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Undang‐Undang Sarbanes‐Oxley 
hTahun 2002

• Ketika skandal keuangan terjadi pada awal 2000‐an, g j p ,
pemegang saham,  kreditur, dan investor lainnya 
kehilangan uang miliaran dolar. Akibatnya, Kongres AS 
menjalankan Undang Undang Sarbanes Oxley 2002menjalankan  Undang‐Undang Sarbanes‐Oxley 2002 
(Sarbanes

• Oxley Act of 2002). Tindakan ini, sering disebut sebagai y ) g g
Sarbanes‐Oxley, adalah salah satu hukum yang paling 
penting yang memengaruhi  perusahaan‐ perusahaan 
AS dalam sejarah Tujuan dari Sarbanes‐Oxley adalahAS dalam sejarah. Tujuan dari Sarbanes‐Oxley adalah 
untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan 
kepercayaan dalam pelaporan keuangan  perusahaan.



• Undang‐undang tersebut menekankan pentingnya pengendalian
i t l f ktif Ad d li i t l (i t linternal yang efektif. Adapun pengendalian internal (internal
control) sendiri didefinisikan sebagai prosedur dan proses yang
digunakan oleh perusahaan untuk:

1 menjaga asetnya;1. menjaga asetnya;
2. memproses informasi secara akurat; dan
3. memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

• Sarbanes‐Oxley mengharuskan perusahaan untuk
mempertahankan pengendalia internal yang efektif terhadap
pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan.p p y p g
Pengendalian tersebut penting karena menghalangi penipuan dan
mencegah lapora keuangan yang menyesatkan seperti yang
ditunjukkan pada gambar berikut ini.





• Sarbanes‐Oxley juga mengharuskan perusahaan dan akuntan
i d d k t k l k f kti it d liindependen mereka untuk melaporkan efektivitas pengendalian
internal perusahaan. Kepatuhan atas Sarbanes‐Oxley diperlukan
oleh perusahaan‐ perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek AS.
Namun, beberapa perusahaan Indonesia juga menerapkan, p p j g p
persyaratan ini, khususnya perusahaan Indonesia yang induk
perusahaannya tercatat di Bursa Efek AS.

• Tampilan 1 menunjukkan bahwa Telkom melakukan penilaian dan
evaluasi pengendalian internal berdasarkan Internal Control‐
Integrated Framework, yang dikeluarkan oleh Committee of
Sponsoring Organizations (COSO) of the Treadway CommissionSponsoring Organizations (COSO) of the Treadway Commission.
Kerangka ini merupakan standar yang perusahaan desain, analisis,
dan evaluasi pengendalian internal.Untuk alasan ini, kerangka kerja
ini digunakan sebagai dasar untuk membahas pengendalian
internalinternal.



TAMPILAN 1 
h lkLaporan Tahunan  Telkom



Pengendalian InternalPengendalian Internal

• Pengendalian Internal— Kerangka Kerjae ge da a te a e a g a e ja
Terintegrasi adalah standar yang digunakan
perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan

l d l lmengevaluasi pengendalian internal.

• Pada bagian ini, tujuan pengendalian internal
dijelaskan, diikuti dengan diskusi tentang
bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai melaluibagaimana tujuan tersebut dapat dicapai melalui
lima unsur Kerangka Kerja Terintegrasi dari
pengendalian internal.p g



Tujuan Pengendalian InternalTujuan Pengendalian Internal

• Tujuan pengendalian internal adalah menyediakan keyakinan j p g y y
yang memadai bahwa: 

1. aset telah dilindungi dan digunakan untuk keperluan bisnis;
2. informasi bisnis akurat; dan
3. karyawan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. 



• Pengendalian internal dapat melindungi aset
perusahaan dari pencurian, kecurangan,
penyalahgunaan, atau kesalahan penempatan. Salah
satu pelanggaran pengendalian internal yang palingp gg p g y g p g
serius adalah kecurangan yang dilakukan oleh
karyawan. Kecurangan karyawan (employee fraud)
adalah tindakan yang disengaja untuk menipuy g g j p
perusahaan demi keuntungan pribadi. Penipuan ini
meliputi pencurian kecilkecilan, seperti lebih catat
beban perjalanan dinas dengan sengaja, hinggap j g g j , gg
penggelapan uang miliaran rupiah melalui skema
penipuan yang rumit.



Unsur‐Unsur Pengendalian InternalUnsur Unsur Pengendalian Internal

• Tiga tujuan pengendalian internal dapat dicapai dengan
menerapkan lima unsur pengendalian internal
(elements internal control) yang ditetapkan oleh
Kerangka Kerja Terintegrasi.g j g

• Unsur‐unsur ini adalah sebagai berikut.
1 Li k d li1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko (risk assessment)
3 Prosedur pengendalian3. Prosedur pengendalian
4. Pengawasan
5. Informasi dan komunikasi



• Dalam Tampilan 2 unsur‐ unsur pengendalianDalam Tampilan 2, unsur unsur pengendalian
internal membentuk payung di atas bisnis untuk
melindunginya dari ancaman pengendalian.g y p g

• Lingkungan pengendalian adalah ukuran payung.
Penilaian risiko, prosedur pengendalian, danPenilaian risiko, prosedur pengendalian, dan
pemantauan adalah kain payung yang menjaga
payung tidak bocor. Informasi dan komunikasip y g
menghubungkan payung dengan manajemen.



TAMPILAN 2  Unsur‐Unsur dalam
d l lPengendalian Internal



Lingkungan PengendalianLingkungan Pengendalian

• Lingkungan pengendalian adalah sikap keseluruhan g g p g p
manajemen dan karyawan tentang pentingnya pengendalian. 
Tiga faktor yang memengaruhi lingkungan pengendalian 
perusahaan adalah sebagai berikutperusahaan adalah sebagai berikut. 

• 1. Filosofi manajemen dan gaya operasi
• 2. Struktur organisasi  perusahaang p
• 3. Kebijakan personalia  perusahaan





• Salah satu faktor yang memengaruhi lingkungan pengendalian
adalah filosofi dan gaya operasional manajemen Manajemen yangadalah filosofi dan gaya operasional manajemen. Manajemen yang
menekankan pentingnya pengendalian dan mendorong kepatuhan
pada kebijakan pengendalian akan menciptakan lingkungan
pengendalian yang efektif. Sebaliknya, manajemen yang secara
b l bih k k i i i dberlebihan menekankan pentingnya pencapaian target operasi dan
toleransi terhadap penyimpangan dari kebijakan pengendaliannya
menciptakan lingkungan pengendalian yang tidak efektif.

• Kebijakan personalia meliputi pemberian kontrak kerja, pelatihan,
evaluasi, kompensasi, dan promosi karyawan. Deskripsi pekerjaan,
kode etik karyawan, dan kebijakan atas konflik kepentingany , j p g
merupakan bagian dari kebijakan personalia. Kebijakan semacam ini
dapat membuat lingkungan pengendalian internal menjadi lebih
baik jika dapat memberi keyakinan yang memadai bahwa hanya
karyawan yang kompeten dan jujur yang akan dipekerjakan dankaryawan yang kompeten dan jujur yang akan dipekerjakan dan
dipertahankan.



Penilaian RisikoPenilaian Risiko

• Semua perusahaan menghadapi risiko sepertiSemua perusahaan menghadapi risiko seperti
perubahan permintaan pelanggan, ancaman
pesaing perubahan peraturan perubahanpesaing, perubahan peraturan, perubahan
dalam faktor‐faktor ekonomi.

• Manajemen harus menilai risiko risiko• Manajemen harus menilai risiko‐risiko
tersebut dan melakukan tindakan‐tindakan
yang diperlukan untuk mengendalikannyayang diperlukan untuk mengendalikannya.



Prosedur PengendalianProsedur Pengendalian

• Prosedur pengendalian dibuat untuk memberikan p g
keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan 
dapat dicapai, termasuk mencegah kecurangan.  
Prosedur pengendalian merupakan unsurProsedur pengendalian, merupakan  unsur 
pengendalian internal yang paling penting, meliputi hal 
berikut ini seperti ditunjukkan di Tampilan 3.

1. Personel yang kompeten, rotasi kerja, dan cuti wajib.
2. Pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang 

berkaitanberkaitan.
3. Operasional, penyimpanan  aset, dan   akuntansi.
4 Bukti dan langkah‐langkah keamanan4. Bukti dan langkah‐langkah keamanan.



TAMPILAN 3 Prosedur Pengendalian 
lInternal



• Personel yang Kompeten, Rotasi Kerja, danPersonel yang Kompeten, Rotasi Kerja, dan
Cuti Wajib Perusahaan yang sukses
membutuhkan karyawan yang kompeten yang
melaksanakan tugas yang diberikan.

• Prosedur dibangun untuk melatih dan
mengawasi pekerja. Disarankan juga untuk
merotasi kerja karyawan serta memberikan

i jib b i k D d ikicuti wajib bagi karyawan. Dengan demikian,
aryawan terdorong mematuhi prosedur.



• Pemisahan Tanggung Jawab untuk Operasi yang Berkaitan
T j b t k i b k it h dib i tTanggung jawab untuk operasi yang berkaitan harus dibagi antara
dua orang staf atau lebih. Hal ini menekan kemungkinan terjadinya
ketidakefisienan, kesalahan, dan kecurangan. Sebagai contoh, jika
pemesanan barang, pemeriksaan barang yang diterima, danp g, p g y g ,
pembayaran kepadapemasok dilakukan oleh orang yang sama,
kesalahan berikut bisa saja terjadi:

1. Pemesanan dilakukan atas dasar pertemanan dengan pemasok,
b k b d k h k lit d f kt l i if tbukan berdasarkan harga, kualitas, dan faktor lain yang sifatnya
lebih objektif.

2. Kuantitas dan kualitas barang yang diterima mungkin tidak
diperiksa sehingga pembayaran dilakukan atas barang yang tidakdiperiksa sehingga pembayaran dilakukan atas barang yang tidak
diterima atau yang berkualitas buruk.

3. Barang mungkin dicuri oleh karyawan.
4. Keaslian dan keakuratan faktur mungkin tidak diperiksa secarag p

hati‐hati sehingga menyebabkan pembayaran atas tagihan yang
salah atau tidak akurat.



• Pemisahan Operasional, Penyimpanan Aset, dan
Akuntansi Tanggung jawab untuk operasiAkuntansi Tanggung jawab untuk operasi,
penyimpanan aset, dan akuntansi harus dipisahkan.
Dengan demikian, catatan akuntansi akan berperan
sebagai pemeriksa independen atas individu yangsebagai pemeriksa independen atas individu yang
bertanggung jawab atas penyimpanan aset dan yang
bertanggung jawab atas operasi usaha.

• Bukti dan Tindakan Keamanan Bukti‐bukti dan
tindakan keamanan digunakan untuk melindungi aset
dan memastikan data akuntansi dapat dipercaya.
Prosedur pembuktian meliputi prosedur otorisasi,
pemberian persetujuan, dan rekonsiliasi. Sebagai
contoh, karyawan yang bepergian untuk keperluan
bisnis perusahaan diharuskan untuk memperoleh
persetujuan dari manajer departemen terkait, berupa
tanda tangan di formulir permohonan perjalanan.



PengawasanPengawasan
• Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal dapat

menemukan kelemahan‐kelemahan dan memperbaiki
efektivitas pengendalian. Upaya pengendalian yang
berkelanjutan termasuk memantau perilaku karyawan dan
i l i t d i i t k t isinyal peringatan dari sistem akuntansi.

• Evaluasi terhadap pengawasan dilakukan pada saat terjadi
perubahan besar dalam strategi, manajemen senior,
t kt bi i t i A dit i t lstruktur bisnis, atau operasi. Auditor internal yang
independen terhadap operasi biasanya bertanggung jawab
atas pengawasan sistem pengendalian internal. Auditor
internal bertanggung jawab terhadap pengawasan sehariinternal bertanggung jawab terhadap pengawasan sehari‐
hari. Auditor eksternal mengevaluasi dan melaporkan
pengendalian internal sebagai bagian dari audit tahunan
atas laporan keuanganatas laporan keuangan.



TAMPILAN 4
Sinyal Peringatan atas MasalahSinyal Peringatan atas Masalah 

Pengendalian Internal



Informasi dan KomunikasiInformasi dan Komunikasi
• Informasi dan komunikasi merupakan unsur penting dalam

pengendalian internal. Informasi mengenai lingkungan
pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian serta
pengawasan dibutuhkan manajemen untuk mengarahkan

i d tik k t h d loperasi dan memastikan kepatuhan pada pelaporan,
hukum dan peraturan yang diperlukan. Manajemen juga
dapat menggunakan infomasi eksternal untuk menilai
kejadian dan kondisi yang dapat berpengaruh padakejadian dan kondisi yang dapat berpengaruh pada
pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal.

• Sebagai contoh, manajemen menggunakan informasi dari
Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IndonesiaDewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Indonesia
untuk menilai pengaruh kemungkinan perubahan pada
standar pelaporan.



Keterbatasan Pengendalian InternalKeterbatasan Pengendalian Internal

• Sistem pengendalian internal hanya dapatSistem pengendalian internal hanya dapat
memberikan keyakinan memadai untuk
menjaga aset, pengolahan informasi yang
akurat, dan kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan. Dengan kata lain, pengendalian
i l id k j di j i H l i iinternal tidak menjadi jaminan. Hal ini
disebabkan faktor‐faktor berikut:

1 P d li l i1. Pengendalian elemen manusia
2. Pertimbangan biaya‐manfaat



• Elemen manusia mengakui bahwa pengendalian yang diterapkan
d di k l h i Akib t k l h i d tdan digunakan oleh manusia. Akibatnya, kesalahan manusia dapat
terjadi karena kelelahan, kecerobohan, kebingungan, atau salah
perhitungan. Sebagai contoh, seorang karyawan mungkin tidak
sengaja menagih pelanggan lebih rendah atau salah hitung jumlahg j g p gg g j
persediaan yang diterima dari pemasok. Selain itu, dua atau lebih
karyawan mungkin berkolusi bersama untuk mengalahkan atau
menghindari pengendalian internal.

• Pertimbangan biaya‐manfaat mengakui bahwa biaya pengendalian
internal tidak boleh melebihi manfaatnya. Sebagai contoh, toko ritel
bisa menghilangkan pengutil dengan mencari semua pelangganbisa menghilangkan pengutil dengan mencari semua pelanggan
sebelum mereka meninggalkan toko. Namun, prosedur
pengendalian tersebut akan mengganggu pelanggan dan
menghasilkan penjualan yang hilang.



Pengendalian  Kas terhadap 
d bPenerimaan dan Pembayaran

• Kas (cash) meliputi uang logam, uang kertas, cek, giro, wesel, dan
i t di t k dit ik k j d i b k dsimpanan uang yang tersedia untuk ditarik kapan saja dari bank dan
lembaga keuangan lainnya. Biasanya, yang dianggap kas oleh
sebagian besar orang adalah semua jenis uang yang diterima oleh
bank untuk disimpan di rekening tabungan. Sebagai contoh, cekp g g g ,
yang dapat Anda uangkan biasanya dapat disimpan di bank dan hal
itulah yang dianggap sebagai kas.

• Bisnis biasanya mempunyai beberapa rekening bank. Sebagai
contoh, sebuah perusahaan dapat memiliki beberapa rekening
bank, misalnya satu digunakan untuk pembayaran secara umum
dan satunya lagi untuk pembayaran gaji Untuk setiap rekeningdan satunya lagi untuk pembayaran gaji. Untuk setiap rekening
banknya, perusahaan biasanya membuat satu akun buku besar
tersendiri: Kas di Bank Mandiri, Kas di Bank BCA, Kas di Bank
Permata, dan seterusnya.



Pengendalian terhadap Penerimaan  
Kas

• Untuk melindungi kas dari pencurian danUntuk melindungi kas dari pencurian dan 
penyalahgunaan,  perusahaan harus
mengendalikan kas sejak diterima sampai kasmengendalikan kas sejak diterima sampai kas 
disimpan di bank. Biasanya  perusahaan 
menerima kas dari dua sumber utama:menerima kas dari dua sumber utama:

1. Pelanggan yang membeli barang atau jasa.
2 P l b i2. Pelanggan yang membayar piutangnya.



• Kas yang Diterima dari Penjualan Tunai Pengendalian
yang penting untuk melindungi kas yang diterima diyang penting untuk melindungi kas yang diterima di
penjualan langsung‐tunai adalah mesin kasir.
Penggunaan mesin kasir untuk mengendalikan kasPenggunaan mesin kasir untuk mengendalikan kas
ditampilkan di bawah.



• Mesin kasir mengendalikan kas sebagai berikut.
1 Di l ili k j i i k i dib i k t l h1. Di awal masa giliran kerja, masing‐masing kasir diberi uang kas yang telah 

ditentukan jumlahnya (sebagai saldo awal) dan disimpan dalam laci sebagai uang 
kembalian untuk pelanggan dan kadang‐kadang disebut dana kembalian.

2. Ketika kasir memasukkan angka   penjualan, biasanya ada layar monitor yang 
menghadap ke sisi pelanggan yang akan menunjukkan jumlahnya Hal inimenghadap ke sisi pelanggan yang akan menunjukkan jumlahnya. Hal ini 
memungkinkan pelanggan untuk memverifikasi bahwa kasir telah menagih 
jumlah yang benar. Pelanggan juga menerima struk pembayaran.

3. Di akhir masa giliran kerja, kasir dan pengawasnya menghitung kas dalam laci 
kasir Jumlah uang kas dalam masing‐masing laci harus sama dengan jumlah kaskasir. Jumlah uang kas dalam masing masing laci harus sama dengan jumlah kas 
awal ditambah   penjualan tunai hari tersebut.

4. Pengawas membawa kas ke Departemen Kasir dan ditempatkan di tempat yang 
aman.

5 Pengawas menyampaikan salinan struk‐struk mesin kasir ke Departemen5. Pengawas menyampaikan salinan struk struk mesin kasir ke Departemen 
Akuntansi.



6. Petugas bagian akuntansi menyiapkan bukti setoran bank.
7. Kasir menyetorkan uang ke bank atau uang diantar oleh jasa mobil7. Kasir menyetorkan uang ke bank atau uang diantar oleh jasa mobil

pengamanan berlapis baja, seperti Kejar (PT Kelola Jasa Artha).
8. Departemen Akuntansi merangkum penerimaan kas dan mencatat

penjualan tunai hari itu.
9. Ketika kas disetor ke bank, biasanya bank akan membubuhkan

validasi pada salinan lembar setoran bank. Bukti setoran bank ini
dikembalikan ke Departemen Akuntansi, yang akan dibandingkan
dengan jumlah yang seharusnya disetor Pengendalian inidengan jumlah yang seharusnya disetor. Pengendalian ini
membantu memastikan bahwa semua uang yang disimpan dan
bahwa tidak ada uang tunai yang hilang atau dicuri dalam
perjalanan ke bank. Setiap kekurangan dengan demikian segera
t d t k iterdeteksi.

• Kasir dapat membuat kesalahan memberi uang kembalian untuk
pelanggan atau memasukkan nilai penjualan tunai Sebagaipelanggan atau memasukkan nilai penjualan tunai. Sebagai
akibatnya, jumlah uang di tangan berbeda dari jumlah penjualan
tunai. Selisih tersebut akan dicatat dalam akun kas kurang atau kas
lebih (cash short and over).



• Sebagai ilustrasi, asumsikan data mesin kasir pada 3 Mei g , p
sebagai berikut.

• Penjualan tunai penerimaan kas dan kekurangan kas sebesar• Penjualan tunai, penerimaan kas, dan kekurangan kas sebesar 
Rp22.000 (Rp35.690.000 — Rp35.668.000) akan dicatat 
sebagai berikut.



• Kas yang Diterima Melalui Cek atau Giro  Kas diterima melalui cek atau  
giro ketika pelanggan membayar tagihan mereka Kas ini biasanya dalamgiro ketika pelanggan membayar  tagihan mereka.  Kas ini biasanya dalam 
bentuk cek dan  giro. Kebanyakan faktur  perusahaan dirancang agar para 
pelanggan mengembalikan potongan faktur yang berisi jumlah  tagihan 
yang disebut slip pembayaran (remittance slip), bersama dengan lembar 
pembayaran mereka Slip pembayaran dapat digunakan untukpembayaran mereka. Slip pembayaran dapat digunakan untuk 
mengendalikan kas yang diterima melalui cek atau  giro sebagai berikut.

1. Karyawan yang menerima cek dan slip pembayaran tersebut pertama‐
tama harus membandingkan angka yang tercantum di cek yang diterima 
d l h d l b k l d kdengan jumlah terutang  di slip pembayaran. Jika pelanggan tidak 
mengembalikan slip pembayaran, maka karyawanlah yang harus 
menyiapkannya. Slip pembayaran juga berfungsi sebagai catatan awal 
atas penerimaan kas serta membantu memastikan keakuratan posting

b i k k l i ipembayaran piutang ke  akun pelanggan masing‐masing.
2. Karyawan menyetempel cek dan  giro dengan “Hanya untuk Setoran” 

dalam rekening bank  perusahaan.



3. Slip pembayaran dan total rangkumannya dikirim ke Departemen Akuntansi.
4 S l h k d i dit i k di di hk k D t K i4. Seluruh cek dan  giro yang diterima kemudian diserahkan ke Departemen Kasir.
5. Petugas akan menyiapkan lembar setoran bank.
6. Petugas menyetorkan kas ke bank atau uang diantar oleh jasa mobil 

pengamanan  berlapis baja, seperti Kejar (PT Kelola Jasa Artha).
7. Staf   akuntansi akan mencatat transaksi dan memindahbukukan (mem‐posting) 

pembayaran sebagai pengurang saldo piutang ke  akun pelanggan terkait.
8. Saat kas disetorkan ke bank, biasanya bank akan membubuhkan validasi pada  

salinan lembar setoran bank. Slip setoran yang telah divalidasi ini dikembalikan 
K D Ak i d f h b di k j l hKe Departemen Akuntansi dan seorang staf harus membandingkan jumlah 
setoran di slip setoran bank dengan jumlah yang seharusnya disetorkan 
Pengendalian ini membantu memastikan bahwa seluruh kas disetorkan dan tidak 
ada uang kas yang hilang atau dicuri dalam perjalanan ke bank. Setiap 
kekurangan dengan demikian segera terdeteksikekurangan dengan demikian segera terdeteksi.



• Kas yang Diterima Melalui Transfer Dana Elektronik Kas juga dapat diterima dari
pelanggan melalui transfer dana elektronik (electronic fund transfers EFT)pelanggan melalui transfer dana elektronik (electronic fund transfers—EFT).
Sebagai contoh, sebagian pemegang kartu kredit memberi kuasa kepada bank
penerbit kartu kredit untuk membebankan tagihan‐ tagihan rutin seperti telepon
seluler, Internet, dan jasa listrik ke kartu kreditnya.

• Pada tanggal jatuh tempo, perusahaan mencatat transfer elektronis sebagai
penerimaan kas ke rekening banknya dan mem‐posting jumlah yang dibayarkan
sebagai pengurang saldo piutang ke akun pelanggan yang bersangkutan.
Kebanyakan perusahaan mendorong transfer elekronik otomatis oleh pelanggany p g p gg
untuk beberapa alasan:

1. Transfer elektronik tidak memakan biaya bila dibandingkan dengan pembayaran
melalui cek atau giro.

2. Transfer elektronik memperkuat pengendalian internal terhadap kas karena kasp p g p
diterima langsung oleh bank tanpa pengelolaan kas oleh karyawan.

3. Transfer elektronik mengurangi jumlah pembayaran yang terlambat dan
mempercepat proses penerimaan kas.



Pengendalian Pembayaran KasPengendalian Pembayaran  Kas
• Pengendalian terhadap kas harus memberikan keyakinan yang 

d i b hmemadai bahwa
1. Pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi yang telah 

diotorisasi.
2 Kas digunakan secara efektif dan efisien Sebagai contoh2. Kas digunakan secara efektif dan efisien. Sebagai contoh, 

pengendalian seharusnya meyakinkan bahwa semua  diskon 
pembelian yang tersedia akan diambil.

• Di  perusahaan kecil, pemilik/manajer dapat mengizinkan 
pembayaran berdasarkan pengetahuan pribadi mengenai barang 
atau jasa yang dibeli. Akan tetapi, di  perusahaan besar, tanggung 
j b b li b ik b di i djawab pembelian barang, pemeriksaan barang yang diterima, dan 
verifikasi  tagihan biasanya dilakukan oleh karyawan yang berbeda‐
beda.



• Sistem Voucher Sistem voucher (a voucher system) merupakan
k i d t k i i k d t t li bilitserangkaian prosedur untuk mengizinkan dan mencatat liabilitas

dan pembayaran kas. Voucher adalah suatu dokumen yang
memberikan bukti pemberian izin membayar kas atau melakukan
transfer dana elektronik. Tagihan yang telah ditandatangani dapatg y g g p
dianggap sebaga i voucher. Akan tetapi, dalam banyak perusahaan,
voucher adalah formulir khusus untuk mencatat data relevan
mengenai kewajiban dan rincian pembayarannya.

• Dalam sistem manual, sebuah voucher biasanya disiapkan setelah
seluruh dokumen pendukung yang diperlukan diterima. Saat
voucher disiapkan untuk pembelian barang voucher harusvoucher disiapkan untuk pembelian barang, voucher harus
dilengkapi dengan faktur dari pemasok, pesanan pembelian, dan
laporan penerimaan barang. Setelah voucher disiapkan, voucher
tersebut disampaikan untuk mendapat persetujuan pembayaran.



• Kas yang Dibayar dengan Transfer Dana Elektronik Kasy g y g
juga dapat dibayar melalui sistem transfer dana
elektronik. Sebagai contoh, Anda bisa menarik kas dari
rekening bank Anda menggunakan mesin ATMrekening bank Anda menggunakan mesin ATM.
Penarikan yang Anda lakukan adalah contoh transfer
dana elektronik.

• Perusahaan dapat juga menggunakan transfer dana
elektronik. Sebagai contoh, banyak perusahaan
membayar gaji karyawan dengan menggunakan sistemmembayar gaji karyawan dengan menggunakan sistem
ini. Dalam sistem ini, karyawan mengizinkan
penyetoran gaji langsung ke rekening karyawan.



Rekening BankRekening Bank
• Alasan yang membuat perusahaan menggunakan
rekening bank adalah untuk pengendalian internal.
Beberapa keuntungan pengendalian dengan
menggunakan rekening bank adalah sebagai berikut.gg g g

1. Rekening bank mengurangi jumlah kas di tangan.
2. Rekening menyediakan pencatatan mandiri atas

transaksi kas Merekonsiliasi saldo atas akun kastransaksi kas. Merekonsiliasi saldo atas akun kas
dalam catatan perusahaan dengan saldo kas menurut
bank adalah pengendalian yang penting.

3 P k i b k f ili i3. Penggunaan rekening bank memfasilitasi proses
transfer dana menggunakan sistem transfer dana
elektronik.



Laporan BankLaporan Bank

• Biasanya bank mengelola pencatatan seluruhBiasanya bank mengelola pencatatan seluruh
transaksi rekening bank. Rangkuman seluruh
transaksi yang disebut laporan bank (banktransaksi, yang disebut laporan bank (bank
statement) dikirimkan ke nasabah dalam
bentuk cetakan (hard copy) maupun emailbentuk cetakan (hard copy) maupun email
(soft copy). Seperti akun pelanggan atau
kreditur laporan bank juga menunjukkankreditur, laporan bank juga menunjukkan
saldo awal, penambahan, pengurangan, dan
saldo pada akhir periodesaldo pada akhir periode.



• Saldo rekening bank nasabah dalam catatan bankg
merupakan liabilitas, sehingga rekening nasabah
memiliki saldo kredit dalam catatan bank. Oleh
karena laporan bank disiapkan dari sudutkarena laporan bank disiapkan dari sudut
pandang bank, maka ayat jurnal memo kredit
dalam laporan bank menunjukkan kenaikan (
k dit) d l k i b h B it l tkredit) dalam rekening nasabah. Begitu pula, ayat
jurnal memo debit dalam laporan bank
menunjukkan penurunan ( debit) dalam rekeningj p ( ) g
nasabah. Hubungan ini ditunjukkan sebagai
berikut.



• Bank membuat ayat  jurnal  kredit (mengeluarkan memo  kredit) 
t kuntuk: 

1. setoran yang dilakukan melalui transfer dana elektronik;
2. penerimaan pembayaran wesel tagih untuk nasabah;

d b h d b k l h b k3. pencairan dana atas pinjaman nasabah yang diberikan oleh bank;
4. pembayaran bunga atas saldo uang nasabah;
5. koreksi (jika ada) atas kesalahan bank.

• Bank membuat ayat  jurnal  debit (mengeluarkan  memo  debit) 
untuk: 

1 b dil k k l l i f d l k ik1. pembayaran yang dilakukan melalui transfer dana elektronik;
2. beban administrasi;
3. cek yang dikembalikan karena sewaktu hendak dicairkan saldo 

uangnya tidak mencukupiuangnya tidak mencukupi;
4. koreksi (jika ada) kesalahan bank.



• Cek dari pelanggan yang dikembalikan karena rekeningp gg y g g
banknya tidak mencukupi, disebut cek kosong atau cek
yang ditolak. Awalnya, ketika perusahaan atau
nasabah menyetorkan cek pembayaran dari pelanggannasabah menyetorkan cek pembayaran dari pelanggan
ke bank, kemudian bank akan mengkredit rekening
nasabah sehingga jumlah saldonya bertambah.

• Dalam proses selanjutnya, ketika saldo rekening bank
pelanggan yang menerbitkan cek tersebut akan
dipotong oleh banknya untuk ditransfer ke rekeningdipotong oleh banknya untuk ditransfer ke rekening
penerima cek, baru diketahui bahwa saldonya tidak
mencukupi.



• Ayat jurnal memo kredit atau debit ditunjukkan dalamAyat  jurnal memo  kredit atau  debit ditunjukkan dalam  
laporan bank. Sebagai contoh, Tampilan 5 memperkenalkan 
jenis ayat  jurnal memo  kredit dan  debit berikut ini.



Laporan Bank sebagai Alat Pengendali 
h dterhadap  Kas

• Seperti yang telah disebutkan sebelumnyaSeperti yang telah disebutkan sebelumnya,
laporan bank merupakan salah satu alat
penting yang digunakan perusahaan untukpenting yang digunakan perusahaan untuk
mengendalikan kas.

• Perusahaan dapat menggunakan laporan• Perusahaan dapat menggunakan laporan
bank untuk membandingkan transaksi kas di
catatan akuntansinya dengan catatan yangcatatan akuntansinya dengan catatan yang
dibuat oleh bank.



TAMPILAN 6 Catatan Omega Perdana 
d kdan Laporan Bank



• Selisih tersebut dapat disebabkan oleh tertundanya pencatatan 
t k i dil k k l h l h t ih k S b i t htransaksi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Sebagai contoh, 
terdapat perbedaan waktu satu hari atau lebih antara tanggal cek 
ditulis dan tanggal cek disampaikan ke bank untuk pembayaran. Jika  
perusahaan mengirimkan setoran ke bank atau menggunakan p g gg
transfer uang sore hari, perbedaan waktu antara tanggal setoran 
dan tanggal pencatatan oleh bank mungkin dapat terjadi. 

• Bank juga dapat mendebit atau mengkredit rekening  perusahaan 
t k t k i b k dib it h k k d huntuk transaksi yang baru akan diberitahukan kepada  perusahaan 

pada suatu waktu tertentu. Selisih tersebut mungkin juga berasal 
dari kesalahan dalam pencatatan transaksi yang dilakukan baik oleh  
perusahaan atau bank. Sebagai contoh,  perusahaan dapat p g , p p
melakukan kesalahan dalam memindahkan cek yang ditulis sebesar 
Rp4.500.000 menjadi Rp450.000 ke  Kas. Sama halnya, bank juga 
dapat melakukan kesalahan dalam mencatat jumlah cek.



Rekonsiliasi BankRekonsiliasi Bank
• Rekonsiliasi bank (bank reconciliation) merupakan analisis

informasi dan jumlah yang menyebabkan saldo kas yang
dilaporkan dalam rekening bank berbeda dari saldo kas
dalam buku besar dan bertujuan untuk menghasilkan
ld k di iksaldo kas yang disesuaikan.

• Saldo kas disesuaikan yang ditentukan dalam rekonsiliasi
bank dilaporkan dalam laporan posisi keuangan.

• Rekonsiliasi bank biasanya dibagi dalam dua bagian.
1. Bagian bank, dimulai dengan saldo kas menurut rekening

bank dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan.g y g
2. Bagian perusahaan, dimulai dengan saldo kas menurut

catatan perusahaan dan berakhir dengan saldo yang
disesuaikan. Kedua jumlah saldo yang telah disesuaikanj y g
harus sama.



Penyajian rekonsiliasi bank ditunjukkan 
b b ksebagai berikut.



Rekonsiliasi bank disiapkan dengan 
l k h l k h b b klangkah‐langkah sebagai berikut.





• Saldo yang disesuaikan dalam rekonsiliasi olehy g
bank dan perusahaan harus sama. Jika saldo
tidak sama, ada pos yang telah diabaikan dan
harus ditemukanharus ditemukan.

• Kadang‐kadang, saldo disesuaikan tidak sama
karena baik perusahaan atau bank telah
membuat kesalahan. Dalam kasus tersebut,
kesalahan ini sering ditemukan dengan
membandingkan jumlah setiap pos (deposit danmembandingkan jumlah setiap pos (deposit dan
cek) pada laporan bank dengan catatan dalam
perusahaan



TAMPILAN 7 Rekonsiliasi Bank untuk 
dOmega Perdana



• Informasi apa pun dalam rekonsiliasi bagian perusahaanp p g p
harus dicatat dalam catatan perusahaan. Sebagai contoh,
ayat jurnal perlu dibuat untuk memo bank yang belum dicatat
dan kesalahan yang dilakukan oleh perusahaandan kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan.

• Berdasarkan rekonsiliasi bank sebelumnya, ayat jurnal untuk
Omega Perdana adalah sebagai berikut.



• Setelah ayat jurnal di atas dipindahkan, akun kas akan
memiliki saldo debit sebesar Rp2.630.990. Saldo ini akan
sesuai dengan saldo kas yang disesuaikan seperti yang
ditunjukkan dalam rekonsiliasi bank. Jumlah ini merupakan
k t di 31 J li d j l h kkas yang tersedia per 31 Juli dan jumlah yang akan
dilaporkan dalam laporan posisi keuangan Omega

• Perdana per 31 Juli. Perusahaan bisa saja merekonsiliasi
k i b k d f t t b b d d irekening bank dengan format yang sangat berbeda dari

yang ditunjukkan di Tampilan 7. Kendati demikian,
tujuannya adalah untuk mengendalikan kas dengan
mencocokkan catatan perusahaan dengan catatan sumbermencocokkan catatan perusahaan dengan catatan sumber
yang independen, yaitu bank. Dengan cara ini, kesalahan
atau penyalahgunaan kas dapat dideteksi.



• Untuk pengendalian yang efektif, rekonsiliasi bank harus
disiapkan oleh karyawan yang tidak terlibat dalam atau
mencatat transaksi kas. Ketika tugas ini tidak dipisahkan
dengan baik, kesalahan mungkin dapat terjadi, dan sangat

ki t j di i t l h kmungkin terjadi pencurian atau penyalahgunaan kas.
• Rekonsiliasi bank juga dapat diterapkan dalam lingkungan

komputerisasian di mana setoran dan cek disimpan dalam
d k d t t l kt ik D l b b i tdokumen dan catatan elektronik. Dalam beberapa sistem,
komputer menentukan perbedaan antara saldo akhir bank
dan saldo menurut catatan perusahaan dan kemudian
membuat penyesuaian untuk setoran yang belum dicatatmembuat penyesuaian untuk setoran yang belum dicatat
oleh bank dan cek yang belum diuangkan. Selanjutnya,
perbedaan yang masih tersisa akan dilaporkan untuk
analisis lebih lanjutanalisis lebih lanjut.



Dana Kas Keperluan KhususDana Kas  Keperluan Khusus
• Perusahaan biasanya harus membayar sejumlah

pengeluaran kecil seperti prangko, peralatan kantor, atau
perbaikan kecil. Meskipun kecil, pembayaran tersebut
dapat terjadi cukup sering sehingga jika ditambahkan akan

j di b Ol h k it ti d k d limenjadi besar. Oleh karena itu, tindakan pengendalian
terhadap pembayaran semacam ini juga diperlukan. Namun
demikian, menulis cek untuk setiap pengeluaran kecil
tidaklah praktis Untuk tujuan ini dana kas khusus yangtidaklah praktis. Untuk tujuan ini, dana kas khusus, yang
disebut dana kas kecil (petty cash fund), digunakan. Dana
kas kecil biasanya diisi kembali pada jarak periodik atau
saat dana habis atau mencapai jumlah minimum. Saatsaat dana habis atau mencapai jumlah minimum. Saat
dana kas kecil diisi kembali, akun yang didebit ditentukan
dengan merangkum penerimaan kas kecil. Kemudian cek
ditulis sejumlah ini dan dimasukkan dalam kas kecil.j



• Sebagai ilustrasi mengenai ayat jurnal dana kas kecilSebagai ilustrasi mengenai ayat jurnal dana kas kecil
normal, diasumsikan bahwa dana kas kecil sebesar
Rp500.000 dibentuk pada tanggal 1 Agustus. Ayat
jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai
berikut.



• Satu‐satunya waku mendebit kas kecil adalah saat dana kasy
kecil dibuat, seperti ditunjukkan jurnal di atas, atau ketika
jumlah dana dinaikkan. Satu‐satu waktu mengredit kas kecil
adalah ketika jumlah dana kas kecil diturunkanadalah ketika jumlah dana kas kecil diturunkan.

• Pada akhir bulan Agustus, bukti kas kecil menunjukkan
pengeluaran untuk pospos berikut.



• Ayat jurnal untuk mengisi kembali dana kas kecil paday j g p
tanggal 31 Agustus adalah sebagai berikut.

• Perusahaan sering menggunakan dana kas lainnya untuk
memenuhi kebutuhan khusus, seperti gaji atau beban, p g j
perjalanan dinas untuk tenaga penjual. Dana semacam ini
disebut dana keperluan khusus (special‐purpose funds).



Pelaporan Kas  dalam Laporan 
Keuangan

• Kas biasanya dicatat sebagai yang pertama dalam
bagian Aset Lancar di laporan posisi keuangan.
Kebanyakan perusahaan hanya menyajikan satu
jumlah kas dalam laporan posisi keuangan denganj p p g g
menggabungkan seluruh akun bank dan dana kasnya.

• Perusahaan dapat memiliki jumlah kas melebihi
kebutuhan operasinya. Dalam hal ini, perusahaankebutuhan operasinya. Dalam hal ini, perusahaan
biasanya menginvestasikan kasnya dalam investasi
yang sangat likuid untuk memperoleh bunga. Investasi
semacam ini disebut setara kas (cash equivalents)semacam ini disebut setara kas (cash equivalents).
Perusahaan biasanya melaporkan Kas dan Setara Kas
sebagai satu jumlah di laporan posisi keuangan.



Analisis dan Interpretasi Keuangan: Rasio 
K d P l K B lKas pada Pengeluaran Kas per  Bulan

• Untuk perusahaan yang baru mulai berjalan atau sedang
dalam kesulitan keuangan, kas merupakan hal penting
untuk proses kelangsungan hidup. Dalam tahun‐tahun
pertama operasinya, perusahaan yang baru mulai sering

l k k i d k b ih tif L bih d imelaporkan kerugian dan arus kas bersih negatif. Lebih dari
itu, perusahaan yang sedang dalam kesulitan keuangan
bisa melaporkan kerugian dan arus kas bersih negatif.
Dalam kasus ini rasio kas terhadap beban kas bulananDalam kasus ini, rasio kas terhadap beban kas bulanan
(ratio of cash to monthly cash expenses) berguna untuk
menilai berapa lama perusahaan dapat melanjutkan
operasinya tanpa:operasinya tanpa:

1. pembiayaan tambahan; dan
2. arus kas positif dari kegiatan operasi.



R i k h d b b k b l k di d• Rasio kas terhadap  beban kas bulanan kemudian dapat 
dihitung sebagai berikut.

• Kas,  termasuk  setara kas, diperoleh dari laporan posisi 
keuangan akhir periode.  Beban kas bulanan, terkadang 
disebut cash burn diestimasi dari bagian aktivitas operasidisebut cash burn, diestimasi dari bagian aktivitas operasi 
laporan arus kas sebagai berikut



• Sebagai ilustrasi, PT Semen Indonesia Tbk.,Sebagai ilustrasi, PT Semen Indonesia Tbk.,
perusahaan produksi semen terbesar di Indonesia.
Data berikut diambil dari laporan keuangan PT
Semen Indonesia Tbk. terbaru:



• Berdasarkan data di atas beban kas bulananBerdasarkan data di atas,  beban kas bulanan 
dan rasio kas pada  beban kas bulanan dapat 
dihitung sebagai berikutdihitung sebagai berikut.



• Perhitungan sebelumnya menunjukkan bahwa PT Semen
Indonesia Tbk., memiliki 4,03 bulan kas yang tersedia pada
tanggal 31 Desember, pada Tahun 1.

• Selama Tahun 1, Semen Indonesia menaikkan uang
tambahan sekitar Rp254.015.000.000.

• Selama Tahun 2, beban kas bulanan Semen Indonesia
(cash burn) meningkat menjadi Rp1.016.384 juta dari
Rp907.626 juta di Tahun 1. Semen Indonesia juga
mengalami penurunan kas sekitar Rp288.263 juta
sementara investasi sekitar Rp4.069.138 juta di pabrik dan

l t H il d l h b h d t l 31peralatan. Hasilnya adalah bahwa pada tanggal 31
Desember, Tahun 2, Semen Indonesia memiliki 3,32 bulan
kas yang dapat digunakan untuk terus beroperasi.



• Selama Tahun 3, Semen Indonesia meningkatkan biaya kas
b l d i R 1 016 384 j t j di R 1 132 821 j t di t hbulanan dari Rp1.016.384 juta menjadi Rp1.132.821 juta di tahun
ke‐2. Selain itu, Semen Indonesia mengalami penurunan lain
dalam bentuk tunai sebesar Rp353.520 juta. Akibatnya, pada akhir
Tahun 3 Semen Indonesia memiliki 2,67 bulan kas yang dapat, y g p
digunakan untuk terus beroperasi.

• Selama Tahun 4, beban kas bulanan Semen Indonesia meningkat
dari Rp1.132.821 dari Rp1.494.495. Akibatnya, Semen Indonesia

iliki 2 72 b l k d t di k t k tmemiliki 2,72 bulan kas yang dapat digunakan untuk terus
beroperasi. Kecuali Semen Indonesia dapat menghasilkan arus kas
positif dari operasi, Semen Indonesia harus terus meingkatkan kas
dari pinjaman atau menerbitkan saham. Dalam jangka panjang,p j j g p j g,
bagaimana pun, Semen Indonesia tidak bisa bertahan kecuali
menghasilkan arus kas positif dari operasi.



RANGKUMANRANGKUMAN

• TUJUAN 1 Menjelaskan Undang‐UndangTUJUAN 1. Menjelaskan Undang Undang
Sarbanes‐Oxley 2002 dan pengaruhnya
terhadap pengendalian internal dan laporanterhadap pengendalian internal dan laporan
keuangan.

• Sarbanes Oxley mengharuskan perusahaan• Sarbanes‐Oxley mengharuskan perusahaan
untuk menjaga pengendalian internal yang
kuat dan efektif dan melaporkan keefektifankuat dan efektif dan melaporkan keefektifan
pengendalian internal.



• TUJUAN 2. Menjelaskan dan mengilustrasikan tujuanj g j
dan unsur‐unsur dari pengendalian internal.

• Tujuan pengendalian internal adalah untuk
di k k ki d i b h (1)menyediakan keyakinan yang memadai bahwa (1)

aset dilindungi dan digunakan untuk kepentingan
usaha, (2) informasi usaha akurat, dan (3) hukum dan( ) ( )
peraturan telah dipatuhi. Unsur‐unsur dalam
pengendalian internal adalah lingkungan pengendalian,
penilaian risiko prosedur pengendalian pengawasanpenilaian risiko, prosedur pengendalian, pengawasan,
dan informasi dan komunikasi.



• TUJUAN 3. Menjelaskan dan mengilustrasikan penerapan
pengendalian internal terhadap kas.

• Mesin kas adalah salah satu pengendalian paling penting
untuk melindungi kas yang diterima dari penjualan tunai.
Slip pembayaran merupakan pengendalian untuk kas yang
diterima melalui pos. Pemisahan tugas antara mengelola
kas dan mencatat kas juga merupakan pengendalian.
Si t h d l h i t d li t h dSistem voucher adalah sistem pengendalian terhadap
pembayaran kas yang menggunakan serangkaian prosedur
untuk memberi kuasa dan mencatat pembayaran liabilitas
dan kas Kebanyakan perusahaan menggunakan transferdan kas. Kebanyakan perusahaan menggunakan transfer
dana elektronik untuk meningkatkan pengendalian
terhadap penerimaan dan pembayaran kas.



• TUJUAN 4. Menjelaskan karakteristik dan fungsiUJU . e je as a a a te st da u gs
rekening bank dan kegunaannya dalam
mengendalikan kas.

• Rekening bank membantu mengendalikan kas
dengan mengurangi jumlah kas tersedia dan

d hk t f k t h dmemudahkan transfer kas antarperusahaan dan
lokasi. Selain itu, rekening koran memungkinkan
perusahaan untuk mencocokkan transaksi kasperusahaan untuk mencocokkan transaksi kas
yang dicatat dalam catatan akuntansi dengan
yang dicatat oleh bank.



• TUJUAN 5 Menjelaskan danTUJUAN 5. Menjelaskan dan
mengilustrasikan kegunaan rekonsiliasi bank
dalam pengendalian kasdalam pengendalian kas.

• Rekonsiliasi bank disiapkan dengan sembilan
langkah seperti dirangkum sebelumnya Poslangkah seperti dirangkum sebelumnya. Pos
yang ada di bagian perusahaan dalam sebuah
rekonsiliasi bank harus dijurnal dalamrekonsiliasi bank harus dijurnal dalam
pembukuan perusahaan.



• TUJUAN 6. Menjelaskan akuntansi untuk kasTUJUAN 6. Menjelaskan akuntansi untuk kas
keperluan khusus.

• Dana kas keperluan khusus seperti dana kasDana kas keperluan khusus, seperti dana kas
kecil atau dana perjalanan, digunakan oleh
perusahaan untuk memenuhi kebutuhan khusus.perusahaan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
Masing‐masing dana dibentuk dengan
menguangkan cek sejumlah kas yang diperlukan.g g j y g p
Pada jangka tertentu, dana tersebut diisi kembali
dan pengeluaran dicatat.



• TUJUAN 7. Menjelaskan dan mengilustrasikanTUJUAN 7. Menjelaskan dan mengilustrasikan
laporan kas dan setara kas dalam laporan
keuangan.g

• Kas disebutkan sebagai aset yang pertama pada
bagian Aset lancar di laporan posisi keuangan.bagian Aset lancar di laporan posisi keuangan.
Biasanya perusahaan yang menginvestasikan
kelebihan kasnya dalam investasi yang sangaty y g g
likuid melaporkan pos Kas dan Setara Kas di
laporan posisi keuangan.



• TUJUAN 8. Menjelaskan dan mengilustrasikanTUJUAN 8. Menjelaskan dan mengilustrasikan
kegunaan rasio kas kepada beban kas bulanan
untuk menilai kemampuan perusahaanp p
bertahan dalam bisnis.

• Rasio Kas terhadap beban kas bulanan bergunaRasio Kas terhadap beban kas bulanan berguna
untuk menilai berapa lama perusahaan dapat
mengoperasikan perusahaan tanpa: 1. Tambahang p p p
Pendanaan; 2. Menghasilkan arus kas positif dari
operasi.



Soal IlustratifSoal Ilustratif
• Rekening bank untuk PT Unggul Jaya per 30 Juni 2014,

menunjukkan saldo sebesar Rp9.293.110. Seluruh
penerimaan kas disetorkan setiap malam melalui transfer
uang malam hari, setelah jam kerja bank. Catatan
k t i j kk k d t b i b ik takuntansi menunjukkan rangkuman data sebagai berikut
untuk penerimaan dan pembayaran kas selama bulan Juni:
– Saldo kas per 1 Juni Rp 3.943.500

J l h i k l b l J i 28 971 600– Jumlah penerimaan kas selama bulan Juni 28.971.600
– Jumlah cek yang dikeluarkan selama bulan Juni 28.388.850

• Membandingkan rekening bank dengan data nominal
j l h k di k d di kjumlah cek yang diuangkan dan memo yang disertakan
bersama laporan tersebut, mengungkapkan informasi yang
perlu dicocokkan berikut ini.



a. Bank telah menerima pembayaran wesel tagih PT Unggul Jaya sebesar 
Rp1 030 000 Nilai yang tercantum pada wesel tagih adalah Rp1 000 000Rp1.030.000. Nilai yang tercantum pada wesel tagih adalah Rp1.000.000.

b. Setoran sebesar Rp1.852.210 merupakan penerimaan pada tanggal 30 Juni, yang 
tertunda penyajiannya dalam rekening bank.

c. Cek yang belum diuangkan berjumlah Rp5.265.270.
d C k di ik b R 139 000 l h dib b k l h b k j di R 157 000d. Cek ditarik sebesar Rp139.000 salah dibebankan oleh bank menjadi Rp157.000.
e. Cek senilai Rp370.000 dikembalikan dalam rekening bank, telah dicatat dalam 

catatan  perusahaan menjadi Rp730.000. Cek tersebut merupakan pembayaran 
utang kepada  PT Avery Equipment atas pembelian bahan habis pakai secara  
kreditkredit.

f. Beban administrasi bank selama bulan Juni berjumlah Rp18.200.

• Instruksi
• 1. Buatlah rekonsiliasi bank untuk bulan Juni.
• 2. Buatlah ayat  jurnal yang perlu disiapkan oleh PT Unggul Jaya.



• SolusiSolusi
• 1.
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Soal DiskusiSoal Diskusi
1. (a) Sebutkan dan jelaskan lima unsur dalam pengendalianj p g

internal. (b) Apakah satu dari kelima unsur tersebut lebih
penting dari unsur lainnya?

2. Mengapa karyawan yang mengelola penerimaan kas tidakg p y y g g p
boleh memiliki tanggung jawab memelihara catatan
piutang? Jelaskan.

3. Penjual tiket bioskop bertugas juga sebagai penjaga pintuj p g j g g p j g p
masuk studio untuk beberapa saat setiap harinya ketika
petugas pengambil tiket sedang beristirahat. Prosedur
pengendalian dalam sistem pengendalian internal

h k h d l d lperusahaan yang manakah yang dilanggar dalam situasi
ini?

4. Mengapa tanggung jawab mengelola catatan akuntansi
harus dipisahkan dari tanggung jawab menjalankan
operasi perusahaan? Jelaskan.



5. Diasumsikan Juni Sianto, staf bagian utang PT Galaxy,
mencuri sebesar Rp48.350.000 dengan cara
membayar faktur fiktif untuk barang yang tidak
pernah diterima. Staf tersebut membuat akunp
dengan nama perusahaan fiktif dan menguangkan
cek di bank lokal. Jelaskan prosedur pengendalian
yang akan mencegah atau mendeteksi kecurangan.y g g g

6. Sebelum voucher pembelian barang disetujui untuk
pembayaran, dokumen pendukung harus
dibandingkan untuk memeriksa keakuratan liabilitasdibandingkan untuk memeriksa keakuratan liabilitas.
Berikan contoh dokumen pendukung untuk
pembelian barang.



7. Saldo kas menurut catatan perusahaan mungkin
berbeda dari saldo rekening bank. Sebutkan dua
faktor yang mungkin menyebabkan perbedaan
tersebut.

8. Apakah tujuan menyiapkan rekonsiliasi bank?
9. PT Spekta memiliki dana kas kecil sebesar Rp750.000.

(a) Karena dana kas kecil yang tersedia hanya sebesar(a) Karena dana kas kecil yang tersedia hanya sebesar
Rp750.000, apakah PT Spekta perlu menerapkan
pengendalian terhadap kas? (b) Pengendalian apakah,
jika ada yang dapat digunakan untuk dana kas kecil?jika ada, yang dapat digunakan untuk dana kas kecil?

10. (a) Bagaimana pelaporan setara kas dalam laporan
keuangan? (b) Berikan beberapa contoh setara kas.



Latihan PraktikLatihan Praktik
• LP 8‐1A Unsur‐ unsur pengendalian internal TJN. 2
• Tunjukkan apakah masing‐masing kegiatan berikut ini berhubungan

dengan (a) lingkungan pengendalian, (b) prosedur pengendalian,
atau (c) informasi dan komunikasi.
1 Filosofi dan gaya operasi manajemen1. Filosofi dan gaya operasi manajemen
2. Laporan kepatuhan perusahaan terhadap hukum lingkungan dan

regulasi
3. Memisahkan operasi yang terkaitp y g

• LP 8‐1B Unsur‐ unsur pengendalian internal TJN. 2
• Tunjukkan apakah masing‐masing kegiatan berikut ini berhubunganj p g g g g

dengan (a) lingkungan pengendalian, (b) prosedur pengendalian,
atau (c) pengawasan.
1. Mempekerjakan auditor eksternal untuk memeriksa kecukupan

pengendalianpengendalian
2. Kebijakan personalia
3. Melindungi persediaan dengan menyimpannya di gudang terkunci



• LP 8‐2A Pos‐pos pada rekening bank perusahaan TJN. 4
• Informasi berikut ini muncul dalam rekening bank:

1. Koreksi bank atas kesalahan mencatat setoran sebesar
Rp4.800.000 menjadi Rp8.400.000.

2. Pembayaran melalui transfer dana elektronik
3. Pengumpulan wesel tagih untuk perusahaan
4. Biaya jasay j

• Dengan menggunakan format berikut ini, tunjukkan apakah
setiap informasi tersebut akan muncul sebagai memo debit
atau kredit dalam rekening bank dan apakah informasig p
tersebut akan menambah atau mengurangi saldo rekening
Anda.



• LP 8‐2B Pos‐pos pada rekening bank perusahaan TJN. 4p p g p
• Informasi berikut ini muncul dalam rekening bank:

1. Koreksi bank atas kesalahan memindahkan cek nasabah lain ke rekening
perusahanperusahan

2. Setoran dari transfer dana elektronik
3. Pelunasan pinjaman
4 Cek kosong4. Cek kosong

Dengan menggunakan format berikut ini, tunjukkan apakah
setiap informasi tersebut akan muncul sebagai memo debit
atau kredit dalam rekening bank dan apakah informasi tersebut
akan menambah atau mengurangi saldo rekening Anda.



• LP 8‐3A Rekonsiliasi bank TJN. 5
• Data berikut ini diperoleh untuk mencocokkan rekening 

bank milik PT Mutia:
– Saldo per bank Rp13.450.000p p
– Saldo per catatan  perusahaan  11.655.000
– Beban administrasi bank   45.000
– Setoran yang belum dicatat oleh bank     3.000.000y g
– Cek kosong  1.800.000
– Cek yang belum diuangkan  6.640.000

a Berapakah saldo yang disesuaikan dalam rekonsiliasia. Berapakah saldo yang disesuaikan dalam rekonsiliasi 
bank?

b. Buatlah ayat  jurnal yang diperlukan untuk PT Mutia 
berdasarkan rekonsiliasi bankberdasarkan rekonsiliasi bank.



• LP 8‐3B  Rekonsiliasi bank TJN. 5
• Data berikut ini diperoleh untuk mencocokkan rekening bank milik 

PT Deni:
– Saldo per bank Rp23.900.000

S ld t t h 8 700 000– Saldo per catatan  perusahaan   8.700.000
– Beban administrasi bank 50.000
– Setoran yang belum dicatat oleh bank           5.500.000
– Wesel tagih jatuh tempo diterima oleh bank dengan bunga Rp450 000– Wesel tagih jatuh tempo diterima oleh bank dengan bunga Rp450.000            

9.450.000
– Cek yang belum diuangkan  11.300.000

a. Berapakah saldo yang disesuaikan dalam rekonsiliasi bank?p y g
b. Buatlah ayat  jurnal yang diperlukan untuk PT Deni berdasarkan 

rekonsiliasi bank.



• LP 8‐4A Dana kas kecil TJN. 6
• Buatlah ayat jurnal untuk masing‐masing kasus berikut ini.
a. Mengeluarkan cek untuk membentuk dana kas kecil sebesar

Rp1.150.000.
b Jumlah kas dalam dana kas kecil adalah sebesar Rp250 000b. Jumlah kas dalam dana kas kecil adalah sebesar Rp250.000.

Mengeluarkan cek untuk mengisi kembali dana berdasarkan rangkuman
penerimaan kas kecil berikut: beban perbaikan Rp725.000 dan beban
penjualan lain‐lain Rp150.000. Catat dana yang hilang dalam akun Kas
Kurang atau Kas LebihKurang atau Kas Lebih.

• LP 8‐ 4B Dana kas kecil TJN. 6
• Buatlah ayat jurnal untuk masing‐masing kasus berikut ini.y j g g
• Mengeluarkan cek untuk membentuk dana kas kecil sebesar Rp900.000.
• Jumlah kas dalam dana kas kecil adalah sebesar Rp115.000.

Mengeluarkan cek untuk mengisi kembali dana berdasarkan rangkuman
penerimaan kas kecil berikut: bahan habis pakai Rp550 000 dan bebanpenerimaan kas kecil berikut: bahan habis pakai Rp550.000 dan beban
penjualan lain‐lain Rp200.000. Catat dana yang hilang dalam akun Kas
Kurang atau Kas Lebih.



• LP 8‐ 5A Rasio kas terhadap beban kas bulananLP 8 5A Rasio kas terhadap   beban kas bulanan
TJN. 8

• Data keuangan  perusahaan Ohana adalah sebagai g p g
berikut.

a. Hitung  rasio kas terhadap  beban kas bulanan.
b. Interpretasikan hasil jawaban (a).b. Interpretasikan hasil jawaban (a).



• LP 8‐5B Rasio kas terhadap  beban kas bulanan8 5 as o as te adap beba as bu a a
TJN. 8

• Data keuangan  perusahaan Bonita adalah sebgai g p g
berikut:

a. Hitung  rasio kas terhadap  beban kas bulanan.
b. Interpretasikan hasil jawaban (a).



LatihanLatihan

• L 8‐1 Laporan pengendalian internalL 8 1 Laporan pengendalian internal
Sarbanes‐Oxley TJN.1

• Menggunakan WikipediaMenggunakan Wikipedia
(www.wikipedia.com), carilah entri untuk
Undang‐Undang Sarbanes‐Oxley. Melihat
daftar isi dan cari bagian yang menjelaskan
Pasal 404. Apakah yang diminta oleh Bagian
404 d i l d li i l404 dari laporan pengendalian internal yang
dibuat oleh manajemen?



• L 8‐2 Pengendalian internal TJN. 2,3
• Belum lama ini, Teguh Kurniawan dipekerjakan sebagai manajer Dark

Canyon Coffee, yang merupakan kedai kopi nasional terwaralaba. Dalam
bulan pertama sebagai manajer toko, Teguh menghadapi situasi
pengendalian internal berikut:

a. Dark Canyon Coffee memiliki satu mesin kasir. Sebelum Teguh bergabung
dengan kedai kopi tersebut, masing‐masing karyawan yang bekerja
dalam giliran akan menerima pesanan pengunjung, menerima
pembayaran, dan kemudian menyiapkan pesanan. Teguh menetapkanp y , y p p g p
satu karyawan dalam setiap giliran kerja bertanggung jawab untuk
menerima pesanan dan menerima pembayaran dari pengunjung,
sementara karyawan lain bertugas menyiapkan pesanan.

b Karena hanya ada satu karyawan yang menggunakan mesin kasirb. Karena hanya ada satu karyawan yang menggunakan mesin kasir,
karyawan tersebut bertanggung jawab menghitung kas pada akhir giliran
kerja dan memeriksa uang dalam laci mesin kasir sesuai dengan jumlah
penjualan tunai yang dicatat oleh mesin kasir. Teguh mengharapkan
setiap kasir untuk menyeimbangkan setiap sen jumlah kas dalam lacisetiap kasir untuk menyeimbangkan setiap sen jumlah kas dalam laci
setiap saat—tanpa pengecualian.



c. Teguh menangkap seorang karyawan meletakkang g p g y
sekotak teh celup berisi 100 kantong dalam mobilnya.
Karena tidak ingin menimbulkan prasangka, Teguh
hanya tersenyum dan berkata ” Saya kira kamu tidakhanya tersenyum dan berkata, Saya kira kamu tidak
meletakkan teh celup itu di rak yang benar. Bukannya
teh celup itu seharusnya berada dalam kedai kopi?”
k k k b b l k k k hSeketika karyawan tersebut mengembalikan kotak teh

celup ke ruang penyimpanan. Jelaskan apakah Anda
setuju atau tidak dengan metode pengelolaan setiapj g p g p
situasi yang dilakukan oleh Teguh dan jelaskan
jawaban Anda.



• L 8‐3 Pengendalian internal TJN. 2, 3
• CV Revan Endriarto adalah sebuah toko ritel yang khusus menjual

pakaian wanita.Toko tersebut telah menetapkan kebijakan retur
yang sangat dermawan selama musim liburan untuk mendorong
penjualan Barang apa pun yang dibeli selama bulan November danpenjualan. Barang apa pun yang dibeli selama bulan November dan
Desember dapat dikembalikan sampai dengan tanggal 31 Januari,
dengan melampirkan struk pembayaran, untuk ditukarkan dengan
uang atau barang lain. Sekalipun pelanggan tidak melampirkan
t k b b li t t k dib ik t kstruk pembayaran, pengembalian uang tetap akan diberikan untuk
barang berharga di bawah Rp75.000. Jika barang berharga di atas
Rp75.000, cek akan dikirimkan melalui pos ke pelanggan. Setiap kali
terjadi retur, karyawan toko akan melengkapi formulir retur yangj , y g p y g
harus ditandatangani pelanggan. Formulir retur ditempatkan dalam
kotak khusus. Manajer toko datang ke meja bagian retur setiap dua
jam sekali untuk mengotorisasi formulir retur. Karyawan
diperintahkan untuk menempatkan barang yang dikembalikan kediperintahkan untuk menempatkan barang yang dikembalikan ke
rak masingmasing di toko secepatnya.



• Tahun ini, retur di CV Revan Endriarto telah mencapai titik tertinggi.Terdapat retur
dalam jumlah besar untuk barang berharga di bawah Rp75 000 yang tidak disertaidalam jumlah besar untuk barang berharga di bawah Rp75.000 yang tidak disertai
struk pembayaran.

a. Bagaimana karyawan penjualan yang dipekerjakan oleh CV Revan Endriarto
dapat menyalahgunakan kebijakan retur untuk mencuri uang dari mesin kasir?

b Kelemahan dalam pengendalian internal yang manakah yang Anda lihat dalamb. Kelemahan dalam pengendalian internal yang manakah yang Anda lihat dalam
kebijakan retur, yang menyebabkan pencurian uang dapat dilakukan dengan
lebih mudah?

c. Apakah memberikan kredit toko sebagai pengganti pembayaran kas untuk
semua barang yang diretur tanpa struk pembayaran akan mengurangisemua barang yang diretur tanpa struk pembayaran akan mengurangi
kemungkinan terjadinya pencurian? Sebutkan beberapa keuntungan dan
kerugian kebijakan retur barang ke barang yang lain sebagai pengganti
pembayaran kas.

d. Diasumsikan CV Revan Endriarto tetap menjalankan kebijakan saat ini yaitup j j y
memberikan penggantian uang tanpa struk pembayaran. Perubahan apakah
yang dapat dilakukan dalam prosedur toko sehubungan dengan penggantian
uang untuk meningkatkan pengendalian internal?



• L 8‐4 Pengendalian internal untuk peminjaman bank TJN.2, 3
• Bank Uni Jaya memberikan pinjaman kepada perusahaan dalam

masyarakat melalui Departemen Peminjaman Komersial. Pinjaman
jumlah kecil (kurang dari Rp100.000.000) dapat disetujui oleh staf
bagian pinjaman perorangan sementara pinjaman dengan jumlahbagian pinjaman perorangan, sementara pinjaman dengan jumlah
yang lebih besar (lebih dari Rp100.000.000) harus disetujui oleh
dewan staf bagian pinjaman.

• Setelah pinjaman disetujui, dana dapat langsung disediakan bagi
pemohon pinjaman sesuai dengan syarat yang disepakati. Presiden
Bank Uni Jaya telah menetapkan kebijakan di mana ia memiliki
otoritas untuk menyetujui pinjaman berjumlah sampai dengan
Rp5 000 000 000 Presiden yakin bahwa kebijakan ini akanRp5.000.000.000. Presiden yakin bahwa kebijakan ini akan
memungkinkan fleksibilitas untuk menyetujui pinjaman kepada
nasabah penting lebih cepat dibandingkan dalam kebijakan
sebelumnya. Sebagai auditor internal Bank Uni Jaya, bagaimana
Anda menanggapi perubahan kebijakan tersebut?Anda menanggapi perubahan kebijakan tersebut?



• L 8‐5 Pengendalian internal TJN.2, 3
• Salah satu kerugian terbesar dalam sejarah dari perdagangan efek

yang tidak sah melibatkan pedagang sekuritas untuk bank Prancis,
Societe Generale. Trader ini mampu menghindari pengendalian
internal dan menciptakan lebih dari $7 miliar dalam kerugianinternal dan menciptakan lebih dari $7 miliar dalam kerugian
perdagangan dalam enam bulan. Pedagang sekuritas tampaknya
lolos dari deteksi dengan menggunakan pengetahuan tentang
sistem pengendalian internal bank belajar dari pekerjaan

t b k ffi b l S b i b tpemantauan back‐office sebelumnya. Sebagian besar pemantauan
ini melibatkan penggunaan software untuk memantau
perdagangan. Selain itu, pedagang sekuritas biasanya disimpan
untuk batas perdagangan ketat. Rupanya, kontrol ini gagal dalam halp g g p y , g g
ini. Apa kelemahan umum dalam pengendalian internal Societe
Generale berkontribusi pada terjadinya dan ukuran kerugian?



• L 8‐6 Pengendalian internal TJN. 2, 3
• Karyawan yang bekerja di JHT Holding, Inc., sebuah perusahaan

pengiriman barang, bertanggung jawab untuk menyelesaikan klaim
kecelakaan jalan raya di bawah $25.000. Karyawan tersebut
menciptakan klaim kecelakaan palsu dan menulis cek penyelesaianmenciptakan klaim kecelakaan palsu dan menulis cek penyelesaian
dengan nilai antara $5.000 dan $25.000 untuk teman atau kenalan
yang berpura‐pura menjadi “korban”. Salah seorang teman
mengajak bawahan di tempat kerjanya untuk menguangkan
b b k Di l i i k JHT j j kbeberapa cek. Di luar ini, karyawan JHT juga mengajak pengacara,
yang dibayar untuk mewakili baik perusahaan truk dan korban
palsu dalam penyelesaian kecelakaan fiktif. Saat pengacara
menguangkan ceknya, tanpa meninggalkan bukti, mereka membagig g y , p gg , g
uangnya dengan karyawan JHT yang korup. Kecurangan ini telah
berjalan selama dua tahun tanpa terdeteksi. Mengapa perlu waktu
lama untuk menemukan kecurangan tersebut?



• L 8‐7 Pengendalian internal TJN. 2, 3
• CV Qisthi menemukan kecurangan di mana satu dari

karyawan administrasi menggunakan dana perusahaan
untuk membeli barang seperti komputer, kamera digital,
pemutar CD, dan barang elektronik lainnya untuk keperluan
pribadi. Kecurangan ini ditemukan saat karyawan
mengetahui adanya kenaikan dalam frekuensi pengiriman
d i k d k tid k bidari pemasok dan penggunaan pemasok yang tidak biasa.
Setelah beberapa penyelidikan dilakukan, ditemukan
bahwa karyawan telah mengganti keterangan atau
mengubah jumlah barang di faktur Apakah kelemahanmengubah jumlah barang di faktur. Apakah kelemahan
umum dalam pengendalian internal yang menyebabkan
kecurangan tersebut?



• L 8‐8 Kecurangan laporan keuangan TJN. 2, 3
• Mantan direksi, direktur keuangan, dan pengendali keuangan

Donnkenny, Inc., sebuah perusahaan pakaian yang membuat
pakaian olah raga untuk Pierre Cardin dan Victoria Jones,
dinyatakan bersalah melakukan kecurangan dalam laporandinyatakan bersalah melakukan kecurangan dalam laporan
keuangan. Manajer‐ manajer tersebut menggunakan ayat jurnal
yang salah untuk mencatat penjualan fiktif, menyembunyikan
persediaan dalam gudang umum sehingga dapat dicatat sebagai
“t l h t j l” d b t j l d t l“telah terjual”, dan membuat pesanan penjualan dengan tanggal
yang dimundurkan sehingga penjualan dapat dipindahkan ke
periode sebelumnya. Pengaruh gabungan dari tindakan di atas
menyebabkan $25 juta dari $40 juta penjualan kuartal dianggapy $ j $ j p j gg p
fiktif.

a. Mengapa prosedur pengendalian yang disebutkan di bab ini tidak
cukup untuk menghentikan kecurangan tersebut?

b. Bagaimana kecurangan seperti ini dapat dihentikan?



• L 8‐9 Pengendalian internal atas penerimaan kas TJN. 2, 3
• Prosedur yang digunakan untuk penerimaan dari

penjualan tunai adalah sebagai berikut. Setiap akhir hari
kerja, karyawan penjualan akan mencatat kas dalam laci
kas masing‐ masing, setelah mereka menentukan jumlah
penjualan yang dicatat oleh mesin kasir dan menyiapkan
formulir memo kas untuk menunjukkan selisih. Seorang
k d i k t k i k hit kkaryawan dari kantor kasir akan menghitung kas,
membandingkan jumlah dengan yang tertera dalam memo,
dan membawa kas ke kantor kasir.
T j kk k l h d l d li i t la. Tunjukkan kelemahan dalam pengendalian internal.

b. Bagaimana kelemahan tersebut dapat diperbaiki?



• L 8‐10 Pengendalian internal atas penerimaan8 0 e ge da a te a atas pe e aa
kas TJN. 2, 3

• Ambar Maryanti bekerja di bagian pelayanany j g p y
bawa‐pulang Jackpot Burgers. Kadang kala, saat
pelanggan datang memesan, Ambar menyiapkan

d i d i l Dipesanan dan menerima uang dari pelanggan. Dia
tidak mencatat pesanan di mesin kasir.

• Tunjukkan kelemahan dalam pengendalian• Tunjukkan kelemahan dalam pengendalian
internal di Jackpot Burgers, dan bahas apa yang
dapat dilakukan untuk mencegah pencurian.p g p



• L 8‐11 Pengendalian internal atas penerimaan kas TJN. 2, 3
• Karyawan yang bertugas di ruang surat mengirim seluruh

pembayaran dan slip pembayaran ke kasir. Kemudian kasir akan
menyetor kas di bank dan mengirimkan slip pembayaran dan
salinan formulir setoran ke Departemen Akuntansisalinan formulir setoran ke Departemen Akuntansi.

a. Tunjukkan kelemahan pengendalian internal dalam pengelolaan
penerimaan kas.

b. Bagaimana kelemahan tersebut dapat diperbaiki?b. Bagaimana kelemahan tersebut dapat diperbaiki?

• L 8‐12 Jurnal untuk penjualan tunai; kas kurang TJN. 2, 3
• Kas yang sebenarnya diterima dari penjualan tunai adalahKas yang sebenarnya diterima dari penjualan tunai adalah

Rp114.850.000, dan jumlah yang ditunjukkan oleh mesin kasir
berjumlah Rp144.975.000. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat
penerimaan kas dan penjualan tunai.



• L 8‐13 Jurnal untuk penjualan tunai; kas lebih TJN. 2, 3
• Kas yang sebenarnya diterima dari penjualan tunai adalah

Rp32.730.000, dan jumlah yang ditunjukkan oleh mesin kasir
berjumlah Rp32.690.000. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat
penerimaan kas dan penjualan tunaipenerimaan kas dan penjualan tunai.

• L 8‐14 Pengendalian internal atas pembayaran kas TJN. 2, 3
• PT Paundra Ruben merupakan perusahaan dagang skala• PT Paundra Ruben merupakan perusahaan dagang skala

menengah. Sebuah penyelidikan mengungkapkan bahwa tanpa
memerhatikan kecukupan saldo bank, jumlah diskon kas tersedia
yang cukup besar telah hilang karena kegagalan melakukan

b k S l i i l h di k f k kpembayaran tepat waktu. Selain itu, telah ditemukan faktur untuk
beberapa pembelian dibayar dua kali. Buat rangkuman prosedur
untuk pembayaran faktur pemasok, agar kemungkinan kehilangan
diskon kas dan pembayaran tagihan sebanyak dua kali dapatp y g y p
diperkecil.



• L 8‐15 Pengendalian internal atas pembayaran kas TJN. 2, 3
• PT Cipta Violet, perusahaan penghasil perlengkapan komunikasi,

belum lama ini menjadi korban skema kecurangan yang dilakukan
oleh salah satu karyawannya. Untuk memahami skema tersebut,
kita perlu memeriksa prosedur PT Cipta Violet untuk pembeliankita perlu memeriksa prosedur PT Cipta Violet untuk pembelian
jasa. Agen pembelian bertanggung jawab untuk pemesanan jasa
(seperti perbaikan mesin fotokopi atau kebersihan kantor) setelah
menerima permohonan jasa dari manajer yang memberi kuasa.
Ak t t i k tid k d b b j d diki i kAkan tetapi, karena tidak ada barang berwujud yang dikirimkan,
laporan penerimaan tidak disiapkan. Saat Departemen Akuntansi
menerima tagihan atas jasa yang diberikan untuk PT Cipta Violet,
staf bagian utang akan menghubungi manajer yang meminta jasag g g g j y g j
tersebut untuk memeriksa apakah jasa telah diberikan.



• Skema kecurangan melibatkan Danu Firsha, manajer pabrik dan
f ilit D t h F lfasilitas. Danu mengatur agar perusahaan pamannya, Foley
Industrial Supply and Service, dimasukkan dalam daftar pemasok
yang telah disetujui untuk PT Cipta Violet. Danu tidak
mengungkapkan adanya hubungan keluarga dengan perusahaang g p y g g g p
jasa tersebut.

• Pada beberapa kejadian, Danu akan memasukkan permohonan
jasa untuk disediakan oleh Foley Industrial Supply and Service.
T t i j di i t b t l tid k di l k d j tid kTetapi, jasa yang diminta sebetulnya tidak diperlukan, dan jasa tidak
pernah diberikan. Foley akan menagih PT Cipta Violet atas jasa
tersebut dan kemudian membagi pembayaran kas dengan Danu.
Jelaskan perubahan apakah yang perlu dilakukan dalam prosedur PTp p y g p p
Cipta Violet untuk pemesanan dan pembayaran jasa untuk
mencegah kejadian semacam ini di masa mendatang.



• L 8‐16 Rekonsiliasi bank TJN. 5
• Tentukan masing‐masing informasi yang perlu dicocokkan berikut

i i b i ( ) b h k ld k t k i b kini sebagai: (a) penambahan ke saldo kas menurut rekening bank,
(b) pengurangan dari saldo kas menurut rekening bank, (c)
penambahan ke saldo kas menurut catatan perusahaan, atau (d)
pengurangan dari saldo kas menurut catatan perusahaan.p g g p
(Transaksi yang dilaporkan dengan memo debit dan kredit oleh
bank, belum dicatat oleh perusahaan).
1. Beban administrasi bank, Rp30.000.
2 C k l dik b lik l h b k k k id k k2. Cek pelanggan yang dikembalikan oleh bank karena ketidakcukupan

dana, Rp1.750.000.
3. Cek ditarik oleh perusahaan sebesar Rp390.000 tapi salah

dipindahkan menjadi Rp930.000.p j p
4. Cek sebesar Rp50.000 salah dibebankan oleh bank menjadi

Rp500.000.
5. Setoran yang belum dicatat oleh bank, Rp9.700.000.
6 C k b l di k R 33 110 0006. Cek yang belum diuangkan, Rp33.110.000
7. Pembayaran wesel tagih yang diterima oleh bank, Rp24.600.000.



• L 8‐17 Jurnal berdasarkan rekonsiliasi bankL 8 17 Jurnal berdasarkan rekonsiliasi bank
TJN. 5

• Manakah dari informasi yang perlu dicocokkan• Manakah dari informasi yang perlu dicocokkan
dalam Latihan 8‐16 yang harus dibuatkan ayat
jurnal dalam akun perusahaan?jurnal dalam akun perusahaan?



• L 8‐18   Rekonsiliasi bank TJN. 5
• Data berikut ini dikumpulkan untuk mencocokkan rekening bank milik PT 

Sucipto bulanJuli:
a. Saldo kas menurut catatan  perusahaan per 31 Agustus, Rp31.080.000
b. Saldo kas menurut rekening bank per 31 Agustus, Rp38.280.000.g p g , p
c. Cek yang belum diuangkan, Rp12.460.000
d. Setoran yang belum dicatat oleh bank, Rp5.850.000.
e. Cek untuk pembayaran sebesar Rp180.000 salah dicatat dalam mesin kasir 

menjadi Rp810 000menjadi  Rp810.000.
f. Memo debit  untuk beban administrasi bank, Rp40.000.

1. Siapkan rekonsiliasi bank menggunakan format yang ditunjukkan di 
Tampilan 7.

2. Jika laporan posisi keuangan disiapkan PT Sucipto pada 31 Agustus, 
berapa jumlah  kas yang akan dilaporkan?

3. Haruskah sebuah rekonsiliasi bank selalu seimbang (terekonsiliasi)?
• Saldo yang disesuaikan: Rp31 670 000• Saldo yang disesuaikan: Rp31.670.000



• L 8‐19 Jurnal untuk rekonsiliasi bank TJN. 5
• Dengan menggunakan data yang disajikan dalam Latihan 8‐18,

buatlah ayat jurnal yang perlu dibuat oleh perusahaan.

l k l dik lk l h b k• L 8‐20 Jurnal untuk wesel yang dikumpulkan oleh bank TJN. 5
• Terlampir bersama dengan rekening bank milik CV Bayu adalah

memo kredit sebesar Rp18.200.000 yang menyatakan jumlah
pokok (Rp17 500 000) dan bunga (Rp700 000) dari wesel tagih yangpokok (Rp17.500.000) dan bunga (Rp700.000) dari wesel tagih yang
telah diterima oleh bank. Nasabah telah diberi tahu oleh bank pada
saat penerimaan pembayaran tersebut, tapi belum melakukan
pencatatan. Buatlah ayat jurnal yang diperlukan untuk

b i k i hmemperbarui catatan akuntansi perusahaan.



• L 8‐21 Rekonsiliasi bank TJN 5L 8 21   Rekonsiliasi bank TJN. 5
• Staf   akuntansi PT Lorngidul menyiapkan 
rekonsiliasi bank berikut inirekonsiliasi bank berikut ini.



a Dari data rekonsiliasi bank di atas siapkana. Dari data rekonsiliasi bank di atas, siapkan
rekonsiliasi bank yang baru untuk PT
Lorngidul dengan menggunakan format yangLorngidul, dengan menggunakan format yang
ditunjukkan dalam latihan ilustrasi.

b Jika laporan posisi keuangan disiapkan untukb. Jika laporan posisi keuangan disiapkan untuk
PT Lorngidul per 31 Oktober 2015, berapakah
jumlah yang dilaporkan untuk kas?jumlah yang dilaporkan untuk kas?

• Saldo yang disesuaikan: Rp23.915.000



• L 8‐22   Rekonsiliasi bank TJN. 5
• Tunjukkan kesalahan dalam rekonsiliasi bank• Tunjukkan kesalahan dalam rekonsiliasi bank 
berikut:

• Saldo disesuaikan yang telah dikoreksi:• Saldo disesuaikan yang telah dikoreksi: 
Rp19.780.000



• L 8‐23 Menggunakan rekonsiliasi bank untuk menentukan
penerimaan kas yang dicuri TJN. 2, 3, 5

• PT Argobromo mencatat seluruh penerimaan kas
berdasarkan catatan mesin kasir. PT Argobromo
menemukan bahwa selama bulan Oktober 2015, salah satu
staf penjualannya mencuri penerimaan kas yang belum
ditentukan jumlahnya saat ia membawa setoran harian ke
b k D t b ik t i i di l h t k b l Okt bbank. Data berikut ini diperoleh untuk bulan Oktober:
– Kas di bank menurut buku besar umum Rp11.680.000
– Kas menurut rekening bank per 31 Oktober 2015 13.275.000
– Cek yang belum diuangkan per 31 Oktober 2015 3.670.000
– Beban administrasi bank untuk bulan Oktober 40.000
– Pembayaran wesel tagih, termasuk bunga, yang diterima oleh

b k di b l Okt b 2 100 000bank di bulan Oktober 2.100.000



• L 8‐24 Jurnal dana kas kecil TJN. 6
• Buatlah ayat jurnal untuk mencatat kasus berikut ini.
a. Cek No. 33694 dikeluarkan untuk membentuk dana kas

kecil sebesar Rp900.000.kecil sebesar Rp900.000.
b. Jumlah kas dalam dana kas kecil sekarang adalah

Rp70.000. Cek No. 33749 dikeluarkan untuk mengisi
kembali dana tersebut, berdasarkan rangkumankembali dana tersebut, berdasarkan rangkuman
penerimaan dana kas kecil berikut: bahan habis pakai,
Rp525.000; beban penjualan lain‐lain, Rp190.000;
beban administrasi lain‐lain, Rp85.000. (Karena jumlahp ( j
cek untuk mengisi kembali dana ditambah saldo dana
tidak sama dengan Rp900.000, catat selisihnya dalam
akun Kas Kurang atau Kas Lebih).



• L 8‐25 Variasi dalam arus kas TJN. 6
• Mattel, Inc., merancang, menghasilkan, dan memasarkan produk

mainan ke seluruh dunia.Mainan Mattel termasuk boneka Barbie™
dan perlengkapannya, Hot Wheels™, dan merek Fisher‐Price. Untuk
tahun terakhir Mattel melaporkan arus kas bersih dari kegiatantahun terakhir, Mattel melaporkan arus kas bersih dari kegiatan
operasi sebagai berikut.

• Jelaskan bagaimana Mattel dapat melaporkan arus kas bersih dari
kegiatan operasi dengan nilai negatif selama tiga kuartal pertama
dan melaporkan arus kas bersih positif pada tanggal 31 Desember.



• L 8‐26 Rasio kas terhadap beban kasL 8 26 Rasio kas terhadap beban kas
bulanan TJN. 6

• Selama tahun 2010, PT Kiranti memiliki bebanSelama tahun 2010, PT Kiranti memiliki beban
kas bulanan sebesar Rp168.500.000. Pada
tanggal 31 Desember 2015, saldo kas adalah
sebesar Rp1.415.400.000.

a. Hitunglah rasio kas terhadap beban kas
bulanan.

b. Apakah implikasi rasio di (a) untuk PT Kiranti?



• L 8‐27 Rasio kas terhadap beban kas bulanan TJN. 6
• Astra Auto Part Tbk. adalah perusahaan komponen otomotif

terkemuka di Indonesia memproduksi dan mendistribusikan suku
cadang baik untuk kendaraan roda dua dan roda empat. Astra Auto
Parts melaporkan data keuangan berikut untuk tahun baru‐baru ini:Parts melaporkan data keuangan berikut untuk tahun baru baru ini:

a. Tentukan biaya kas bulanan. Bulatkan ke satu tempat desimal.
b Tentukan rasio uang tunai untuk beban kas bulanan Bulatkan keb. Tentukan rasio uang tunai untuk beban kas bulanan. Bulatkan ke

satu tempat desimal.
c. Berdasarkan analisis Anda, apakah Anda percaya bahwa Astra

Auto Part akan tetap bertahan dalam bisnis?p



• L 8‐28  Rasio kas terhadap  beban kas bulanan TJN. 8
• PT  Kimia Farma Tbk., merupakan  perusahaan multinasional yang 

memproduksi dan mendistribusikan produk‐produk farmasi.  Kimia Farma 
melaporkan data keuangan berikut selama tiga tahun terakhir:

a. Tentukan  beban kas bulanan untuk Tahun 3, Tahun 2, dan Tahun 1. 
Bulatkan ke satu tempat desimalBulatkan ke satu tempat desimal. 

b. Tentukan rasio uang tunai untuk  beban kas bulanan selama Tahun 3, 
Tahun 2, dan Tahun 1 pada tanggal 31 Desember. Bulatkan ke satu 
tempat desimal. 

c. Berdasarkan (a) dan (b), berikan komentar untuk rasio kas pada  beban 
kas bulanan untuk kegiatan operasi  Kimia Farma  untuk Tahun 3, Tahun 
2, dan Tahun 1.



Soal Seri ASoal Seri A
• S 8‐1A Evaluasi pengendalian internal terhadap kas TJN. 2, 3

P d b ik t dil k k l h PT Si k b l l i i• Prosedur berikut dilakukan oleh PT Siska belum lama ini:
a. Setelah persetujuan diperoleh untuk pembayaran voucher, bagian keuangan

menandatangani dan mengirimkan cek. Kemudian, bagian keuangan akan
memberi cap tanda sudah dibayar pada voucher dan dokumen pendukung serta
mengembalikan voucher dan dokumen pendukung ke staf bagian utang untukmengembalikan voucher dan dokumen pendukung ke staf bagian utang untuk
disimpan.

b. Staf bagian utang menyiapkan voucher untuk setiap pembayaran. Bersama
dengan dokumen pendukungnya, voucher tersebut dikirim ke kantor bagian
keuangan untuk persetujuan pembayarankeuangan untuk persetujuan pembayaran.

c. Beberapa cek yang sudah diberi tanggal di waktu mendatang disimpan bersama
dengan penerimaan dana kas kecil untuk prangko, bahan habis pakai, dan lain‐
lain.

d Pada akhir hari kerja karyawan yang bertugas menggunakan mesin kasird. Pada akhir hari kerja, karyawan yang bertugas menggunakan mesin kasir
diharuskan memakai uangnya sendiri untuk menambah kekurangan kas di mesin
tersebut.

e. Setiap akhir hari kerja, setoran penerimaan kas dikirim melalui transfer uang
malam hari ke bank.



f. Setiap akhir hari kerja, staf akuntansi membandingkan salinan
d lik t f li t k d b kti t di l hduplikat formulir setoran kas dengan bukti setoran yang diperoleh
dari bank.

g. Seluruh kiriman surat dibuka oleh staf bagian penerimaan kiriman,
yang akan memberikan seluruh pembayaran kas ke bagian kasiryang akan memberikan seluruh pembayaran kas ke bagian kasir.
Selanjutnya, kasir akan menyiapkan daftar penerimaan kas dan
memberikan salinannya ke staf bagian piutang untuk pencatatan
dalam akun yang bersangkutan.

h. Rekonsiliasi bank disiapkan oleh kasir yang bekerja dalam
pengawasan staf bagian keuangan.

I k i• Instruksi
• Tunjukkan apakah setiap prosedur pengendalian internal terhadap

kas mencerminkan (1) kekuatan atau (2) kelemahan. Untuk setiap
kelemahan tunjukkan mengapa kelemahan tersebut munculkelemahan, tunjukkan mengapa kelemahan tersebut muncul.



• S 8‐2A Transaksi untuk kas kecil, kas kurang dan lebih TJN. 3, 6 
(S d h t)(Spreadsheet)

• PT Irwan melakukan transaksi berikut selama bulan Mei 2015:
– Mei 1. Membentuk  dana kas kecil sebesar Rp800.000.

10 P j l t i d h i t b t t t t i k i– 10. Penjualan tunai pada hari tersebut menurut catatan mesin kasir 
berjumlah  Rp3.345.000.Kas yang sebenarnya  diterima dari   
penjualan tunai adalah Rp3.358.000.

– 31. Sisa  dana kas kecil sebesar Rp275.000. Pengisian kembali  dana 
kas kecil untuk  pengeluaran berikut ini yang memiliki slip pemakaian 
kas kecil:

– 3. Bahan habis pakai—toko, Rp290.000.
– 7 Beban pengiriman kilat atas barang terjual Rp70 000 (Beban– 7. Beban pengiriman kilat atas barang terjual, Rp70.000 (Beban 

Pengiriman).
– 9. Bahan habis pakai—kantor, Rp12.000.



– 13. Bahan habis pakai—kantor, Rp25.000.
( )– 19. Prangko, Rp18.000 (Bahan Habis Pakai—Kantor).

– 21. Perbaikan kunci lemari berkas kantor, Rp20.000 (Beban 
Administrasi  Lain‐lain).

– 22 Prangko untuk surat pengiriman khusus Rp16 000 (Beban22. Prangko untuk surat pengiriman khusus, Rp16.000 (Beban 
Administrasi  Lain‐lain).

– 24. Beban pengiriman atas barang terjual, Rp40.000 (Beban 
Pengiriman).

h h b k k– 30. Bahan habis pakai—kantor, Rp10.000.
– 31. Penjualan tunai pada hari tersebut menurut catatan mesin kasir 

berjumlah Rp6.155.000. Kas yang sebenarnya  diterima dari   
penjualan tunai adalah Rp6.125.000.p j p

– 31. Mengurangi jumlah  dana kas kecil sebesar Rp50.000.
• INSTRUKSI
• Buatlah ayat  jurnal untuk setiap transaksi di atas.y j p



• S8‐3A  Rekonsiliasi bank dan  jurnal TJN. 5 (Spreadsheet & Buku Besar)
• Saldo  akun kas PT Benyamin per 30 April sebesar Rp18.885.000. Rekening bank 

menunjukkan  saldo Rp23.775.000 pada tanggal 30 April 2015. Membandingkan j p p gg p g
rekening bank dan fotokopi cek yang diuangkan serta memo dengan catatan  
perusahaan mengungkapkan informasi yang perlu dicocokkan berikut ini.

a. Cek yang belum diuangkan berjumlah Rp7.840.000.
b. Setoran sebesar Rp3.580.000 mencerminkan penerimaan tanggal 30 April yang p p gg p y g

terlambat muncul dalam rekening bank.
c. Bank telah menerima pembayaran wesel tagih sebesar Rp3.780.000. Nilai yang 

tercantum dalam surat tersebut adalah Rp3.600.000
d. Cek senilai Rp770.000 yang dikembalikan, telah salah dicatat oleh PT Benyamind. Cek senilai Rp770.000 yang dikembalikan, telah salah dicatat oleh PT Benyamin 

menjadi Rp700.000. Cek tersebut untuk pembayaran kewajiban kepada PT 
Candra untuk pembelian perlengkapan kantor secara  kredit.

e. Cek yang ditarik senilai Rp330.000 telah salah dibebankan oleh bank menjadi 
Rp3.300.000.

f. Beban administrasi bank untuk bulan April berjumlah Rp110.000.
• Instruksi
1. Siapkan rekonsiliasi bank.
2 Buatlah ayat jurnal yang diperlukan Akun akun belum ditutup2. Buatlah ayat  jurnal yang diperlukan. Akun‐ akun belum ditutup.
3. jika laporan posisi keuangan disiapkan oleh PT Benyamin pada 30 April 2015, 

berapakah jumlah kas yang seharusnya dilaporkan?
• Saldo disesuaikan: Rp22.485.000



• S8‐4A Rekonsiliasi bank dan jurnal TJN. 5 (Spreadsheet & Buku
B )Besar)

• Saldo akun kas PT Carita per 1 Agustus 2015 sebesar Rp12.190.000.
Selama bulan Agustus, jumlah kas yang disetorkan sebesar
Rp28 100 000 dan cek yang ditulis berjumlah Rp33 010 000Rp28.100.000, dan cek yang ditulis berjumlah Rp33.010.000.
Rekening bank menunjukkan saldo Rp12.550.000 pada tanggal 31
Agustus. Membandingkan rekening bank, fotokopi cek yang
diuangkan, dan memo terlampir dengan catatan perusahaan

k k i f i l di kk b ik t i imengungkapkan informasi yang perlu dicocokkan berikut ini.
a. Cek yang belum diuangkan berjumlah Rp7.440.000.
b. Setoran sebesar Rp2.880.000 mencerminkan penerimaan tanggal

31 Agustus yang terlambat muncul dalam rekening bank31 Agustus yang terlambat muncul dalam rekening bank.
c. Bank telah menerima pembayaran wesel tagih untuk PT Carita

sebesar Rp2.080.000. Nilai yang tercantum dalam surat tersebut
adalah Rp2.000.000.p



d. Cek senilai Rp580.000 yang dikembalikan, telah salah dibebankan 
l h b k j di R 850 000oleh bank menjadi  Rp850.000.

e. Cek senilai Rp640.000 yang dikembalikan, telah salah dicatat oleh 
PT Carita menjadi  Rp460.000. Cek tersebut untuk pembayaran 
kewajiban kepada PT Guna untuk pembelian secara kreditkewajiban kepada PT Guna untuk pembelian secara  kredit.

f. Beban administrasi bank untuk bulan Maret berjumlah Rp20.000.
g. Cek senilai Rp900.000 dari PT Kita dikembalikan oleh bank karena 

ketidakcukupan dana.ketidakcukupan  dana.
• Instruksi
1. Siapkan rekonsiliasi bank per 31 Maret.
2 Buatlah ayat jurnal yang diperlukan Akun‐ akun belum ditutup2. Buatlah ayat  jurnal yang diperlukan. Akun akun belum ditutup.
3. Jika laporan posisi keuangan disiapkan oleh PT Carita pada 31 

Agustus 2015, berapakah  jumlah kas yang seharusnya dilaporkan?
• Saldo disesuaikan: Rp8.260.000p



• S 8‐5A Rekonsiliasi bank dan jurnal TJN. 5
• PT Panorama Fantastis menyetorkan seluruh penerimaan kasPT Panorama Fantastis menyetorkan seluruh penerimaan kas

setiap hari Rabu dan Jumat melalui sistem transfer dana
malam hari ke bank, setelah jam kerja bank berakhir. Data

di l k k kk k i b k 30yang diperlukan untuk mencocokkan rekening bank per 30
Juni telah diambil dari berbagai dokumen dan catatan serta
disajikan sebagai berikut. Sumber data dicetak dalam huruf
besar. Seluruh cek yang ditulis adalah untuk pembayaran atas
pembelian secara kredit.





• Instruksi
1. Siapkan rekonsiliasi bank per 30 Juni. Jika kesalahan dalam

pencatatan deposito atau cek ditemukan, asumsikan bahwa
kesalahan yang dibuat oleh perusahaan. Asumsikan bahwa semua
deposito berasal dari penjualan tunai Semua cek ditulis untukdeposito berasal dari penjualan tunai. Semua cek ditulis untuk
memenuhi utang.

2. Buatlah ayat jurnal yang diperlukan. Rekening belum ditutup.
3. Berapa jumlah Kas yang akan muncul pada Laporan Posisi3. Berapa jumlah Kas yang akan muncul pada Laporan Posisi

Keuangan pada tanggal 30 Juni?
4. Asumsikan bahwa cek dibatalkan untuk Rp390.000 telah salah

dicatat oleh bank sebagai Rp930.000. Secara singkat menjelaskan
b i k l h k di kk d l k ili i b kbagaimana kesalahan akan dimasukkan dalam rekonsiliasi bank
dan bagaimana harus diperbaiki.



• LAPORAN BANK BULAN JUNI:LAPORAN BANK BULAN JUNI:



Soal Seri BSoal Seri B
• S 8‐1B Evaluasi pengendalian internal terhadap kas TJN. 2, 3
• Prosedur berikut baru‐baru ini dipasang oleh PT Ikhsan:
a. Semua penjualan dimasukkan dalam mesin kasir, dan tanda terima diberikan

kepada pelanggan. Semua penjualan dicatat pada catatan yang terkunci di
dalam mesin kasir.

b. Setiap kasir diberikan sebuah laci kasir yang tidak bisa diakses oleh kasir lain.
c. Pada akhir giliran jam kerja, setiap kasir menghitung uang tunai di dalam mesin

kasir, membuka catatan kasir, dan membandingkan jumlah uang tunai dengan
jumlah pada catatan untuk menentukan kekurangan atau kelebihan kas.

d. Cek diterima melalui surat diberikan setiap hari kepetugas akun piutang untuk
mencatatpelunasanpiutang pelanggan dan untuk disetorkan ke bank.

e. Voucer dan semua dokumen pendukung dilubangi dengan cap DIBAYAR setelah
dibayar oleh bendahara.

f. Pembayarandiambil dari dana kas kecil hanya setelah slip kas kecil dilengkapiy y p g p
dan ditandatangani oleh penerima pembayaran.

g. Rekonsiliasi bank disiapkan oleh kasir.
• Instruksi
• Menunjukkan apakah setiap prosedur pengendalian internal atas kas merupakanMenunjukkan apakah setiap prosedur pengendalian internal atas kas merupakan

(1) kekuatan atau (2) kelemahan. Untuk setiap kelemahan, menunjukkan mengapa
hal itu terjadi.



• S 8‐2B  Transaksi untuk kas kecil, kas kurang dan lebih TJN. 
2, 3 (Spreadsheet)

• PT Ayuningtyas menyelesaikan transaksi yang dipilih berikut 
selama Juni 2015:
– Juni 1. Membentuk  dana kas kecil sebesar Rp1.000.000.
– 12. Penjualan tunai untuk hari itu, menurut catatan kasir, 

sebesar Rp9.440.000. Kas aktual yang  diterima dari   penjualan 
i d l h R 9 506 000tunai adalah Rp9.506.000.

– 30. Kas kecil tersisa Rp46 .000. Pengisian ulang  dana kas kecil 
untuk pencairan berikutnya, masing‐masing dibuktikan dengan 
slip kas kecil:slip kas kecil:

– Juni     2. Bahan habis pakai‐toko Rp375.000.
– 10. Biaya pengiriman kilat pada barang yang dibeli, Rp105.000 

(Persediaan Barang Dagang).(Persediaan  Barang Dagang).



– 14. Bahan habis pakai–kantor, Rp85.000.
– 15. Bahan habis pakai–kantor, Rp90.000.
– 18. Perang ko, Rp33.000 (Bahan habis pakai–kantor).
– 20. Perbaikan mesin faks, Rp100.000 (Beban Administrasi Lain‐lain).

21 Perbaikan kunci pintu kantor Rp25 000 (Beban Administrasi Lain– 21. Perbaikan kunci pintu kantor, Rp25.000 (Beban Administrasi Lain‐
lain).

– 22. Prangko untuk surat pengiriman khusus, Rp9.000 (Beban
Administrasi Lain‐Lain).

– 28. Biaya pengiriman kilat pada barang yang dibeli, Rp110.000
(Persediaan

– Barang Dagang).
30 Penjualan tunai untuk hari itu menurut catatan kasir mencapai– 30. Penjualan tunai untuk hari itu, menurut catatan kasir, mencapai
Rp13.390.000. Kas aktual yang diterima dari penjualan tunai adalah
Rp13.350.000.

– 30. Dana kas kecil dinaikkan sebesar Rp200.000.
• Instruksi
• Buatlah jurnal untuk transaksi.



• S 8‐3B Rekonsiliasi bank dan jurnal TJN. 5 (Spreadsheet & Buku Besar)
• Rekening kas PT Sistem Turgiono pada tanggal 31 Juli 2015 menunjukkan

saldo Rp17.750.000. Laporan bank menunjukkan saldo Rp33.650.000 pada
31 Juli 2015 mmbandingkan laporan bank dan mendampingi pemeriksaan
dibatalkan dan memo dengan catatan mengungkapkan pos rekonsiliasi
b b ksebagai berikut.

a. Cek yang beredar mencapai Rp17.865.000.
b. Uang jaminan sebesar Rp9.150.000, mewakili penerimaan 31 Juli, telah

dibuat terlambat untuk muncul pada laporan bankdibuat terlambat untuk muncul pada laporan bank.
c. Bank telah mengumpulkan Rp6.095.000 pada catatan tersisa untuk

koleksi. Wajah catatan adalah Rp5.750.000.
d. Sebuah cek untuk Rp390.000 kembali dengan pernyataan telah salah

di l h i b i k i k bdicatat oleh Batu Sistem sebagai Rp930.000. Cek itu untuk pembayaran
kewajiban untuk CV Yani untuk pembelian perlengkapan kantor secara
kredit.

e. Sebuah cek ditarik untuk Rp1.810.000 telah salah dibebankan oleh bankp
sebagai Rp1.180.000.

f. Biaya jasa bank untuk bulan Juli sebesar Rp80.000.



• Instruksist u s
1. Siapkan rekonsiliasi bank.
2. Buatlah ayat jurnal yang diperlukan. Rekening2. Buatlah ayat  jurnal yang diperlukan. Rekening 

belum ditutup.
3. Jika Laporan Posisi Keuangan dipersiapkan untuk p g p p

PT Sistem Turgiono pada tanggal  31 Juli tahun 
2015, berapa jumlah yang harus dilaporkan 
b i k ?sebagai kas?

• Saldo disesuaikan: Rp24.305.000



• S 8‐4B Rekonsiliasi bank dan jurnal TJN. 5 (Spreadsheet dan Buku
Besar)Besar)

• Rekening kas PT Deni Darmawan pada tanggal 1 November 2015
menunjukkan saldo sebesar Rp81,145,000. Selama bulan November, total
uang tunai disimpan adalah Rp293.150.000, dan cek yang ditulis sebesar

b k kk ld dRp307.360.000. Laporan bank menunjukkan saldo Rp112.675.000 pada
November 30, 2015. Membandingkan laporan bank, pemeriksaan
dibatalkan, dan memo yang menyertainya dengan catatan
mengungkapkan bagian rekonsiliasi berikut:

a. Cek yang beredar mencapai Rp41.840.000.
b. Uang jaminan sebesar Rp12.200.000, mewakili penerimaan 30

November, telah dibuat terlambat untuk muncul pada laporan bank.
c Sebuah cek sebesar Rp7 250 000 telah salah dibebankan oleh bankc. Sebuah cek sebesar Rp7.250.000 telah salah dibebankan oleh bank

sebesar Rp2.750.000.
d. Sebuah cek sebesar Rp760.000 kembali dengan pernyataan telah dicatat

oleh PT Deni Darmawan sebesar Rp7.600.000. Cek itu untuk
b k jib k R i k dipembayaran kewajiban untuk Ramirez secara kredit.



e. Bank telah mengumpulkan wesel untuk PT Deni Darmawan 
b R 7 385 000 W l t b t d l h R 7 000 000sebesar Rp7.385.000  Wesel tersebut adalah Rp7.000.000.

f. Biaya administrasi bank untuk November sebesar Rp125.000.
g. Sebuah cek sebesar Rp2.500.000 dari PT Kalina Jaya dikembalikan 

oleh bank karena dana yang tidak mencukupioleh bank karena dana yang tidak mencukupi.

• Instruksi
1 Si k k ili i b k 30 N b1. Siapkan rekonsiliasi bank per 30 November.
2. Buatlah ayat  jurnal yang diperlukan. Rekening belum ditutup.
3. Jika Pernyataan Posisi Keuangan dipersiapkan untuk PT Deni 

Darmawan pada tanggal 30 November tahun 2015 berapaDarmawan pada tanggal  30 November tahun 2015, berapa 
jumlah yang harus dilaporkan sebagai kas?

• Saldo disesuaikan: Rp78.535.000



• S 8‐5B Rekonsiliasi bank dan jurnal TJN. 5S 8 5B Rekonsiliasi bank dan jurnal TJN. 5
• PT Velsi menyetor semua penerimaan kas setiap
hari Rabu dan Jumat di penyimpanan malamhari Rabu dan Jumat di penyimpanan malam,
setelah jam perbankan.Data yang diperlukan
untuk mencocokkan laporan bank per 31 Juliuntuk mencocokkan laporan bank per 31 Juli
telah diambil dari berbagai dokumen dan catatan
dan direproduksi sebagai berikut. Sumber datap g
yang dicetak dalam huruf kapital. Semua cek
ditulis untuk pembayaran rekening.









• Instruksi
1. Siapkan rekonsiliasi bank per 31 Juli. Jika kesalahan dalam

pencatatan deposito atau cek ditemukan, anggaplah bahwa
kesalahan yang dibuat oleh perusahaan. Asumsikan bahwa semua
deposito berasal dari penjualan tunai Semua cek ditulis untukdeposito berasal dari penjualan tunai. Semua cek ditulis untuk
memenuhi utang.

2. Buatlah ayat jurnal yang diperlukan. Rekening belum ditutup.
3. Berapa jumlah Kas yang akan muncul pada laporan posisi3. Berapa jumlah Kas yang akan muncul pada laporan posisi

keuangan per 31 Juli?
4. Asumsikan bahwa cek dibatalkan sebesar Rp180.000 telah salah

dicatat oleh bank sebesar Rp1.800.000. Secara singkat jelaskan
b i k l h k di kk d l k ili i b kbagaimana kesalahan akan dimasukkan dalam rekonsiliasi bank
dan bagaimana harus diperbaiki.

• Saldo disesuaikan: Rp11.494.000



Kasus dan ProyekKasus dan Proyek
• KP 8‐1 Etika dan perilaku profesional dalam bisnis
• Selama penyusunan rekonsiliasi bank untuk PT Kolonial,

Josua Farizi, asisten pengawas, menemukan bahwa Bank
Salimna salah mencatat cek sebesar Rp3.290.000 ditulis
oleh PT Kolonial sebesar Rp329.000. Josua telah
memutuskan untuk tidak memberitahukan bank tetapi
menunggu bank untuk mendeteksi kesalahan. Josua
b t k t t k l h b R 2 961 000berencana untuk mencatat kesalahan sebesar Rp2.961.000
sebagai penghasilan jika bank gagal untuk mendeteksi
kesalahan dalam tiga bulan ke depan.
Di k ik k h J b il k f i l• Diskusikan apakah Josua berperilaku secara profesional.



• KP8‐2      Pengendalian internal
• Berikut ini adalah kutipan dari percakapan antara dua pegawai bidang   penjualan, 

Fi Li t d S i Gi t i Fi d S i di k j k l h PT Wid tFirman  Lintang dan Sari Gintari. Firman dan Sari dipekerjakan oleh PT Widyatama, 
elektronik toko ritel lokal yang dimiliki dan dioperasikan.

– Firman: Apakah kamu mendengar berita itu?
– Sari: Berita apa?

Firman: Alice dan Jaka ditahan pagi ini– Firman: Alice dan Jaka ditahan pagi ini.
– Sari: Apa? Ditahan?Kamu pasti bercanda!
– Firman: Tidak, benar! Polisi menangkap mereka pagi ini. Memborgol mereka, membacakan 

hak‐hak mereka dan prosedur‐prosedur yang ada. Itu benar‐benar terjadi!
– Sari: Apa yang mereka lakukan?
– Firman: Yah, tampaknya mereka mengisi formulir pengembalian barang dagangan untuk 

pelanggan fi ktif dan kemudian mengambil uang tunai.
– Sari: Aku ga pernah berpikir sampai seperti itu. Bagaimana polisi menangkap mereka?
– Firman: Manajer toko melihat bahwa pengembalian adalah dua kali lipat dari tahun lalu dan 

tampaknya akan meningkat Ketika Jaka ditanya ia menjadi bingung dan mengaku mengambiltampaknya akan meningkat. Ketika Jaka ditanya, ia menjadi bingung dan mengaku mengambil 
uang tunai, tampaknya ia mengambil lebih dari Rp9.000.000 hanya dalam waktu tiga bulan. 
Mereka memeriksa transaksi sampai lebih dari enam bulan lalu mencoba untuk menentukan 
berapa banyak Alice mencuri. Dia rupanya mulai mencuri pertama kalinya.

• Sarankan prosedur pengendalian yang tepat yang akan dicegah atau dideteksi 
pencurian uang tunaipencurian uang tunai.



• KP 8‐3 Pengendalian internal
• Berikut ini adalah kutipan dari percakapan antara manajer toko dari PT

Perdagangan Sriyadi, Jamiyatu Maharina dan Sriyadi Baskoro, presiden PTg g y , y y , p
Perdagangan Sriyadi.
– Sriyadi: Jamiyatu, aku khawatir tentang sistem pemindaian baru ini.
– Jamiyatu: Apa masalahnya?

Sriyadi: Nah bagaimana kita tahu para pegawai yang memeriksa semua– Sriyadi: Nah, bagaimana kita tahu para pegawai yang memeriksa semua
barang?

– Jamiyatu: Itu salah satu poin yang kuat tentang sistem. Pemindai otomatis
memindai setiap item, berdasarkan kode bar. Kami memperbarui harga setiap
hari jadi kami yakin bahwa penjualan dilakukan dengan harga yang tepathari, jadi kami yakin bahwa penjualan dilakukan dengan harga yang tepat .

– Sriyadi: Itu bukan urusan saya. Apa yang bisa membuat petugas berpura‐pura
untuk memindai barang‐barang dan kemudian tidak menagih teman‐
temannya? Jika teman‐temannya membeli 10‐15 item, itu akan menjadi
mudah bagi petugas untuk melewati beberapa item dengan jarinya di atasg p g p g j y
kode bar atau hanya melewati barang dagangan melalui scanner dengan
menunjukkan sisi salah. Ini akan terlihat normal bagi siapa pun yang
mengamati. Di masa lalu, setidaknya kita bisa mendengar mesin kasir berbunyi
untuk setiap penjualan.

– Jamiyatu: Saya mengerti maksud Bapak.
• Sarankan cara yang PT Perdagangan Sriyadi bisa mencegah atau

mendeteksi pencurian barang dagangan seperti yang dijelaskan.



• KP 8‐4 Etika dan perilaku profesional dalam bisnis
• Prayoga dan Sarah keduanya adalah pegawai kasir untuk PT Petani.Gina Megaria 

adalah manajer toko untuk PT Petani. Berikut ini adalah kutipan dari percakapan j p p p
antara Prayoga dan Sarah:

– Prayoga: Sarah, berapa lama kamu telah bekerja untuk PT Petani ?
– Sarah: Hampir lima tahun April ini . Kamu baru saja mulai dua minggu lalu . . . kan?
– Prayoga: Ya. Apakah kamu keberatan jika saya mengajukan pertanyaan ?
– Sarah: Tidak, silakan.
– Prayoga: Yang saya ingin tahu adalah, apakah  perusahaan selalu punya aturan bahwa jika uang 

di mesin kasirmu kurang pada suatu hari , kamu harus mengganti kekurangannya dari 
kantongmu sendiri ?

– Sarah: Ya, selama aku telah bekerja di sini., j
– Prayoga: Yah, itu menyebalkan. Minggu lalu aku harus membayar hampir Rp40.000.
– Sarah: Ini bukan masalah besar. Aku hanya memastikan bahwa aku tidak pernah kekurangan 

kas.
– Prayoga: Bagaimana Anda melakukan itu?

S h Ak h b i k b li k k d b b l di i h i– Sarah: Aku hanya memberi kembalian yang kurang kepada beberapa pelanggan di pagi hari. 
Beberapa dari mereka pantas mendapatkannya. Sebagian besar waktu, perhatian mereka ke 
tempat lain dan mereka tidak berpikir untuk memeriksa kembalian mereka.

– Prayoga: Apa yang terjadi jika kamu kelebihan kas  pada akhir hari?
– Sarah: Gina membiarkan aku menyimpannya asalkan tidak bisa terlalu besar. Aku sudah tidak 

pernah kekurangan selama lebih dari satu tahun. Aku biasanya mendapat kelebihan Rp20.000 
sampai Rp30.000 per hari.

• Diskusikan hal ini dari sudut pandang pengendalian yang tepat dan perilaku 
professional



• KP 8‐5 Rekonsiliasi bank dan pengendalian internal
• Catatan PT Fajar menunjukkan saldo kas 31 Juli sebesar

Rp10,400,000, yang meliputi penerimaan yang belum
disetor untuk 30 dan 31 Juli. Saldo kas pada laporan bank
per 31 Juli adalah Rp10.575.000. Keseimbangan ini meliputi
catatan dari Rp2.250.000 ditambah bunga sebesar
Rp150.000 yang dikumpulkan oleh bank tetapi tidak dicatat
d l j l C k b d d t l 31 J li d l hdalam jurnal. Cek yang beredar pada tanggal 31 Juli adalah
sebagai berikut: No. 2670, Rp1.050.000; No. 3679,
Rp675.000; No. 3690, Rp1.650.000; No. 5148, Rp225.000;
No 5149 Rp750 000; dan No 5151 Rp800 000No. 5149, Rp750.000; dan No. 5151, Rp800.000.

• Pada tanggal 25 Juli, kasir mengundurkan diri, efektif pada
akhir bulan. Sebelum pergi pada 31 Juli, kasir menyiapkan
rekonsiliasi bank sebagai berikutrekonsiliasi bank sebagai berikut.





• Selanjutnya, pemilik PT Fajar menemukan bahwa kasir telah
i d j l h tid k dik t h i d i imencuri uang dengan jumlah yang tidak diketahui dari penerimaan

yang belum disetor, hanya menyisakan uang sejumlah Rp1.500.000
yang harus disetorkan pada tanggal 31 Juli. Pemilik, seorang teman
keluarga dekat Anda, telah meminta bantuan Anda dalamg ,
menentukan jumlah uang yang disuri oleh mantan kasir.

1. Tentukan jumlahuang yang dicuri oleh kasir PT Fajar. Tunjukkan
perhitungan Anda!

2. Bagaimana upaya kasir untuk menyembunyikan pencurian?
3. Identifikasi dua kelemahan utama dalam pengendalian internal,

yang memungkinkan kasir untuk mencuri penerimaan kas yang
belum disetor ke bankbelum disetor ke bank.

4. Rekomendasikan perbaikan dalam pengendalian internal,
sehingga sejenis pencurian penerimaan kas yang belum disetor
dapat dicegah.p g



• KP 8‐6Mengamati pengendalian internal atas kasg p g
• Proyek Kelompok
• Pilih bisnis di komunitas Anda dan amati pengendalian
internal atas penerimaan kas dan pengeluaran kas.
Bisnis yang Anda pilih bisa berupa bank atau toko buku,
restoran, department store, atau pengecer lainnya.restoran, department store, atau pengecer lainnya.
Dalam kelompok dengan tiga atau empat orang,
identifikasi dan diskusikan persamaan dan perbedaan
tunai pengendalian internal masingmasing bisnistunai pengendalian internal masingmasing bisnis.



• KP 8‐7 Kas terhadap beban kas bulananp
• PT Unilever Indonesia Tbk., adalah perusahaan multinasional

yang memproduksi dan mendistribusikan produk‐produk
k d i U il l k d t b ik tmakanan dan minuman. Unilever melaporkan data berikut

selama tiga tahun terakhir:



1 Tentukan biaya kas bulanan selama Tahun 31. Tentukan biaya kas bulanan selama Tahun 3,
Tahun 2, dan Tahun 1. Bulatkan ke satu tempat
desimal.

2. Tentukan rasio kas terhadap beban kas bulanan
pada tanggal 31 Desember, Tahun 3, Tahun 2,pada tanggal 31 Desember, Tahun 3, Tahun 2,
dan Tahun 1. Bulatkan ke satu tempat desimal.

3. Berdasarkan (1) dan (2), berikan komentar atas3. Berdasarkan (1) dan (2), berikan komentar atas
rasio kas terhadap beban operasional bulanan
Unilever untuk Tahun 3, Tahun 2, dan Tahun 1., ,


