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“Don’t give up when you still have something to gie. 

 Nothing is really over until the moment you stop tryinh” – Brian Dyson 
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ABSTRAK  

Siklus penjualan merupakan salah satu siklus yang penting dalam 

mendukung proses bisnis, hal ini dikarenakan siklus penjualan berhubungan 

dengan kegiatan operasional dan mendukung aktivitas utama perusahaan. 

Perusahaan yang mengalami kekurangan informasi tentang aktivitas yang terjadi 

dalam perusahaan akan mengalami kesulitan sehingga mengakibatkan tidak 

tercapainya tujuan perusahaan.  

PT Dinamika Global Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa periklanan. Dalam proses penjualan pembuatan dokumen yang 

dilakukan perusahaan ada beberapa dokumen yang dibuat hanya rangkap 1, 

sehingga tidak memiliki arsip apabila akan melakukan perekapan data. Selain itu 

ada beberapa dokumen yang tidak dilakukan perekapan, hal ini dapat 

menyebabkan dokumennya akan mudah hilang. Berdasarkan penjelasan tersebut 

penulis memberikan solusi untuk melakukan dokumentasi siklus penjualan  

Hasil yang akan diperoleh yaitu dokumentasi dari siklus penjualan yang 

terjadi saat ini pada perusahaan untuk memberikan masukan atau ide yang dapat 

digunakan untuk melakukan pembenahan prosedur siklus penjualan. 

Kata Kunci : Siklus Penjualan, Dokumentasi 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Pada awal perusahaan didirikan maka perusahaan akan memiliki visi dan 

misi yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai laba yang 

maksimal. Laba yang maksimal dipengaruhi oleh volume penjualan dalam suatu 

perusahaan. Semakin tinggi volume penjualan pada perusahaan maka akan 

semakin tinggi pula laba yang diperoleh. Sehingga salah satu siklus operasi yang  

penting dalam sebuah  perusahaan adalah Siklus penjualan. 

Penjualan adalah serangkaian kegiatan bisnis yang terjadi secara 

berulang ulang dan kegiatan pengolahan informasi yang berhubungan dengan 

penyerahan barang dan jasa kepada pelanggan dan penerimaan pembayaran kas 

dari penyerahan barang  dan jasa tersebut.  

Siklus penjualan dalam perusahan ada 2 jenis yaitu penjualan tunai dan 

penjualan kredit. Siklus penjualan merupakan urutan kegiatan sejak diterimanya 

pesanan dari pelanggan, pengiriman barang, pembuatan faktur penagihan serta 

pencatatan penjualan. Prosedur penjualan membutuhkan beberapa bagian dalam 

perusahaan dengan tujuan agar sistem penjualan dapat diawasi dengan baik. 

PT Dinamika Global Nusantara merupakan salah satu perusahaan swasta 

yang bergerak di bidang jasa periklanan dan event organizer, perusahaan ini 

memiliki nama usaha Mcomm. Mcomm melayani pelayanan jasa berupa layanan 

pemasangan iklan dengan menggunakan media seperti radio, koran, dll. 

Proses bisnis penjualan dimulai dari bagian media buyer menerima order 

dari klien. Kemudian media buyer akan mencarikan media yang dibutuhkan 

sesuai dengan order klien. Media buyer akan membuat surat penawaran, apabila 
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klien setuju maka akan langsung melakukan tanda tangan namun jika tidak akan 

dibuatkan surat penawaran baru. Setelah membuat surat penawaran maka media 

buyer akan membuat media order untuk penyedia jasa media  melakukan 

penayangan iklan. Setelah iklan ditayangkan penyedia jasa media  akan membuat 

nota bukti tayang dan surat tagihan pembayaran ke media buyer. Media buyer 

akan memberikan purchase order dan surat tagihan dari penyedia jasa media  ke 

keuangan untuk proses pembuatan invoice. 

Siklus penjualan yang digunakan pada PT Dinamika Global Nusantara 

yaitu penjualan kredit.  Penjualan kredit dilakukan setelah pelanggan menerima 

invoice yang dikirimkan oleh perusahaan, pembayaran dilakukan dengan cara 

mentransfer melalui ATM kepada perusahaan. Pembayaran dilakukan secara 

langsung sesuai dengan nominal yang ada dalam invoice tidak menggunakan uang 

muka pembayaran (down payment). 

Dalam proses penjualan, pembuatan dokumen yang dikeluarkan hanya 

dibuat rangkap 1, seperti nota bukti tayang dan surat tagihan pembayaran. Nota 

bukti tayang hanya diberikan kepada media buyer, sehingga klien tidak memiliki 

bukti jika iklan tersebut sudah ditayangkan. Selain itu surat tagihan hanya rangkap 

1 untuk media buyer sehingga tidak memiliki arsip yang bisa digunakan untuk 

melakukan rekap. Dalam perekapan ada beberapa dokumen yang tidak dilakukan 

perekapan, sehingga dapat membuat bagian tertentu tidak memiliki keseluruhan 

data dokumen yang diperlukan. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa  siklus penjualan 

merupakan aspek yang penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan . Dalam 

perusahaan ini siklus penjualan yang ada belum berjalan dengan tepat. Siklus 
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penjualan yang kurang baik dapat mempengaruhi penjualan sehingga hal itu dapat 

merugikan perusahaan 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas , maka 

rumusan masalah yang diungkapkan adalah Bagaimana siklus penjualan yang 

terjadi  pada PT Dinamika Global Nusantara. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar dalam penulisan laporan kerja praktek ini lebih jelas dan terarah, 

maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas terfokus pada:  

1. Pembahasan tentang siklus penjualan yang ada pada PT Dinamika 

Global Nusantara. 

2. Tidak membahas penjualan tunai yang terjadi pada PT Dinamika 

Global Nusantara 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui siklus penjualan pada 

PT Dinamika Global Nusantara.   

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari kerja praktik ini adalah diharapkan mampu 

memberikan manfaat bagi instansi atau perusahaan diantaranya sebagai berikut : 

a. Pimpinan 

Dapat memberikan kritik maupun saran yang berkaitan dengan hal-hal 

yang berhubungan dengan sistem absensi dan penggajian karyawan yang 

dilakukan oleh perusahaan yang selanjutnya dapat digunakan sebagai 
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pengambilan keputusan baik pengambilan keputusan disisi manajerial 

maupun keuangan. 

a. Bagi Penulis 

Sebagai sarana penambah ilmu dibidang akuntansi. Serta memberikan 

pengalaman baru mengenai sistem absensi dan penggajian yang ada 

diperusahaan. 

b. Bagi Almamater 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah jaringan kerjasama dan  

bahan pertimbangan. Diharapkan melalui penelitian ini dapat terjalin 

hubungan yang lebih erat antara PT. Dinamika Global Nusantara dengan 

Universitas Dinamika khususnya program studi S1 Akuntansi.  
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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil Perusahaan PT. Dinamika Global Nusantara  

PT. Dinamika Global Nusantara adalah sebuah perusahaan yang bergerak 

dibidang jasa periklanan. PT. Dinamika Global Nusantara merupakan sebuah 

induk perusahaan yang menaungi 3 (tiga) anak perusahaan yang terdiri dari 

Mcomm, YesOnline dan Priscanara. Mcomm adalah sebuah agen komunikasi dari 

perusahaan yang menawarkan berbagai perspektif layanan komunikasi kepada 

para klien yang membutuhkan Pelayanan komunikasi dari Mcomm ditujukan 

kepada Badan usaha umum, swasta, pemerintah maupun departemen perusahaan 

lainnya. Layanan bisnis utama dari Mcomm sendiri yaitu untuk memperbaiki 

komunikasi baik internal maupun eksternal perusahaan dengan cara branding, 

publikasi media, event organizer, pengembagan konten dan lain- lain. Mcomm 

melayani jasa konsultasi yang biasanya dipergunakan untuk memandu klien 

dalam menemukan solusi untuk mencapai tujuan perusahaan.  

Berikut adalah berbagai jasa yang ditawarkan kepada klien oleh Mcomm 

PT. Dinamika Global Nusantara Global:  

1. Marketing & Corporate (Communications Consulting) 

Sebuah layanan pemasaran dan komunikasi khusus yang diracang 

untuk memaksimalkan potensi brand milik klien dan merancang bisnis 

klien untuk kesuksesan janga panjang  

2. Media Buyer  
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Sebuah layanan Perancangan untuk mengetahui segala kebutuhan 

(baik harag maupun kebutuhan fisik) yang berkaitan dengan penawaran 

produk atau layanan klien  

3. Conceptual Design  

Sebuah layanan yang disediakan untuk menghasilkan sebuah 

design di mulai dari konsep hingga menghasilkan sebuah produk akhir 

yang berasal dari gagasan-gagasan yang dicetuskan oleh klien  

4. Event Management 

Sebuah layanan yang digunakan untuk memfasilitasi acara dimulai dari 

persiapan awal, perancangan harga, penyedia kebutuhan klien , tema acara 

,crew dan lain- lain yang berkaitan dengan kebutuhan event yang diharapkan 

oleh klien.  

5. Promotiona Items  

Sebuah layanan yang digunakan untuk melakukan pengiklanan sebuah 

produk yang dimiliki oleh klien guna memperkenalkan produk milik klien 

kepada masyarakat umum.    

6. Public Relations  

  Sebuah layanan yang inovatif yang digunakan untuk 

menghubungkan antara klien dengan para vendor maupun media lainnya. 

Layanan ini akan menjamin bahwa organisasi yang dibawa oleh klien akan 

memiliki citra public yang mapan. Layanan ini meliputi pelathan media press 

release writing and translations, planning and implementation of press 

conference. 
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2.2 Visi Misi PT. Dinamika Global Nusantara 

Visi  

“Our value are satisfaction and trust” (Nilai kami adalah kepercayaan dan 

kepuasan) dalam arti, nilai merupakan harga yang harus dibangun oleh 

kami diatas kepercayaan dengan memberikan kepuasan yang maksimal  

Misi  

a. Memberdayakan ide, gagasan atau konsep kreatif  yang memiliki 

orientasi market  

b. Membangun kredibilitas jasa organizer bidang entertainment dengan 

spesialisasi terprogram 

c. Membantu membangun, mempertahankan, atau mengembangkan 

image dan citra perusahaan 

2.3 Logo PT. Dinamika Global Nusantara 

 Berikut adalah Logo PT. Dinamika Global Nusantara yang terdapat pada 

gambar 2.1 :  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PT Dinamika Global Nusantara 

Arti logo Bentuk dasar dari logo ini adalah Hexagon atau segi enam 

karena bentuk segi enam layaknya sarang lebah merupakan bentuk yang paling 

Gambar 2. 1 logo perusahaan 
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optimal dan efektif untuk menyimpan madu, diharapkan Mcomm dalam 

mengerjakan pekerjaannya selalu optimal dan efektif  

Brand tidak sekedar logo, namun juga aset visual yang berperan sebagai 

media penyampaian persepsi yang membentuk citra sebuah perusahaan. 

Konsistensi tampilan visual juga akan membuat sebuah brand mudah dikenal. 

Selalu menggunakan logo dengan tulisan dan warna korporat dalam setiap materi 

informasi dan komunikasi. Penggunaan logo dibagi menjadi dua, yaitu : 

A. Logo Komposisi Portrait 

 

 

 

 

 

 

 

B. Logo Komposisi Landscape 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan Logo: 

a. Penempatan logo harus terlihat jelas di antara elemen visual lainnya. 

b. Penggunaan logo dengan latar belakang warna putih 

c. Penggunaan logo dengan latar belakang sesuai warna korporat Mcomm 

Gambar 2. 2 logo portrait 

Gambar 2. 3 logo landscape 
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d. Penggunaan logo dengan latar belakang foto atau warna lain di luar warna 

korporat Mcomm  

e. Penggunaan logo pada aplikasi grayscale 

2.4 Struktur Organisasi PT. Dinamika Global Nusantara  

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

PT. DINAMIKA GLOBAL NUSANTARA

DIREKTUR UTAMA

Ahmad Saiful

FINANCE

Nita Kartika Sari

HRD & GA

MEDIA DEVELOPMENT

Mita Dwi A

Mutiara Julia R

MARCOM

Bimoadi Wicaksono

SENIOR CREATIVE DESIGN

Akhyar Abdan F  

Gambar 2. 4 struktur organisasi 

Dalam operasional PT Dinamika Global Nusantara dibagi menjadi 

beberapa bagian. Masing-masing bagian akan bertanggung jawab terhadap 

spesifikasi pekerjaan tertentu. Dengan demikian diharapkan kinerja setiap 

karyawan dapat maksimal serta optimal. Bagian tersebut meliputi: 

1. President Director   : Ahmad Saiful 

2. Finance    : Nita Kartika Sari 

3. HRD & GA    : Mita Dwi A. 
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4. Media Development   : Mutiara Julia R. 

5. Marcomm    : Bimoadi Wicaksono 

6. Senior Creative Design  : Akhyar Abdan F 

2.5 Tugas Pokok pada PT. Dinamika Global Nusantara 

 PT. Dinamika Global Nusantara memiliki berbagai karyawan yang 

masing-masing karyawannya memiliki tugas dan wewenang di dalam perusahaan, 

diantaranya: 

A. Direktur Utama  

a. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan – kebijakan 

perusahaan 

b. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian. 

c. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan 

B. HRD & GA (Human Resource Development & General Affair) 

a. Bertanggung jawab atas kinerja perusahaan ( Karyawan ) 

b. Mengurusi dokumen yang berhubungan dengan data karyawan dan 

legalitas perusahaan. 

c. Mengurusi semua kebutuhan karyawan 

d.  Mengatur kurikulum serta pola pengembangan dan pelatihan SDM yang 

tepat termasuk menyediakan program pendukung, seperti mentoring. 

e. Membuat manajemen kinerja yang sudah disesuaikan dengan Key 

Performance Indicator. 

f. Bertanggung jawab atas pengembangan SDM perusahaan agar tetap bisa 

menjalankan perannya. 

g. Menjadi wakil perusahaan agar bisa menjadi hubungan dengan pihak 
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external. 

h. Bertanggung jawab atas pengadaan perusahaan. 

i. Melakukan pengurusan pada kebutuhan operasional perusahaan 

j. Mengatur tugas dan tanggung jawab anak magang 

k. Verifikasi Dokumen perusahaan 

C. Finance Administration Officer  

a. Melakukan transaksi keuangan perusahaan 

b. Menginputkan keuangan perusahaan 

c.  Menyusun keuangan perusahaan 

d. Melakukan semua pembayaran atau kewajiban perusahaan terhadap pihak 

ketiga yang berkaitan dengan keuangan. 

e.  Menagih pembayaran dari Pihak ketiga apabila melebihi jangka waktu 

pembayaran yang telah ditentukan 

D. Media Development 

a. Menyediakan informasi bagi Media Planner, rating acara atau positioning 

suatu media 

b. Negoisasi harga pembelian dan penyewaan waktu dan ruang pada suatu 

media. 

c. Memonitor pelaksanaan kegiatan iklan seperti menghitung jumlah target 

audience yang tereksposure atau memonitor jadwal pelaksana iklan. 

d. Mengevaluasi akumulasi efektivitas kegiatan periklanan melalui media 

tertentu. 

e. Membuatkan rincian / Buku Pintar rate Media ( Harga Jual ) dan akan 

memberikan rumus pembuatan harga penawaran ke Marketing. 
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f. Dapat memberikan ide creative tentang konsep media 

E. Marcomm (Marketing Communication) 

a. Menganalisa pasar serta kebutuhan konsumen 

b. Melihat persepsi konsumen tentang sebuah produk atau produk yang 

dijualnya 

c. Mengevaluasi perilaku pasar yang sudah dipetakan untuk digunakan 

sebagai acuan target 

d. Menentukan strategi promosi dan media yang digunakan 

e.  Koordinasi tugas anak magang jurusan Komunikasi 

F. Creative Design Konten  

a. Menciptakan Karya Visual yang komunikatif 

b. Membantu keperluan yang berkaitan dengan design PT. Dinamika Global 

Nusantara  
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BAB III  

LANDASAN TEORI  

3.1 Pengertian Akuntansi  

Menurut Warreen dkk (2005:10) Akuntansi dapat didefinisikan sebagai 

system informasi yang menghasilkan laporan – laporan kepada pihak –pihak yang 

berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.  

Sedangkan definisi akuntansi menurut Kusnadi Akuntansi merupakan 

pokok pengetahuan yang sistematis dalam pembuktian pencatatan, 

pengklasifikasian, penafsiran dan memasok informasi yang setidak – tidaknya 

dapat diukur dengan uang yang dibutuhkan pihak manajemen dan pelaksanaan 

kesatuan bisnis beserta laporannya yang harus ada untuk memenuhi keperluan 

perusahaan dan pertanggungjawabannya.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah 

aktivitas kompleks yang menghasilkan informasi mengenai aktivitas ekonomi dan 

kondisi perusahaan. 

3.2 Penjualan  

Menurut Mulayadi (2008:202) penjualan merupakan aktivitas yang 

dilakukan oleh penjual dalam menjual barang atau jasa untuk mengharapkan 

memperoleh laba dari transaksi - transaksi penjualan tersebut dengan kata lain 

penjualan adalah pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau 

jasa dari pihak pembeli. 

Menurut Suwardjono (2014:381) penjualan adalah transaksi pertukaran 

barang atau jasa hasil produksi perusahaan dengan kas atau klaim atas kas. Secara 

Secara teknis, transaksi penjualan adalah transaksi pertukaran asset. Penjualan 

dikatakan telah terjadi secara teknis bila produk dan resiko yang melekat telah 
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ditransfer ke pembeli dan sebagai penghargaan penjual mendapatkan kas atau 

klaim. Kegiatan penjualan merupakan hal yang paling menentukan dan 

mempunyai arti keuangan yang paling berharga dibandingkan dengan kegiatan – 

kegiatan lain dalam operasi perusahaan. Kegiatan penjualan menjadi puncak  

kegiatan dan merupakan tujuan akhir yang mengarahkan setiap upaya yang 

dilakukan perusahaan. Di samping itu transaksi penjualan mengakibatkan 

masuknya asset baru berupa kas atau piutang ke dalam perusahaan untuk : 

1. Menutup kos atau potensi jasa yang terserap untuk melaksanakan 

kegiatan produksi. 

2. Menyediakan dana sebagai imbalan untuk pembayaran pajak, bunga, 

dan deviden. 

3. Menutup kos atau potensi jasa yang terserap untuk melaksanakan 

kegiatan produksi. 

4. Menyediakan dana sebagai imbalan untuk pembayaran pajak, bunga, 

dan deviden. 

Menurut Swastha (2004:403) penjualan adalah interaksi antara individu 

saling bertemu muka yang bertujuan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai  

atau mempertahankan hubungan pertukaran sehingga menguntungkan bagi pihak 

lain. Penjualan dapat diartikan juga sebagai usaha yang dilakukan penjual dan 

pembeli untuk bertukar barang atau jasa yang memerlukan imbalan uang menurut 

harga yang telah ditentukan atas persetujuan bersama. 

Menurut Swastha (2004:404) tujuan umum penjualan adalah : 

1. Mencapai target penjualan 
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2. Melakukan pencatatan pemesanan pelanggan 

3. Melakukan persediaan barang yang ada 

4. Melakukan pengiriman atas barang yang tersedia 

5. Melakukan penagihan atas barang yang sudah terkirim 

6. Mengumpulkan pembayaran pelanggan 

7. Menyetorkan uang ke bank 

8. Membuat pelaporan manajerial 

3.3 Siklus Penjualan 

Menurut (Monica:2014) siklus penjualan adalah urutan kegitan sejak 

diterimanya pesanan dari pembelian, pengiriman barang, pembuatan (fakur) 

penagihan, dan pencatatan penjuala. Prosedur penjualan melibatkan bebrapa 

bagian dalam perusahaan dengan tujuan agar sistem penjualannya dapat diawasi 

dengan baik.  

Siklus penjualan adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi 

pemrosesan informasi terkait yang terus – menerus dengan menyediakan barang 

dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan 

tersebut. Pertukaran informasi eksternal yang paling utama dari siklus ini adalah 

dengan pelanggan. Informasi mengenai aktivitas siklus penjualan juga mengalir 

ke siklus akuntansi lainnya.  Siklus penjualan ada 2 yaitu : 

A. Siklus Penjualan Tunai 

Menurut (Satriyoaji:2013) Penjualan tunai merupakan penjualan dengan 

mengambil barang dari supplier dan langsung dikirim ke customer secara 

pembayaran langsung dengan menggunakan uang tunai. Penjualan tunai pada 
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umumnya didasarkan pada asumsi bahwa pembeli akan mengambil barang setelah 

harga barang dibayar ke kasir. 

Prosedur – prosedur penjualan tunai: 

a. Prosedur order penjualan 

Dalam prosedur ini fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan 

membuat faktur penjualan tunai untuk memungkinkan pembeli melakukan 

pembayaran harga barang ke fungsi kas dan untuk memungkinkan fungsi 

gudang dan fungsi pengiriman menyiapkan barang yang akan diserahkan 

kepada pembeli. 

b. Prosedur penerimaan kas 

Dalam prosedur ini, fungsi kas menerima pembayaran harga barang dari 

pembeli dan memberikan tanda pembayaran (berupa pita register kas & 

cap “lunas” pada faktur penjualan tunai) kepada pembeli untuk 

memungkinkan pembeli tersebut melakukan pengambilan barang yang 

dibelinya dari fungsi pengiriman. 

c. Prosedur penyerahan barang 

Dalam prosedur ini, fungsi penyerahan barang kepada pembeli. 

d. Prosedur pencatatan penjualan tunai 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi 

penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas serta 

mencatat berkurangnya persediaan barang yang dijual dalam kartu 

persediaan. 
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e. Prosedur penyetoran kas ke bank 

Sistem pengendalian intern terhadap kas mengharuskan penyetoran dengan 

segera ke bank semua kas yang diterima pada suatu hari. Dalam prosedur 

ini fungsi kas menyetorkan yang diterima dari penjualan tunai ke bank 

dalam jumlah penuh. 

f. Prosedur pencatatan penerimaan kas 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas ke dalam 

jurnal penerimaan kas berdasar bukti setor bank yang diterima dari bank 

melalui fungsi kas. 

g. Prosedur pencatatan harga pokok 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi membuat rekapitulasi HPP 

berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Berdasarkan 

rekapitulasi ini, fungsi akuntansi membuat bukti memorial sebagai 

dokumen sumber untuk pencatatan HPP ke dalam jurnal umum. 

Dokumen yang digunakan dalam penjualan tunai : 

a. Faktur penjualan tunai (FPT) 

Dokumen ini digunakan untuk merekam sebagai informasi yang 

diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. 

b. Pita register kas (PRK) 

Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan 

mesin registser. Pita register ini merupakan bukti penerimaan kas yang 
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dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur 

penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan 

c. Credit car sales slip 

Dokumen ini dicetak oleh credit card center bank yang menerbitkan kartu 

kredit dan diserahkan kepada perusahaan (disebut merchant) yang menjadi 

anggota kartu kredit. Bagi perusahaan yang menjual barang atau jasa, 

dokumen ini di isi oleh fungsi kas dan berfungsi sebagai alat untuk 

menagih uang tunai dari bank yang mengeluarkan kartu kredit, untuk 

transaksi penjualan yang telah dilakukan kepada pemegang kartu kredit. 

d. Bill Of  Lading 

Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan 

penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Dokumen ini 

digunakan oleh fungsi pengiriman dalam penjualan COD yang 

menyerahkan barangnya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. 

e. Faktur Penjualan COD 

Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD 

f. Bukti Setor Bank 

Dibuat oleh fungsi kas sebagai penyetoran kas yang diterima dari piutang 

ke bank. Bukti setor dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke 

bank, bersamaan dengan penyetoran dari piutang ke bank. Dua lembar 

tembusannya diminta kembali bank setelah ditandatangani dan dicap oleh 

bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setor bank diserahkan 

oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi, dan dipakai oleh fungsi akuntansi 
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sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari 

piutang kedalam jurnal penerimaan kas. 

g. Rekap Harga Pokok Penjualan 

Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga 

pokok produk yang dijual selama satu perioder. Dokumen ini digunakan 

oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bagi pembuatan bukti 

memorial untuk mencatat harga pokok yang dijual. 

B. Siklus Penjualan Kredit 

Penjualan kredit adalah penjualan yang pembayarannya tidak diterima 

sekaligus (tidak langsung lunas). Pembayarannya bisa diterima melalui dua tahap 

atau lebih. Sedangkan penjualan angsuran adalah penjualan yang pembayarannya 

tidak diterima sekaligus (pembayarannya diterima melalui lebih dari dua tahap). 

Menurut Yendrawati (2005:63) banyak orang yang menyamakan istilah 

antara penjualan kredit dengan penjualan angsuran. Sebenarnya semua penjualan 

angsuran bisa dikatakan sebagai penjualan kredit. Tetapi penjualan kredit yang 

pelunasannya hanya melalui dua tahap bukan merupakan penjualan angsuran. 

Dalam penjualan angsuran membutuhkan waktu untuk pelunasan yang relatif 

lama, maka ada kemungkinan pembeli tidak melunasi pembayarannya. Untuk 

menghindari hal tersebut biasanya untuk melindungi penjual supaya tidak 

mengalami kerugian, maka saat membeli ada beberapa perjanjian antara lain : (a) 

pada saat membeli disertai dengan meninggalkan jaminan ke penjual. (b) Hak 

kepemilikan barang berpindah ke pembeli, kalau pembayarannya sudah lunas. 

Menurut Mulyadi (2013 : 201) mengatakan bahwa penjualan kredit 

dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan 
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order yang diterima dari pembeli dan untuk jangka waktu tertentu perusahaan 

mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. 

Prosedur – prosedur penjualan kredit: 

a. Prosedur penjualan 

Dalam prosedur ini fungsi penjuala menerima order dari pembeli dan 

menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Fungsi 

penjualan kemudian membuat faktur penjualan kartu kredit dan 

mengirimkannya kepada berbagai fungsi yang lain untuk memungkinkan 

fungsi tersebut memberikan kontribusinya dalam melayani order dari 

pembeli. 

b. Prosedur Pengiriman 

Dalam prosedur ini fungsi gudang menyiapkan barang kepada pembeli 

sesuai dengan informasi yang tercantum dalam faktur penjualan kartu 

kredit yang diterima dari fungsi gudang. Pada saat penyerahan barang, 

fungsi pengiriman meminta tanda tangan penerimaan barang pemegang 

kartu kredit diatas faktur penjualan kredit. 

c. Prosedur Pencatatan Piutang 

Dalam prosedur ini fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan 

kartu kredit kedalam kartu piutang. 

d. Prosedur Penagihan 

Dalam prosedur ini fungsi penegihan menerima faktur penjualan kartu 

kredit dan mengarsipkannya menurut abjad. Secara periodik fungsi 
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penagihan membuat surat tagihan dan mengirimkannya kepada pemegang 

kartu kredit perusahaan, dilampiri dengan faktur penjualan kredit. 

e. Prosedur Pencatatan Penjualan 

Dalam prosedur ini fungsi akuntansi mencatat transaksi penjualan kartu 

kredit kedalam jurnal penjualan. 

1. Prosedur persetujuan kredit 

2. Prosedur pengiriman barang 

3. Prosedur pembuatan faktur 

4. Prosedur akuntansi penjualan kredit 

Dokumen yang digunakan dalam penjualan kredit : 

a. Penawaran Harga (PH) 

Surat penawaran merupakan surat yang isinya mengenai tawaran sebuah 

jasa/barang. Fungsi utama dari surat penawaran yakni untuk melakukan 

penawaran barang untuk para calon pembeli. 

b. Purchase Order (PO) 

Purchase order adalah surat pemesanan yang dikeluarkan setelah terjadi 

kesepakatan berdasarkan harga penawaran. Surat ini sangat penting karena 

berisi komitmen dari pelanggan. Jika dikemudian hari pada saat kita sudah 

mengantarkan barang dan pelanggan menyangkalnya, maka PO ini dapat 

menjadi bukti. 

c. Surat Order Pengiriman 
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Surat yang dikirimkan oleh penjual kepada pembeli yang isinya 

menerangkan tentang barang yang telah dikirmkan agar pembeli 

mengetahuinya. 

d. Lembar Disposisi (LD) 

Alat komunikasi yang tertulis yang ditujukan kepada bawahan yang berisi 

informasi atau perintah dari pimpinan. 

e. Surat Pengantar Barang 

Sebuah surat yang dipergunakan untuk mengantarkan barang yang 

dikirimkan. Tujuan surat pengantar barang adalah untuk mengantarkan 

suatu barang dengan maksud agar yang menerima mengetahui maksud 

pengirimannya atau menjelaskan informasi mengenai barang yang dikirim. 

Surat ini biasanya berisi mengenai jenis dan jumlah barang yang 

dikirimkan kepada pembeli atau pemesanan 

f. Invoice / Faktur 

Dokumen yang digunakan untuk merekam transaksi penjualan kredit. 

g. Surat Penagihan 

Surat tagihan merupaan dokumen turn around document yang isinya 

dibagi menjadi dua bagian yaitu: 

 Bagian atas 

Merupakan dokumen yang harus disobek dan dikembalikan 

bersama cek oleh pelanggan ke perusahaan. 

 Bagian bawah  

Berisi rincian transaksi pembelian yang dilakukan pelanggan 

dalam periode waktu tertentu. 
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h. Faktur Pajak 

i. Kwitansi 

j. Memo  

3.4 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah sebuah tulisan yang memuat informasi. Biasanya 

dokumen ditulis di kertas dan informasinya ditulis memakai tinta baik memakai 

tangan atau memakai media elektronik(seperti printer). Dokumen mengandung 

informasi, yang merupakan produk dari tulisan yang digunakan untuk 

berkomunikasi atau menyimpan data. Istilah dokumen yang juga dapat digunakan 

sebagai bentuk dari pemikiran, tetapi biasanya lebih berarti secara fisik seperti 

halaman yang dicetak atau dokumen virtual dalam format digital. 

Menurut Utami (2016), Dokumentasi dapat dianggap sebagai materi yang 

tertulis atau sesuatu yang menyediakan informasi tentang suatu subyek. 

Dokuementasi dapat berisi tentang deskripsi – deskripsi, penjelasan, bagan alir, 

daftar-daftar, cetakan hasil komputer. 

Dokumentasi ini diperlukan untuk : 

a. Mempelajari cara mengoperasikan system 

b. Sebagai bahan pelatihan 

c. Dasar pengembangan system lebih lanjut 

d. Dasar bila akan memodifikasi atau memperbaiki system dikemudian 

hari 

e. Materi acuan bagi auditor 

f. Bak-up 

g. Mempermudah komunikasi diantara sesama pegawai 
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h. Menghilangkan ketergantungan yang kritis 

Menurut Sela Calista (2018) dokumentasi merupakan suatu narasi, bagan 

alir, diagram, dan bahan tertulis lainnya yang menjelaskan cara system bekerja. 

Deskripsi naratif merupakan penjelasan tertulis, langkah demi langkah komponen-

komponen system dan interkasi dari semua itu. Alat dokumentasi sangat penting 

dalam level berikut ini : 

a. Level minimum, harus membaca dokumentasi untuk menentukan 

cara system bekerja 

b. Mengevaluasi dokumentasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan pengendalian internal, dan merekomendasikan 

peningkatan 

c. Mempersiapkan dokumentasi yang menunjukkan cara beroperasi 

dan system yang sudah ada atau diajukan. 

Bagan Alir (flowchart) merupakan teknikn analitis yang menggunakan 

sepernagkat simbol standart untuk menjelaskan beberapa aspek  dari system 

informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Bagan alir menggunakan seperangkat 

simbol standar untuk menjelaskan gambaran prosedur pemrosesan transaksi yang 

digunakan oleh perusahaan atau data melalui system. 
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Jenis – jenis bagan alir : 

a. Bagan alir dokumen  

Flowchart dokumen atau umumnya disebut juga bagan alir formulir ( form 

flowchart), paperwork flowchart merupakan suatu bagan alir yang 

menjelaskan arus dari laporan dan juga beberapa formulir serta tembusan-

tembusannya. Pada flowchart jenis ini menggunakan berbagai symbol 

Gambar 3. 1 simbol - simbol flowchart 
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yang sama dengan yang digunakan pada flowchart diatas yakni bagan alir 

sistem.  

b. Bagan alir sistem  

Folwchart sistem adalah suatu bagian yang menggambarkan dari alur kerja 

atau sesuatu yang sedang di kerjakan pada sistem secara keseluruhan serta 

menjelaskan dari berbagai urutan berdasarkan prosedur – prosedur yang 

ada di dalam sistem tersebut. Atau dengan kata lain, flowchart  jenis ini 

adalah sebuah deskripsi dengan menggambarkan grafik dari urutan 

prosedur – prosedur yang terstruktur yang membentuk dari suatu sistem. 

Flowchart  sistem ini terdiri dari data yang mengalir dari sistem serta 

proses yang menransformasikan data tersebut. Sehingga data serta proses 

dalam flowchart sistem ini bisa dilakukan secara online ( dapat 

dihhubungkan secara langsung melalui komputer ) atau offline (tidak 

dihubungkan dengan computer contohnya seperti mesin tik, kalkulator , 

mesin kasir). 

c. Bagan alir sistem  

Flowchart  sistem adalah suatu bagian yang menggambarkan dari alur 

kerja atau sesuatu yang sedang di kerjakan pada sistem secara keseluruhan 

serta menjelaskan dari berbagai urutan berdasarkan prosedur – prosedur 

yang ada di dalam sistem tersebut. Atau dengan kata lain, flowchart  jenis 

ini adalah sebuah deskripsi dengan menggambarkan grafik dari urutan 

prosedur – prosedur yang terstruktur yang membentuk dari suatu sistem. 

Flowchart  sistem ini terdiri dari data yang mengalir dari sistem serta 

proses yang menransformasikan data tersebut. Sehingga data serta proses 
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dalam flowchart sistem ini bisa dilakukan secara online ( dapat 

dihhubungkan secara langsung melalui komputer ) atau offline (tidak 

dihubungkan dengan computer contohnya seperti mesin tik, kalkulator , 

mesin kasir). 

d. Bagan alir proses 

Bagan alir proses yakni suatu teknik penggambaran rekayasa industrial 

yang memecah dan menganalisis dari setiap langkah selanjutnya pada 

suatu prosedur atau sistem. Dalam bagan alir proses umumnya hanya 

menggunakan 5 buah symbol tersendiri. 

e. Bagan alir skematik 

Flowchart skematik dimana untuk bagan alir jenis ini mirip sekali dengan 

bagan alir sistem yakni untuk menjelaskan berbagai prosedur di dalam 

sistem. Jika dilihat dari perbedaannya adalah jika pada alir skematik selain 

menggunakan berbagai symbol bagan alir sistem, juga menggunakan 

beberapa gambar komputer serta tools lainnya. Menggunakan berbagai 

gambar dalam hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam 

berkomunikasi terhadap orang yang kurang paham dengan penggunaan 

simbol-simbol bagan alir.  

3.5 Surat Penawaran 

Surat Penawaran barang dan jasa adalah surat yang dibuat untuk 

menunjukkan maksud suatu pihak yang ingin menjalin kerjasama bisnis dengan 

pihak lain. Bentuk kerjasama tersebut biasanya adalah untuk kegiatan jual-beli 

barang atau jasa, atau penawaran kerjasama bisnis. Surat penawaran ini berfungsi 

untuk : 
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a. Sebagai cara untuk memperkenalkan suatu produk kepada pihak lain 

b. Sebagai salah satu cara untuk melakukan kegaiatan promosi suatu produk 

c. Untuk meningkatkan pemasaran produk yang ingin dijual, baik itu barang 

atau jasa 

d. Sebagai sarana menjalin kerjasama  dengan pihak lain 

e. Untuk membantu memperluas jaringan bisnis 

Tujuan surat penawaran adalah untuk memberikan penjelasan mengenai 

suatu produk, baik itu barang dan jasa, serta menjelaskan rincian harganya. 

Dengan kata lain, surat penawaran merupakan surat yang berisi informasi tentang 

barang/jasa yang diperjual balikan dan rincian harganya agar mudah dimengerti 

oleh konsumen. Selain itu, surat penawaran tersebut juga berperan sebagai dasar 

kesepakatan untuk hal-jual beli atau hal lainnya yang dilakukan dua pihak. 

Isi surat penawaran : 

a. Nama produk, jenis, mutu, merk dan jumlah yang ditawarkan 

b. Harga barang atau jasa yang ditawarkan bila dibeli satuan dan dalam partai 

besar 

c. Menawarkan berbagai kemudahan, misalnya gratis ongkos kirim, service 

gratis, garansi dan lainnya 

d. Metode pembayaran yang bisa dilakukan oleh konsumen 

e. Menawarkan mengenai potongan harga (bila ada) jika membeli dengan 

jumlah tertentu 



29 

 

 

 

f. Cara pengiriman barang atau jasa kepada konsumen 

3.6 Purchase Order 

Purchase order merupakan sebuah dokumen yang berisikan rincian dari 

barang maupun jasa. Purchase order ini nantinya juga akan mengambil peranan 

sebagai sebuah kontrak. Dimana kontrak tersebut yang akan mengikat kedua 

belah pihak dalam sebuah kesepakatan jual beli. Manfaat menggunakan purchase 

order : 

a. Menghindari tindak penipuan 

b. Penentuan harga 

c. Pengamanan untuk ketersediaan barang 

Dalam dokumen purchase order harus mencantumkan detail berikut ini : 

a. Nama produk atau barang yang dipesan 

b. Kuantitas setiap produk atau barang yang dipesan 

c. Harga setiap unit produk atau barang yang dipesan 

d. Total harga sesuai dengan harga per unit dan kuantitas yang dipesan 

e. Pajak (PPN) 

f. Nomor purchase order 

g. Tanggal transaksi dan tanggal jatuh tempo pembayaran 

3.7 Media Order 

Media order merupakan sebuah dokumen yang digunakan untuk 

menindaklanjuti pengesahan iklan disebuah produk siar. Selain itu media order 
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bisa digunakan untuk kerjasama antara kedua belah pihak dalam melakukan 

penayangan iklan. 

3.8 Invoice 

Invoice merupakan dokumen yang digunakan sebagai pernyataan tagihan 

yang ditujukan untuk customer, invoice dikenal sebagai data transaksi atau catatan 

transaksi. Dalam perusahaan, bentuk invoice dapat berbeda-beda sesuai 

kebutuhan. Dalam transaksi skala kecil, invoice langsung digunakan sebagai file 

tagihan. Sementara bagi perusahaan dengan transaksi skala besar, invoice diajukan 

ke customer dengan dilengkapi surat tagihan dan kwitansi.  

Setiap perusahaan jasa membutuhkan invoice untuk transaksi yang 

terjadi. Namun jika klien perusahaan tersebut tidak menginginkan detail atau 

rincian jasa yang akan dibayar, maka menggunakan kwitansi saja dianggap sudah 

cukup. 

Berikut beberapa elemen yang harus ada ketika membuat invoice : 

a. Identitas perusahaan  

Identitas perusahaan menjadi penting terutama jika menjalin kerjasama 

dengan klien yang mereka butuhkan. 

b. Nama klien 

Beri keterangan jelas mengenai nama klien termasuk alamatnya karena 

akan digunakan sebagai data bukti bagi pemilik usaha maupun klien. 

c. Kode dan nomor transaksi 
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Catat setiap transaksi yang telah dilakukan agar dapat membedakan 

masing-masing transaksi dari setiap klien. Beri nomor pada semua 

transaksi yang sudah dilakukan agar semuanya terdokumentasikan dengan 

baik. 

d. Tanggal transaksi 

Pemberian tanggal transaski akan menjelaskan tentang informasi waktu 

transaksi terjadi, akan lebih baik dan detail jika ditambah jam ketika 

transaksi. 

e. Detail transaksi (keterangan barang/jasa yang dibeli) 

f. Pemilik usaha jasa yang membutuhkan klien memberikan detail transaksi 

yang dibutuhkan seperti jenis pekerjaan yang dilakukan, durasi pengerjaan 

g. Jumlah harga yang harus dibayar 

Pemilik usaha jasa dan klien yang mengerjakan harus sepakat untuk 

menetapkan harga yang masing-masing pihak tawarkan.  

h. Keterangan  lain 

Penambahan keterangan lain diperlukan apabila terdapat ketentuan dan 

syarat lain siluar status transaksi
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BAB IV  

DESKRIPSI PEKERJAAN 

4.1 Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan kerja praktek dilakukan selama 1 bulan. Selama kurun 

waktu tersebut, pelaksanaan kerja praktek dilaksanakan pada :  

Tanggal : 22 Juli – 22 Agustus 2019 

Tempat : PT. Dinamika Global Nusantara  

Peserta : Cindy Rochmawati 

NIM : 16430200008 

Dalam melaksanakan kerja praktik yang berlangsung dalam kurun waktu 

satu  bulan di PT Dinamika Global Nusantara, berikut adalah rincian kegiatan 

yang dilakukan selama kerja praktik di PT Dinamika Global Nusantara : 

Tabel 4. 1 daftar kegiatan selama kerja praktik 

No Kegiatan /Pekerjaan 

1. Pengenalan perusahaan dengan wawancara 

2. Membuat surat penawaran untuk klien 

3. Membuat purchase order untuk klien 

4. Membuat surat media order  

5. Membuat invoice untuk klien  

 

4.2 Identifikasi Masalah  

Mengidentifikasi permasalahan perlu diadakannya survey dan 

pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke tempat yang menjadi objek 

penelitian. Dalam tahap identifikasi permasalahan ini dilakukan proses 

pemahaman dan penelitian mengenai proses siklus penjualan. Setelah dilakukan 

pemahaman dan penelitian ada beberapa permasalahan yang ditemukan seperti 
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pembuatan dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan hanya rangkap 1, 

sehingga bagian tertentu tidak memiliki arsip untuk melakukan perekapan.  

4.3 Analisan Masalah  

Pada PT Dinamika Global Nusantara pembuatan dokumen ada yang 

hanya rangkap 1, seperti contohnya surat purchase order. Dokumen tersebut 

hanya rangkap 1 untuk ditandatangani dan diberikan kembali untuk direkap. 

Seharusnya klien juga menerima purchase order karena itu sebagai bukti apabila 

klien tersebut telah melakukan pemesanan jasa.  

4.4 Analisa sistem yang sedang berjalan 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di PT Dinamika Global Nusantara 

analisis sistem yang telah ada adalah sebagai berikut : 

a. Document Flow Pembuatan Surat Penawaran 

Gambar 4.1 menunjukkan proses pembuatan  surat penawaran pada PT 

Dinamika Global Nusantara. Proses pembuatan surat penawaran dimulai 

dari menerima order dari klien. Kemudian bagian media buyer akan 

melakukan pengecekan harga dan  media, setelah menemukan harga serta 

media yang cocok untuk kebutuhan klien maka bagian media buyer akan 

membuat surat penawarn untuk melakukan kesepakatan harga dengan 

klien. Apabila surat  penawaran sudah selesai dibuat maka surat tersebut 

akan diberikan ke klien, lalu klien melakukan persetujuan surat 

penawaran. Jika klien setuju maka akan langsung melakukan konfirmasi 

ke bagian media buyer. Namun apabila tidak setuju maka akan dibuatkan 

ulang surat penawarn yang baru. Surat peawaran yang sudah disetujui 

oleh klien maka surat tersebut akan direkap oleh bagian media buyer. 
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Klien Media Buyer

Mulai

Melakuan 

pemesanan

Melakukan cek harga 

dan media

Surat penawaranSurat penawaran

Setuju

Melakukan 

TTD surat 

penawaran

Ya

Tidak

Surat penawaran 

yg telah di TTD

Melakukan 

rekap surat 

penawaran

Rekap surat 

penawaran

Selesai

Membuat surat 

penawaran

Daftar media 

beserta harganya

Membuat surat 

penawaran baru

Gambar 4. 1  docflow pembuatan surat penawaran 
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Form surat penawaran terdiri dari nama tujuan pengiriman surat penawaran, 

nomor surat penawaran. Lalu didalamnya terdapat jenis penawaran harga yang 

ditawarkan ke klien berupa nama media, jenis iklan, satuan, harga,total. Form 

rekap surat penawaran terdiri dari no, nama klien dan keterangan sebagai bukti 

bahwa surat penawaran telah direkap. 

Gambar 4. 2 surat penawaran 

Gambar 4. 3 rekap surat penawaran 
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b. Document Flow Pembuatan Purchase Order 

Gambar 4.2 menunjukkan proses pembuatan purchase order pada PT 

Dinamika Global Nusantara. Proses pembuatan purchase order dimulai 

dari surat penawaran yang sudah terkonfirmasi, kemudian bagian media 

buyer akan membuat purchase order. Setelah membuat purchase order 

maka akan diberikan ke klien untuk melakukan tandatangan. Purchase 

order yang sudah ditandatangani oleh klien akan diberikan kembali, lalu 

purchase order yang sudah ditandatangani akan direkap oleh bagian 

media buyer. 
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Klien Media buyer

Mulai

Surat penawaran 

yang sudah 

disetujui

Melakukan TTD 

purchase order

Melakukan rekap 

purchase order

Rekap purchase 

order

Selesai

Membuat 

purchase order

Purchase order

Purchase order 

yang sudah 

ditandatangani

Gambar 4. 4 docflow  pembuatan purchase order 

Gambar 4. 5 purchase order 
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Form purchase order berisi nama tujuan penerima, tanggal surat, nama 

media, jenis iklan, harga, total harga dan sub total. Form ini nantinya 

akan diberikan kepada klien sebagai bukti bahwa klien telah melakukan 

pemesanan jasa. Form rekap purchase order berisi no,nama klien dan 

keterangan untuk melakukan perekapan purchase order yang telah 

diberikan ke klien. 

c. Document Flow Pembuatan Media Order 

Gambar 4.3 menunjukkan proses pembuatan media order pada PT 

Dinamika Global Nusantara. Proses pembuatan media order dimulai dari 

media buyer melihat media yang dipesan oleh klien, kemudian bagian 

media buyer akan membuat surat media order. Setelah surat media order 

telah selesai dibuat maka akan diberikan ke pihak jasa media. Kemudian 

pihak penyedia jasa media menerima surat media order tersebut dan 

menyetujuinya, setelah itu akan melakukan perekapan surat media order. 

Pihak penyedia jasa media akan menentukan jadwal siaran, jadwal siaran 

tersebut akan diberikan ke bagian media buyer yang kemudian akan 

Gambar 4. 6 rekap purchase order 
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diteruskan ke klien. Apabila menyetujui jadwal siaran tersebut maka 

klien akan melakukan konfirmasi ke bagian media buyer, lalu konfirmasi 

persetujuan tersebut diberitahukan ke pihak penyedia jasa media. Setelah 

itu pihak ppenyedia jasa media akan  melakukan penayangan iklan, lalu 

membuat nota bukti tayang dan surat tagihan pembayaran ke bagian 

media buyer. 
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Tagihan 

pembayaran

Gambar 4. 7 docflow  pembuatan media order 
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Gambar 4. 8 media order 

Gambar 4. 9 rekap media order 

Gambar 4. 10 jadwal siaran 
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Form media order yang berisi tujuan orang yang akan dituju, nomer 

media order, tanggal,  bentuk iklan, nama klien, hari tayang, jam tayang 

dan keterangan. Lalu form rekap media order digunakan untuk merekap 

semua media order yang telah didapatkan. Form jadwal siaran digunakan 

untuk mengetahui jadwal siaran tiap hari yang akan diberikan kepada 

klien, agar klien mengetahui jadwal siaran iklan yang telah dipesan 

sebelumnya. Nota bukti tayang digunakan sebagai bukti apabila iklan 

tersebut telah ditayangkan. 

d. Document Flow Pembuatan Invoice 

Gambar 4.4 menunjukkan proses pembuatan invoice pada PT Dinamika 

Global Nusantara. Proses pembuatan invoice  dimulai dari bagian media 

buyer memberikan purchase order dari klien beserta surat tagihan 

penbayaran dari pihak penyedia jasa media ke bagian keuangan. Lalu 

bagian keuangan akan membuat imvoice untuk rangkap 2, lembar 1 akan 

Gambar 4. 11 nota bukti tayang 



42 

 

 

 

diberikan ke klien sedangkan lembar 2 akan digunakan sebagai arsip 

untuk melakukan rekap. Setelah klien menerima invoice maka klien akan 

melakukan pembayaran ke bagian keuangan dengan transfer ke rekening 

perusahaan. Kemudian bagian keuangan akan meneruskan pembayaran 

dari klien tesebut ke pihak penyedia jasa media. 
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Gambar 4. 12 docflow pembuatan invoice 
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Form invoice digunakan sebagai bukti tagihan pembayaran kepada klien, invoice 

akan diberikan setelah iklan ditayangkan. Lalu form rekap invoice digunakan 

untuk mengetahui rekapan invoice yang telah diberikan ke klien. 

 

 

 

Gambar 4. 13 invoice 

Gambar 4. 14 rekap invoice 
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4.5 Usulan yang dapat disampaikan pada PT Dinamika Global Nusantara 

a. System Flow Pembuatan Surat Penawaran 

Pada proses pembuatan surat penawaran, klien akan melakukan 

pemesanan ke media buyer. Kemudian media buyer akan mengecek 

harga dan media, setelah melakukan pengecekan maka akan membuat 

surat penawaran rangkap 2 yang akan diberikan ke klien untuk 

melakukan tandatangan. Setelah melakukan tandatangan surat penawaran 

akan diberikan ke klien sebagai bukti telah menyetujui surat penawaran 

serta lembar berikutnya akan diinput dan disimpan dalam database agar 

mudah ketika suatu saat membutuhkan data tersebut. 
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Gambar 4. 15 system flow pembuatan surat penawaran 
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Gambar 4. 16 surat penawaran lembar 1 

Gambar 4. 17 surat penawaran lembar 2 
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Form surat penawaran terdiri dari nama tujuan pengiriman surat 

penawaran, nomor surat penawaran. Lalu didalamnya terdapat jenis 

penawaran harga yang ditawarkan ke klien berupa nama media, jenis 

iklan, satuan, harga,total. Surat penawaran lembar 1 akan diberikan 

kembali ke klien, sedangkan lembar 2 akan digunakan untuk arsip. Form 

rekap surat penawaran terdiri dari no, nama klien, nomor surat 

penawaran, tanggal surat, jenis iklan, keterangan. 

b. System Flow Pembuatan Purchase Order 

Pada proses pembuatan purchase order klien memberikan surat 

penawaran yang sudah terkonfirmasi lalu bagian media buyer akan 

membuat purchase order rangkap 2 untuk ditandatangani oleh klien. 

Purchase order yang sudah ditandatangani akan dikembalikan ke klien 

Gambar 4. 18 rekap surat penawaran 
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dan satunya akan digunakan sebagai arsip untuk dinputkan dan disimpan 

dalam database purchase order. 
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Gambar 4. 20 system flow pembuatan purchase order 
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Gambar 4. 21 purchase order lembar 1 

Gambar 4. 22 purchase order lembar 2 

Gambar 4. 23 rekap purchase order 
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Form purchase order berisi nama tujuan penerima, tanggal surat, nama 

media, jenis iklan, harga, total harga dan sub total. Form ini nantinya 

akan diberikan kepada klien sebagai bukti bahwa klien telah melakukan 

pemesanan jasa. Lembar 1 akan diberikan kembali ke klien sebagai bukti 

klien telah melakukan pemesanan, sedangkan lembar 2 akan digunakan 

untuk arsip. Form rekap purchase order berisi no,nama klien, no 

purchase order, tanggal purchase order, jenis iklan, total harga. 

c. System Flow Proses Pembuatan Media Order 

Pada proses pembuatan media order, media buyer akan menentukan 

media yang dipesan oleh klien lalu akan membuat media order. Pihak 

penyedia jasa media menerima media order dan menyetujuinya. 

Kemudian menginputkan data media order lalu disimpan. Lalu 

menentukan jadwal siaran untuk penayangan yang akan diberikan ke 

bagian media buyer. Media buyer melakukan konfirmasi jadwal siaran ke 

klien, setelah klien menerima jadwal siaran klien melakukan konfirmasi 

persetujuan ke media buyer. Jadwal siaran tersebut akan diinputkan dan 

di simpan ke database jadwal siaran. Kemudian pihak penyedia jasa 

media melakukan penayangan iklan sesuai pesanan klien, setelah itu 

membuat nota bukti tayang 3 lembar. Lembar 1 akan diberikan kepada 

klien, lembar 2 akan diberikan ke media buyer serta lembar 3 untuk 

diinputkan dan disimpan. Lalu membuat surat tagihan pembayaran 2 

lembar, 1 lembar untuk bagian media buyer dan 1 lembar lagi diinputkan 

dan disimpan sebagai data. 
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Gambar 4. 24 system flow pembuatan media order 
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Gambar 4 1 rekap media order 

Gambar 4. 25 media order 

Gambar 4. 26 jadwal siaran lembar 1 
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Gambar 4. 27 jadwal siaran lembar 2 

Gambar 4. 28 rekap jadwal siaran 

Gambar 4. 29 nota bukti tayang lembar 1 
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Gambar 4. 30 nota bukti tayang lembar 2 

Gambar 4. 31 nota bukti tayang lembar 3 
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Form media order yang berisi tujuan orang yang akan dituju, nomer 

media order, tanggal,  bentuk iklan, nama klien, hari tayang, jam tayang 

dan keterangan. Lalu form rekap media order digunakan untuk merekap 

semua media order yang telah didapatkan terdiri dari nomor media order, 

Gambar 4. 32 surat tagihan pembayaran 

Gambar 4. 33 rekap surat tagihan pembayaran 
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tanggal media order, jenis iklan, nama klien, jam tayang, hari tayang. 

Form jadwal siaran digunakan untuk mengetahui jadwal siaran tiap hari 

yang akan diberikan kepada klien, agar klien mengetahui jadwal siaran 

iklan yang telah dipesan sebelumnya. Nota bukti tayang digunakan 

sebagai bukti apabila iklan tersebut telah ditayangkan. Nota bukti tayang 

lembar 1 diberikan ke media buyer, lembar 2 diberikan ke klien, lembar 3 

untuk arsip. Surat tagihan pembayaran digunakan sebagai tagihan untuk 

pihak keuangan.  

d. System Flow Proses Pembuatan Invoice  

Pada proses pembuatan invoice, media buyer memberikan purchase 

order dari klien dan surat tagihan pembayaran dari media ke keuangan. 

Kemudian bagian keuagan menentukan batas waktu pembayaran untuk 

klien. Lalu, keuangan membuat invoice 3 lembar. Lembar 1 akan 

diberikan ke klien untuk melakukan pembayarn ke keuangan, lembar 2 

diinputkan kemudian disimpan dalam database invoice. Lembar 3 

digunakan setelah klien melakukan pembayaran keuangan menerima 

pembayraan dari klien kemudian dilanjutkan pembayaran ke pihak 

penyedia jasa media. 
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Gambar 4. 34 system flow pembuatan invoice 

Gambar 4. 35 rekap batas waktu pembayaran 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      
       
       
 

 

     
       
 

 

        

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 36 invoice lembar 1 

Gambar 4. 37 invoice lemmbar 2 

Gambar 4. 38 invoice lembar 3 
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Form rekap batas pembayaran digunakan untuk mengetahui batas pembayaran 

yang akan diberikan ke klien. Lalu invoice dibuat rangkap 3, lembar 1 diberikan 

ke klien untuk melakukan pembayaran. Lembar 2 akan digunakan sebagai arsip 

bagian keuangan, lembar 3 akan diberikan kembali ke klien setelah melakukan 

pembayaran. Form rekap invoice digunakan untuk merekap semua data invoice 

yang terdiri dari no, nama, nomor invoice, tanggal invoice, jatuh tempo, 

keterangan. 

 

 

Gambar 4. 39 rekap invoice 
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BAB V  

PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil kerja praktik 

yang telah dilaksanakan di PT Dinamika Global Nusantara.  

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan kerja praktik pada PT Dinamika Global Nusantara 

pada bagian media buyer telah memberikan pengalaman dan ilmu yang 

bermanfaat serta kurang lebih mengembangkan ilmu yang telah diperoleh 

selama perkuliahan. Kesimpulan yang dapat diambil selama melakukan 

kerja praktik pada PT Dinamika Global Nusantara adalah siklus 

penjualan yang tepat penting untuk perkembangan perusahaan seperti 

pada PT Dinamika Global Nusantara karena dengan siklus penjualan 

yang baik dapat mengontrol seluruh kegiatan bisnis dalam perusahaan. 

5.2 Saran  

Setelah penulis melakukan kerja praktik pada PT Dinamika Global 

Nusantara penulis mengusulkan saran, yaitu : 

a. Pembuatan aplikasi penjualan 

Penulis menyarankan pembuatan aplikasi penjualan pada PT Dinamika 

Global Nusantara untuk membantu perusahaan dalam menjalankan 

aktivitas penjualannya. Dengan adanya aplikasi penjualan dapat 

memudahkan perusahaan untuk mencatat transaksinya serta pencatatan 

penjualannya lebih akurat. 

b. Pembuatan purchase order dengan website
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Penulis menyarankan pembuatan purchase order dengan menggunakan 

website pada PT Dinamika Global Nusantara untuk memudahkan 

perusahanaan dalam membuat purchase order serta pembuatan purchase 

order bisa lebih cepat dan tepat. 
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