
Lenni Yovita, S.E., M.Si



1. Alat  pertukaran yang dimiliki perusahaan dan 

siap digunakan di dalam transaksi  perusahaan,  

setiap  saat diinginkan

2. Meliputi uang logam,uang kertas, cek,wesel, giro, 

dan simpanan uang yang tersedia untuk ditarik 

kapan saja dari bank dan lembaga keuangan 

lainnya.

PENGERTIAN KAS



KAS  KECIL

(PETTY CASH)

Kas kecil  uang tunai yang disediakan 

perusahaan untuk membayar 

pengeluaran-pengeluaran  yang 

jumlahnya relatif kecil dan tidak 

ekonomis bila dibayar dengan cek atau 

giro



Metode Pencatatan dan Pengelolaan Kas

Kecil …(1)

METODE

IMPREST

KARAKTER :

 waktu pengisian kas kecil selalu tetap dari waktu
ke waktu

 pengisian kembali kas kecil akan selalu sama
dengan jumlah yang telah dikeluarkan

 Penggunaan kas kecil yang dicatat dengan
metode imprest tidak memerlukan pencatatan
(jurnal) untuk setiap transaksi yang terjadi. Bukti-
bukti transaksi dikumpulkan, dan pada saat
pengisian kembali, kas kecil diisi kembali
berdasarkan jumlah dari keseluruhan bukti
transaksi tersebut.



METODE 

FLUKTUASI

Metode Pencatatan dan Pengelolaan Kas

Kecil …(2)

KARAKTER :

a. jumlah saldo kas kecil akan selalu

berubah karena pengisian kembali kas

kecil selalu sama dari waktu ke waktu.

b. Setiap pengeluaran yang

mempergunakan kas kecil harus

selalu dicatat (dijurnal) berdasarkan

bukti transaksi yang ada satu per satu



Contoh Pencatatan Kas Kecil thn 2012
Tgl Keterangan Imprest Fluktuasi

Februari

1 Pembentukan Kas Kecil 1.500.000 1.500.000

4 Pembelian materiai dan 

perangko

(225.000) (225.000)

10 Membayar beban perbaikan 

kendaraan

(600.000) (600.000)

12 Membeli bensin, solar, & minyak (275.000) (275.000)

16 Pengisian kembali Kas Kecil 1.100.000 1.500.000

17 Membayar beban perbaikan 

gedung kantor

(850.000) (850.000)

25 Membeli perlengkapan kantor (450.000) (450.000)

Maret

1 Pengisisan kembali kas kecil 1.300.000 1.500.000

Saldo 1.500.000 2.100.000



SELISIH KAS

jumlah kas secara fisik tidak sama 
dengan jumlah kas di dalam buku 
besar

Selisih kas tersebut harus 
ditampung di dalam akun Selisih 
Kas.



Pengendalian
Kas

Penerimaan Kas

Penjualan Tunai

Pembayaran
Piutang (cek, giro, 

transfer dana
elektronik kas)

Pengeluaran Kas

Pembelian Tunai

Pembayaran
tagihan & beban

PENGENDALIAN INTERNAL 



Alasan Menyimpan uang dalam
REKENING BANK

1. Mengurangi jumlah uang tunai yang
tersimpan di perusahaan

2. Adanya pencatatan independen atas
transaksi kas.

3. Memudahkan transfer dana antar rekening.



REKENING KORAN
• Rekening koran ( bank statement ) adalah

rangkuman seluruh transaksi yang dikirimkan ke
nasabah dalam bentuk cetakan ( hardcopy )
maupun email ( softcopy ).

• Rekening koran menunjukkan saldo awal ,
penambahan, pengurangan, dan saldo pada akhir
periode.

• Saldo rekening bank nasabah dalam catatan bank
merupakan kewajiban, sehingga rekening
nasabah memiliki saldo kredit dalam catatan
bank.



Rekonsiliasi Bank

 Daftar / dokumen yang berisi penyebab

perbedaan selisih saldo kas menurut catatan

perusahaan dan menurut catatan bank



Penyebab perbedaan selisih saldo kas 

menurut catatan perusahaan  dan  

menurut catatan bank

Setoran Dalam Perjalanan  (Deposits in 

Transit )

Cek beredar  (Outstanding Cheques)

Cek  Kosong (Not Sufficient Cheques)

Penagihan piutang oleh  Bank

Jasa Giro

Kesalahan pencatatan

Beban Bunga dan Administrasi



Cara Penyusunan REKONSILIASI 

BANK
Sisi Bank

•(+) Setoran yang masih berjalan tapi belum dicatat
bank

•(+) Cek yang beredar (Outsanding Checques)

•kesalahan pencatatan bank :

•(+) mencatat :pengeluaran perush terlalu besar / 
penerimaan trll kecil

•(-) mencatat :pengeluaran perush terlalu kecil/ 
penerimaan trll besar

Sisi Perusahaan

• (+) Penagihan piutang kepada
debitur oleh bank 

• (+) Penerimaan Kas ( EFT) 
(Electronic Fund Transfer)

• (+) Pendapatan bunga

• (-) Beban Jasa

• (-) Cek Kosong

• (-) Pembayaran Kas (EFT)

• kesalahan pencatatan
pembukuan :

• (+) mencatat :pengeluaran 
terlalu besar / penerimaan trll 
kecil

• (-) mencatat :pengeluaran 
terlalu kecil / penerimaan trll 
besar



Rekonsiliasi Bank
Saldo  kas  menurut  PERUSAHAAN 45.500.000

Ditambah :

- Penagihan piutang oleh bank 9.600.000

- Pendapatan bunga bank 1.200.000

- Kesalahan pencatatan 5.000.000

15.800.000

Dikurangi :

- Beban administrasi bank 300.000

- Check kosong 4.000.000

- Kesalahan pencatatan 1.000.000

( 5.300.000 )

Saldo yang benar 56.000.000

Saldo kas menurut BANK 54.400.000

Ditambah :

- Setoran dalam perjalanan 15.200.000

15.200.000

Dikurangi :

- Check beredar 13.600.000

( 13.600.000 )

Saldo yang benar 56.000.000



 Salah 1 jenis Laporan Keuangan yang berisi

tentang aktivitas penerimaan dan pengeluaran

kas perusahaan di dalam suatu periode

tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-

sumber penerimaan dan pengeluaran kas

tersebut

LAPORAN  ARUS  KAS



Tujuan khusus Laporan Arus Kas 

1. Menilai kemampuan perusahaan menghasilkan arus

kas bersih masa depan

2. Menilai kemampuan perusahaan memenuhi

kewajibannya, kemampuannya membayar dividen,

dan kebutuhannya untuk pendanaan internal.

3. Menilai alasan perbedaan antara laba bersih dan

penerimaan serta pembayaran kas yang berkaitan

4. Menilai pengaruh posisi keuangan suatu perusahaan

dari transaksi investasi dan pendanaan kas dan non

kasnya selama suatu periode tertentu



Tujuan Umum Laporan Arus Kas 

 memberikan  informasi  yang relevan 

tentang  penerimaan dan pengeluaran 

kas perusahaan pada suatu periode 

tertentu.   keputusan keuangan



Sumber

Aktivitas Operasi

Aktivitas Investasi

Aktivitas Keuangan



METODE  PENYUSUNAN  

LAPORAN   ARUS  KAS

• suatu metode  
penyusunan  laporan 
arus kas yang merinci 
aliran masuk kas dari 
aktivitas-aktivitas 
operasi dan aliran 
keluar  dari  aktivitas-
aktivitas  operasi

Metode
Langsung

• suatu  metode 
penyusunan  laporan 
arus kas,   dengan cara 
membuat rekonsiliasi  
antara  laba yang 
dilaporkan  dengan  
aliran  kas

Metode Tidak
Langsung



METODE  LANGSUNG  
Kas diterima dari pendapatan 475.000.000

Kas dibayarkan untuk beban (285.000.000)

Laba sebelum pajak 190.000.000

Kas dibayarkan untuk pajak (25.000.000)

Kas bersih dari aktivitas operasi 165.000.000

Arus kas dari aktivitas investasi :

Pembelian tanah (75.000.000)

Arus kas dari aktivitas pendanaan :

Kenaikan obligasi 100.000.000

Dividen tunai (75.000.000)

Kas pada 1 Januari 2012 215.000.000

Kas pada 31 Desember 2012 330.000.000



METODE  TIDAK  LANGSUNG  
Laba  bersih  usaha 125.000.000

Penyesuaian :

Kenaikan dalam piutang usaha (25.000.000)

Kenaikan dalam hutang usaha 50.000.000

Beban depresiasi 15.000.000 40.000.000

Kas bersih dari aktivitas operasi 165.000.000

Arus kas dari aktivitas investasi :

Pembelian tanah (75.000.000)

Arus kas dari aktivitas pendanaan :

Kenaikan obligasi 100.000.000

Dividen tunai (75.000.000)

Kas pada 1 Januari 2012 215.000.000

Kas pada 31 Desember 2012 330.000.000



INTERNAL CONTROL  PENERIMAAN KAS

RP

JURNAL

RPRP
RP

PELANGGAN

KAS

BARANG 
&

STRUK

STRUK

KAS BRANKAS SETORAN KAS

BAGIAN
AKUNTANSI

KARYAWAN 
BAG. PENJUALAN

BANK



CONTOH BILYET GIRO



CONTOH CEK





CONTOH SOAL REKONSILIASI BANK
Rekening koran PT. AMARIS menunjukkan saldo Rp. 3.359.780 per 31

Juli 2012. Saldo kas dalam buku besar PT.AMARIS pada tanggal 31
Juli adalah Rp. 2.549.990. Berikut ini adalah informasi-informasi
yang perlu dicocokkan antara lain :

• Setoran tanggal 31 Juli belum dicatat dalam rekening koran sebesar
Rp. 816.200

• Cek yang belum diuangkan ( cek dalam perjalanan ) No. 812 sebesar
Rp. 1.061.000; no. 878 sebesar Rp. 435.390 ; no. 883 sebesar Rp.
48.600.

• Wesel tagih berikut bunga sebesar Rp.8.000 diterima oleh bank
(memo kredit), belum dicatat dalam jurnal sebesar Rp. 408.000.

• Cek dari pelanggan (Thomas Tarigan ) dikembalikan oleh bank
karena dana tidak mencukupi sebesar Rp. 300.000

• Beban administrasi bank ( memo debit ) belum dicatat dalam jurnal
sebesar Rp. 18.000

• Cek no. 879 sebesar Rp. 732.260 untuk pembayaran utang ke CV
Tunggal Jaya, dicatat di jurnal menjadi Rp. 723.260.

Buatlah Laporan Rekonsiliasi Bank PT. AMARIS !!



PT. AMARIS
Rekonsiliasi Bank

31 Juli 2012

• Saldo kas menurut rekening koran Rp.3.359.780

Ditambah setoran tanggal 31 Juli, yang belum dicatat Rp.    816.200

oleh bank Rp.4.175.980

Dikurangi cek yang belum diuangkan :

No. 812 Rp. 1.016.000

No. 878 Rp.    435.390

No. 883 Rp.       48.600 Rp.1.544.990

Saldo yang disesuaikan Rp.2.630.990

• Saldo kas menurut catatan PT.AMARIS Rp.2.549.990

Ditambah pembayaran wesel tagih dan bunga Rp.    408.000

yang diterima oleh bank Rp.2.957.990

Dikurangi : 

Cek kosong Rp.    300.000

Beban administrasi bank Rp.      18.000

Kesalahan dalam mencatat Cek No.879   Rp.         9.000 Rp.   327.000

Saldo yang disesuaikan Rp.2.630.990



• Berdasarkan rekonsiliasi bank, maka ayat
jurnal untuk PT. AMARIS sebagai berikut :

31 Juli 2012 Kas 408.000

Wesel Tagih 400.000

Pendapatan Bunga 8.000

31 Juli 2012 Piutang Usaha – Thomas 
Tarigan

300.000

Beban Lain-lain 18.000

Utang Usaha – CV Tunggal 
Jaya

9.000

Kas 327.000



LATIHAN SOAL - 1
• Data berikut ini diperoleh untuk digunakan dalam mencocokkan rekening

bank milik Duta Photo Studio.

Saldo per bank………………………….................................... Rp. 20.500.000

Saldo per catatan perusahaan……………………………………. Rp. 19.500.000

Beban administrasi bank …………………………………………… Rp. 100.000

Setoran yang belum dicatat oleh bank ………………………. Rp. 2.000.000

Cek kosong ………………………………………………………………… Rp. 3.500.000

Cek yang belum diuangkan ……………………………………….. Rp. 6.600.000

Diminta :

1. Buatlah Laporan Rekonsiliasi Bank untuk Duta Photo Studio !

2. Buatlah ayat jurnal yang diperlukan untuk Duta Photo Studio berdasarkan
informasi dalam rekonsiliasi bank !



DUTA PHOTO STUDIO
Rekonsiliasi Bank

31 Juli 2012

• Saldo kas menurut rekening koran Rp. 20.500.000

Ditambah setoran tanggal 31 Juli, yang belum dicatat Rp.   2.000.000

oleh bank Rp. 22.500.000

Dikurangi cek yang belum diuangkan :                             Rp.    6.600.000           

Saldo yang disesuaikan Rp. 15.900.000

• Saldo kas menurut catatan Duta Photo Studio Rp. 19.500.000

Dikurangi : 

Cek kosong Rp. 3.500.000

Beban administrasi bank Rp.     100.000           Rp.   3.600.000

Saldo yang disesuaikan Rp. 15.900.000



Berdasarkan rekonsiliasi bank, maka ayat jurnal untuk
Duta Photo Studio sebagai berikut :

Tanggal Keterangan Debit Kredit

31 Juli 2012 Piutang Usaha 3.500.000

Beban admistrasi bank 100.000

Kas 3.600.000


