
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Setiap perusahaan mempunyai prosedur untuk menjalankan 

pekerjaan tertentu sesuai aturan yang sudah ditetapkan misalnya dalam 

melakukan pembayaran. Prosedur merupakan rangkaian tata pelaksanaan 

kerja yang di atur secara berurutan, sehingga terbentuk urutan kerja secara 

bertahap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan se-efisien mungkin. 

Umumnya perusahaan akan mengalami yang namanya hutang, 

terlebih hutang jangka pendek (lancar) yang biasanya timbul dari aktivitas 

operasi perusahaan. Sebagai contoh hutang jenis ini bisa berupa hutang 

dagang yang timbul sebagai akibat dari pembelian kredit yang dilakukan 

perusahaan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya atau kebutuhan 

lainnya. Hal ini disebabkan karena perusahaan tidak memiliki modal yang 

cukup untuk membeli suatu barang sehingga terjadinya hutang yang 

pembayarannya tidak dilakukan pada saat pembelian tersebut melainkan 

ditangguhkan sampai batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah 

pihak, yaitu penjual dan pembeli. 

Dalam dunia bisnis, penjual biasa disebut dengan vendor atau 

supplier yaitu pihak yang menyediakan bahan, jasa, produk untuk dijual 

kembali ke perusahaan lain. Maka dari itu, peran aktif perusahaan untuk 

melakukan pembayaran hutang usaha terhadap vendor atas pembelian 

barang sangat diperlukan. Dari kegiatan ini diharapkan kas yang ada di 

perusahaan menjadi produktif.  

PT. Chakra Jawara (PT.CJ) merupakan perusahaan yang bergerak 

di bidang dealership berkualitas premium, yang menawarkan penyedia 

solusi alat mesin dan transportasi yang terintegrasi di Indonesia kepada 

pelanggan yang beroperasi di pertambangan, kehutanan, konstruksi, 
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minyak dan gas serta truk kontainer. Dalam melakukan kegiatan 

pembelian secara kredit, di perusahaan ini terdapat tiga jenis hutang yaitu 

hutang usaha terhadap vendor, hutang terhadap karyawan, dan hutang 

pajak. Dari ketiga jenis tersebut, penulis bermaksud untuk membahas 

mengenai pembayaran hutang usaha terhadap vendor atas pembelian alat 

mesin dan transportasi pada PT. Chakra Jawara. Kegiatan pembayaran 

hutang usaha yang terjadi pada perusahaan merupakan transaksi yang 

dilakukan berulang-ulang oleh perusahaan terlebih pembayaran terhadap 

vendor.  

Dengan adanya aktivitas ini tentu PT. Chakra Jawara mengalami 

keuntungan ataupun kerugian. Salah satu keuntungan yang diperoleh yaitu 

dapat membeli barang dengan mudah secara kredit, sehingga perusahaan 

dapat mengelola keuangan dengan efektif. Sedangkan kemungkinan 

kerugian yang akan terjadi misalnya kemungkinan barang yang dikirimkan 

tidak sesuai dengan pesanan yang menyebabkan PT. Chakra Jawara harus 

melakukan retur/pengembalian barang tersebut, dimana proses retur 

membutuhkan waktu yang cukup lama karena rata-rata barang yang di 

pesan merupakan barang yang di impor dari Negara Eropa. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dalam menyusun Laporan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini tertarik untuk menulis tugas akhir yang 

membahas tentang “Prosedur Pembayaran Hutang Usaha Terhadap 

Vendor Atas Pembelian Barang Pada PT. Chakra Jawara”. 

I.2 Ruang Lingkup 

Dalam menjalankan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada PT. Chakra 

Jawara di departemen keuangan, penulis membantu pekerjaan staff 

account payable (A/P) yang bertanggung jawab atas hutang usaha 

terhadap vendor seperti mencatat voucher pada invoice yang masuk, 

menginput data invoice tersebut di Microsoft Excel dan meng-update 

nomor dokumen invoice yang sudah di input pada sistem oleh karyawan 

utama hingga siap di lakukan pembayaran pada saat jatuh temponya tiba. 
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I.3 Tujuan 

a) Tujuan Umum 

1) Dapat memberikan pemahaman dan pengalaman tentang 

dunia kerja dengan menerapkan teori yang telah diberikan 

dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. 

2) Untuk memenuhi persyaratan kelulusan program Diploma 

Tiga (D-III) Akuntansi pada Universitas Pembangunan 

Nasional “Veteran” Jakarta dan mendapatkan gelar Ahli 

madya. 

b) Tujuan Khusus  

1) Untuk mengetahui prosedur pembayaran hutang dagang di 

sebuah perusahaan. 

2) Untuk mengetahui cara pencatatan hutang usaha dan apa saja 

dokumen terkait hutang usaha pada PT. Chakra Jawara. 

I.4 Sejarah Perusahaan 

PT. Chakra Jawara didirikan pada tanggal 1 Desember 2000 dengan 

menawarkan “Solusi Transportasi Terpadu” kepada pelanggan yang 

beroperasi di pertambangan, kehutanan, konstruksi, minyak & gas, dan 

truk kontainer. Nama PT.Chakra Jawara sendiri mempunyai arti yaitu 

“Chakra” adalah lambang senjata berbentuk piringan bergerigi. “Jawara” 

adalah juara, dan PT. Chakra Jawara mempunyai warna andalan yaitu 

warna biru berarti tantangan, integritas dan kepercayaan. 

 PT. Chakra Jawara merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. 

Mahadasha dimana PT. Mahadasha adalah salah satu member atau group 

dari Tiara Marga Trakindo (TMT) sebagai perusahaan induk yang 

bergerak di bidang berbagai alat berat, sedangkan PT. Mahadasha Group 

bergerak dibidang dealership.   

Pada tahun 2001 PT.Chakra Jawara (PT.CJ) ditunjuk sebagai dealer 

eksklusif berbagai truk dengan merk Iveco dan Kenworth, yang telah 
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memiliki reputasi di dunia sebagai produsen truk berkualitas premium. 

Iveco adalah produk dunia yang memiliki sejarah panjang kesuksesan dan 

reputasi yang sangat baik dalam bisnis tranportasi. 

Pada tahun 2002 PT. Chakra Jawara memperluas jaringan ke 

Balikpapan, Pekanbaru, Samarinda, Banjarmasin dan Papua. Tahun 2004 

sampai dengan tahun 2010 Chakra berhasil bekerja sama atas empat truk 

pada pembangunan PT. Freeport Indonesia dengan kantor utama yaitu 

Trakindo Utama, selain itu Chakra telah ditunjuk sebagai dealer 

Kenworth, ZF, IVECO dan memperkenalkan produk Iveco stralis, truk 

berkualitas premium. Tahun 2012 diterapkannya sistem jaringan informasi 

TMT Group, semua kantor memiliki akses ke program elektronik terpadu 

“Sistem Application and Product” (SAP), yang dirancang untuk efektivitas 

pengelolaan inventaris suku cadang dan jadwal operasional. Ini semua 

memberikan pelanggan akses ke jaringan parts dan service di setiap 

distributor truk di Indonesia dengan mudah dan cepat serta peresmian 

training center di Cikupa.  

Pada tahun 2013 hingga tahun 2015 pencapaian PT. Chakra Jawara 

telah cukup berkembang yaitu diperkenalkannya produk terbaru truk Iveco 

Astra HD9, PT. Chakra Jawara juga ikut berpartisipasi di bidang 

pertambangan Indonesia, dan telah di percaya sebagai dealer FPT yaitu 

alat mesin jenset, dan secara resmi telah membuka fasilitas PT. Chakra 

Jawara cabang sendiri di Kuala Kencana, Papua serta launching produk 

Iveco 682. 

 Hingga saat ini PT. Chakra Jawara telah mempunyai 300 karyawan 

berlokasi di Jakarta dan cabang-cabang di Balikpapan, Pekanbaru, 

Banjarmasin, Samarinda, dan Papua. Dengan kualitas para tenaga kerja 

yang tidak kalah saing guna memastikan semua produk memenuhi semua 

persyaratan kinerja dan daya tahan yang diperlukan untuk keberhasilan 

operasional di Indonesia. Di dukung oleh teknisi yang terlatih, PT. Chakra 

Jawara menawarkan pelanggan solusi manejemen peralatan yang 

komprehensif. Dengan visi dan misi sebagai berikut: 
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 VISI 

Menjadi yang terbaik "mesin terpadu dan solusi peralatan 

transportasi" di Indonesia. 

 MISI 

1. Untuk terus menciptakan peluang kerja yang berarti dan 

menantang bagi sebanyak mungkin orang Indonesia. 

2. Untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan 

menguntungkan yang memaksimalkan nilai pemegang 

saham. 

3. Untuk memberikan solusi bernilai tambah yang akan 

mengoptimalkan kepuasan pelanggan. 

4. Untuk bergerak dalam masyarakat sebagai warga 

perusahaan yang baik. 

I.5 Struktur Organisasi 

 

Sumber: PT. Chakra Jawara 

Gambar 1. Struktur organisasi Financing Department PT. Chakra Jawara 

Berdasarkan struktur organisasi di atas, berikut job description dari 

masing-masing bagian yang berada didalam financing department : 
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1. Finance Controller-Department Head : 

a) Melakukan monitoring terhadap fungsi accounting terkait transaksi 

akuntansi yang ada telah dicatat secara lengkap, benar, sesuai 

klasifikasinya, tepat waktu, dan sesuai PSAK yang berlaku. 

b) Memastikan bahwa tax audit, tax review maupun tax litigation 

sudah dipersiapkan, dilaksanakan dan mendapatkan hasil yang 

ditargetkan bersama. 

c) Memastikan bahwa aset yang akan di disposal sudah melalui 

persetujuan management dan telah dilengkapi dengan Berita Acara 

Serah Terima dan foto bukti aset. 

d) Melakukan review pembayaran vendor dan menyetujui pembayaran 

sesuai dengan prosedur yang ditetapkan perusahaan. 

e) Melakukan monitoring dan checking pada saat periode tutup buku 

setiap bulannya. Menganalisa dan mengeluarkan laporan keuangan 

management dan laporan lainnya sesuai kebutuhan perusahaan. 

f) Memastikan laporan keuangan perusahaan telah dikirimkan, tepat 

waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh group holding. 

g) Memastikan bahwa proses budgeting telah dilaksanakan sesuai 

jadwal group holding, selesai tepat waktu dan membuat laporan dan 

analisa terhadap budget per departement, area maupun perusahaan. 

h) Memastikan bahwa audit adjustment maksimum 5% terhadap net 

income. 

i) Melakukan review terhadap SOP maupun Work Instruction yang 

diterbitkan di lingkup finance & accounting. 

2. Tax Supervisor : 

a) Melakukan verifikasi faktur pajak masukan & keluaran untuk 

memastikan kekuratan data. 

b) Membuat laporan bulanan PPN, membuat SPT Tahunan, 

melakukan pengecekan laporan PPH pasal 21 dan pasal 23, 

membuat laporan penjualan dan pembelian secara bulanan 

berdasarkan laporan PPN dengan data yang diambil dari “SAP” 
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yang diverifikasi dan dilengkapi terlebih dahulu agar sesuai 

dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 

c) Membuat SSP & PA setiap bulan untuk melakukan pembayaran 

kekurangan PPN. 

d) Membuat rekapan laporan PPN & PPH 21, 23/26 dan semua 

laporan yang berhubungan dengan pajak. 

3. Reporting Accounting & Budgeting Supervisor dan Accounting Staff : 

a) Memastikan bahwa seluruh transaksi akuntansi telah dicatat secara 

lengkap, benar, tepat waktu dan sesuai klasifikasi sesuai PSAK 

yang berlaku. 

b) Mempersiapkan, menganalisa dan mengeluarkan laporan keuangan 

management dan laporan lain yang diminta setiap bulannya. 

c) Memastikan laporan keuangan perusahaan telah dikirimkan, tepat 

waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh group holding. 

d) Memastikan bahwa proses budgeting telah dilaksanakan sesuai 

jadwal group holding, selesai tepat waktu. 

e) Membuat cost per level department dan mengirimkan laporan ke 

department head maupun area manager. 

f) Membuat laporan dan analisa terhadap budget per department, area 

maupun perusahaan. 

g) Membuat SOP maupun WI terkait dengan proses perbaikan di 

lingkup finance & accounting. 

h) Melakukan analisa profitability report, segment product dan 

branch. 

i) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk untuk kebutuhan 

pembuatan peramalan. 

j) Memastikan bahwa audit adjustment maksimum 5% terhadap net 

income. 

4. Finance & Accounting Supervisor : 

a) Memastikan audit adjustment yang masih pending terkait dengan 

A/R clearing, A/R others telah selesai dialokasikan pada kwarter 2.  
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b) Memastikan seluruh transaksi akuntansi yang mencakup tetapi tidak 

terbatas pada piutang usaha, alokasi pembayaran customer, 

penurunan nilai piutang maupun penghapusan telah dicatat dengan 

benar, akurat dan tepat waktu. 

c) Membuat SOP maupun WI terkait dengan standarisasi kegiatan 

operasional  finance. 

d) Membuat project improvement dengan mendorong otomasi sistem 

di area operasional. 

e) Memastikan bahwa audit adjustment maksimum 5% terhadap net 

income. 

5. Account Receivable Coordinator :  

a) Memastikan seluruh transaksi akuntansi yang mencakup tetapi tidak 

terbatas pada piutang usaha, alokasi pembayaran customer, 

penurunan nilai piutang maupun penghapusan telah dicatat dengan 

benar, akurat dan tepat waktu. 

b) Membuat SOP terkait dengan standarisasi kegiatan operasional  

finance. 

c) Membuat project improvement dengan mendorong otomasi sistem 

di area operasional 

d) Memastikan bahwa audit adjustment maksimum 5% terhadap net 

income. 

6. Account Payable Coordinator : 

a) Memastikan seluruh transaksi akuntansi yang mencakup tetapi tidak 

terbatas pada inventory, WIP, GR/IR clearing, prepaid, advance, 

aktiva tetap, piutang usaha, hutang usaha, accrual, employee vendor 

telah dicatat dengan benar, akurat dan tepat waktu. 

b) Membuat SOP maupun WI terkait dengan standarisasi kegiatan 

operasional  finance. 

c) Membuat project improvement dengan mendorong otomasi system 

di area operasional. 

d) Memastikan bahwa audit adjustment maksimum 5% terhadap net 

income. 
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e) Telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap inventory, melakukan 

analisa bahwa inventory telah dinilai secara benar, dicatat secara 

akurat, tepat waktu. 

7. Treasury Staff :  

a) Memastikan seluruh transaksi treasury yang mencakup tetapi 

tidak terbatas pada petty cash, transaksi bank, pembayaran klaim 

employee dan vendor.  

b) Membuat SOP maupun WI terkait dengan standarisasi kegiatan 

operasional  finance. 

c) Membuat project improvement dengan mendorong otomasi sistem 

di area operasional. 

d) Memastikan bahwa audit adjustment maksimum 5% terhadap net 

income. 

I.6 Kegiatan Perusahaan 

PT. Chakra Jawara adalah perusahaan yang bergerak di bidang dealership. 

Dimana dealer merupakan peserta pasar yang menyelesaikan operasi-operasi 

perdagangan dengan menarik dan menggunakan dana dari investor. Kegiatannya 

berkaitan dengan aktivitas jual-beli peralatan transportasi khususnya kendaraan 

berat seperti truk dan peralatan mesin seperti jenset. Mencakup penerimaan, 

penyimpanan, pemasaran produk, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan 

dokumen angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian 

tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pembelian barang-barang 

tersebut sampai dengan diterimanya oleh konsumen. 

Hingga saat ini PT. Chakra Jawara terus berkembang dan mempunyai 

kantor cabang di Balikpapan, Pekanbaru, Samarinda, Banjarmasin dan Papua, 

serta produk yang telah dipasarkan dan banyak dipakai di daerah pertambangan, 

kehutanan, konstruksi, minyak dan gas. Berikut beberapa produk yang di pasarkan 

oleh PT. Chakra Jawara: 

1. Transportasi-Truck IVECO 

2. Peralatan mesin-FPT 
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3. Service partner-ZF 

I.7 Manfaat  

a. Secara Teoritis 

1) Penulis mendapatkan wawasan mengenai ketentuan dan tata cara 

pencatatan, penginputan dokumen hingga pembayaran hutang usaha, 

khususnya terhadap vendor. 

2) Hasil laporan ini dapat memperluas dan menambah pengetahuan bagi 

pembaca, serta dapat digunakan sebagai masukan bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan. 

b. Secara Praktis 

1) Hasil laporan ini dapat dipakai sebagai sarana untuk menerapkan teori 

yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktik yang 

sesungguhnya dalam suatu instansi atau perusahaan. 

2) Dapat bermanfaat untuk menambah referensi di perpustakaan 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, serta dapat menambah pengetahuan dan 

informasi pembaca khususnya rekan-rekan mahasiswa jurusan 

akuntansi yang akan meneliti masalah yang sama. 

UPN VETERAN JAKARTA



11 

 

UPN VETERAN JAKARTA


