunan

dari Current rasio dianggap menurunnya kinerja KWSG dianggap

kurang dalam pengelolaan keuangan. Dari hal tersebut bisa

diketahui apakah perusahaan mampu untuk membayar kewajiban

lancar mereka atau justu perusahaan tidak mampu untuk

membayar kewajiban mengingat jumlah kewajiban lebih besar

daripada plafon yang berkaitan dengan aktiva lancar.

Untuk dokumen yang sudah lolos dari verifikasi akan di

input kedalam web KWSG.Dalam pengeluaran kas kecil disetiap

cabang sudah diberikan plafon agar tidak terjadi kelebihan.Web

tersebut biasa disebut dengan SIFINA(Sisten Informasi Finansial

Akuntansi) yang berisi berbagai dokumen dropping kas kecil dari

berbagai cabang KWSG yang nantinya akan digunakan untuk

membuat laporan keuangan setiap bulan.

4.4.4 Hasil Kegiatan Penelitian

Hasil dari kegiatan kerja praktik yang telah saya laksanakan

selama 1 bulan adalah mendapatkan banyak ilmu dan juga

pengalaman didunia kerja.Khusunya dibidang akuntansi banyak

sekali ilmu yang didapat terkait prosedur verifikasi pada kas

kecil,cara berkomunikasi yg baik dengan sesama pekerja,

bagaimana cara menyelesaikan masalah jika terjadi miss

komunikasi ataupun kesalahan catat pada kas kecil.Saya juga bisa

menganalisis rasio keuangan dengan membandingkan total

kewajiban lancar dan aktiva lancar pada KWSG.Sehingga
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saya bisa menilai bagaimana kinerja keuangan yang ada di

KWSG selama melakukan kerja praktik.Selain itu saya juga

mendapatkan pengalaman terkait proses entri

data,Approval, tracking yg dilakukan melalui web

SIFINA.SIFINA sendiri merupakan Sistem Informasi

Finansial Akuntansi yg berisi berbagai data tentang

keuangan/akuntansi.Didalam web tersebut banyak sekali

menu yg berhubunhan dengan kas kecil.Dengan adanya

SIFINA sendiri memudahkan para pekerja untuk

mengetahui data penjualan,faktur ataupun hal lainnya

diberbagai cabang KWSG.Dari web tersebut juga laporan

keuangan bulanan dihasilkan untuk melihat kinerja KWSG

Disisi lain ada juga pengalaman berharga yg saya dapat

yaitu, saya bisa langsung berkomunikasi dengan Manager

ataupun Verifikator terkait cara penyelesaian masalah,tugas

mereka selama dikantor atau hal yang menyangkut bagian

akuntansi.Selain itu bisa bertukar fikiran terkait mata kuliah

yg saya dapatkan selama dikelas dan membandingkan

dengan kenyataan didunia kerja.

Diakhir kegiatan saya juga memberikan saran terkait

penulisan laporan agar bukti-bukti pengeluaran yg

berhubungan dengan kas kecil agar dilengkapi.Dengan

demikian tidak ada pihak yang dipersulit saat pembuatan

kas kecil maupun bagian verifikasi.Selain itu font maupun

kertas yg digunakan dalam pembuatan kas kecil juga harus

lebih diperhatikan.
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4.4 Kesimpulan Penelitian

Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana

proses,prosedur yang akan digunakan oleh bagian verifikator

maupun asisten verifikator.Prosedur dalam pengecekan kas kecil

harus diterapkan dengan benar.Jika ada kesalahan maupun hal hal

yang tidak diinginkan akan sangat mengganggu dalam verifikasi

keuangan.Selain itu ada juga beberapa masalah yang timbul akibat

kurang teliti saat proses pembuatana dropping kas kecil oleh

bagian akuntansi(cabang KWSG).

Adapun saya menggunakan ilmu yang didapatkan selama

perkuliahan berlangsung.Khususnya pada mata kuliah Analisis

Rasio Keuangan, jadi saya bisa menilai bagaiaman rasio keuangan

KWSG.Apakah terjadi penurunan atau peningkatan pada rasio

keuangan.Dengan adanya analisis tersebut juga saya bisa tahu

bagaiaman kinerja keuangan diKWSG.Dan yang terakhir adalah

bagaimana proses dan prosedur input dokumen dropping kas kecil

ke dalam web SIFINA.

4.5 Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik merupakan kegiatan yang

berlangsung dilapangan selama masa kerja praktik.Adapun

kegiatan yang saya lakukan selama kerja praktik yaitu:

1. Pengenalan situasi,kondusi serta bagaimana

berlangsungnya kegiatan operasional di KWSG

2. Observasi pada kas kecil.Jadi dalam kegiatan observasi

menyangkut prosedur dalam pengecekan/verifikasi

terhadap kas kecil yang diajukan oleh beberapa cabang

KWSG diseluruh Indonesia.Kegiatan observasi ini juga di

cek ulang oleh verifikator apakah datanya sudah sesuai

dengan pengeluaran yang ada atau belum.Setelah data
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sesuai maka dokumen dropping kas kecil bisa langsung

diberikan kepada Manager terkait acc dokumen tersebut.

3. Kegiatan terkait web SIFINA, jadi SIFINA sendiri merupakan

web khusu yg digunakan oleh bagian akuntansi

KWSG.SIFINA sendir merupakan kepanjangan dari Sistem

Informasi Finansial Akuntansi, yang didalamnya terdapat

beberapa menu terkait PPU(Permintaan Pembayaran

Umum) dan Pengisian Kas kecil(entri data pada

SIFINA).Jadi untuk urutan memasukkan data di SIFINA

adalah Tracking dokumen,Entri data,Approval PPU dan

yang terakhir jika ingin melihat data sudah masuk ataupun

belum disistem bisa mengecek di menu View Approval

PPU.Untuk pembuatan laporan keuangan sendiri KWSG

menggunakan sistem otomatis, yang memanfaatkan web

SIFINA dan dilakukan pembuatan laporan keuangan setiap

bulan.

4. Penulisan Laporan.

Untuk penulisan laporan kerja praktik sendiri saya lakukan

pada minggu terakhir sebelum kegiatan kerja praktik selesai,

adapun beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan

penulisan laporan sebagai berikut:
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Gambar 4.5 Kegiatan selama Kerja Praktik
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4.6 Jadwal Kegiatan Kerja Praktik

Gambar 4.6 Jadwal Kegiatan Kerja Praktik
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil kerja praktik yang berlangsung pada 22 Agustus-16

September yanh telah saya lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Selama kegiatan Kerja Praktik berlangsunga saya menjalankan

atau mempraktikkan ilmu yang sudah diberikan oleh bagian

Verifikasi.Ilmu tersebut seperti prosedur pengecekan Kas Kecil,cara

menangani masalah yang timbul dibagian pengecekan Kas

Kecil,bagaimana cara melakukan input data pada web SIFINA dan

cara komunikasi yang baik,benar kepada setiap pekerja

KWSG.Semua kegiatan yang saya laksanakan diawasi langsunh oleh

bagian verifikasi akuntansi KWSG.Banyaknya dokumen Dropping

Kas Kecil yang masuk untuk diverikasi oleh bagian akuntansi KWSG

memberikan saya kesempatan untuk merasakan dunia kerja yang

sesungguhnya.Disamping banyaknya dokumen yang ada masalah

yang muncul akibat proses pengecekan kas kecil juga membuat saya

memiliki gambaran didunia kerja sesungguhnya.Contohnya pada

judul yang saya ambil saat ini, Analisis Rasio Keuangan untuk

mnenilai kinerja perusahaan.Dari judul tersebut saya bisa

menganalisis berapa jumlah Current rasio yang didapatkan dengan

membandingkan jumlah kewajiban lancar dan aktiva lancar.Dari

current rasio saya juga bisa menilai bagaimana kinerja keuangan

yang ada pada KWSG.
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5.2 Saran

Saran yang bisa saya berikan kepada pihak KWSG khusunya dibagian

Akuntansi adalah untuk meminta bukti pembayaran yang sah(dalam keadaan

lengkap) dan tidak ada satupun bukti yang tertinggal dicabang KWSG.Selain

itu saya juga menyarankan untuk pemilihan kertas dalam pembuatan dropping

agar disesuaikan, supaya tidak ada kesulitan dalam pengecekan bukti.Dan yang

terakhir adalah pemilihan font yang digunakan pada kertas Dropping agar lebih

besar, supaya tidak mempengaruhi kegiatan pengecekan sehingga prosedur

dalam Verifikasi berjalan dengan lancar dan semestinya.
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DAFTAR PUSTAKA

https://www.kwsg.co.id/website/id/koperasi-warga-semen-

gresik#:~:text=Koperasi%20Warga%20Semen%20Gresik%20Di

dirikan,PT.%20Semen%20Gresik%20kala%20itu.

https://glints.com/id/lowongan/verifikator-keuangan adalah/#.YyKlRfcxclQ

https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/05/27/kas-kecil-adalah
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LAMPIRAN

Daftar Hadir Praktik Kerja
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Lembar Evaluasi Kerja Praktik(Dosen Pembimbing)

Lembar Evaluasi Kerja Praktik(Pembimbing Lapangan)
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Asistensi Dosen Pembimbing
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Surat Keterangan Pelaksanaan Kerja Praktik
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Surat Keterangan Selesai Kerja Praktik
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Foto Kegiatan Kerja Praktik


