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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

PT Matahari Department Store Tbk adalah usaha bisnis ritel fashion untuk 

segmen menengah. Perusahaan ini menjual semua jenis barang fashion seperti 

pakaian, sepatu, tas, kosmetik, perhiasan dan lainnya. Menurut lembaga survei AC 

Nielsen, lima retailer terbesar dalam kategori ritel modern di Indonesia 

berdasarkan nilai penjualannya adalah Matahari, Ramayana, Makro, Carrefour, 

dan Hero. Sedangkan menurut hasil analisis dari Euromonitor, lembaga survei 

yang didirikan di Inggris (2011), ada lima perusahaan ritel besar yang tetap 

mendominasi pasar ritel di Indonesia. PT MDS menjadi pemain utama dengan 

pangsa pasar sebesar 30%. 

Matahari memiliki banyak keunggulan, terkhususnya Sumber Daya 

Manusia. Perusahaan dibentuk dari karyawan yang loyal dan kompeten. Selain itu, 

dukungan para pemasok juga menjadikan PT MDS menjadi the winning team di 

tahun 2011. Matahari telah memanfaatkan keahliannya dalam menyediakan 

kebutuhan produk dengan harga yang terjangkau dan pelayanan yang memuaskan 

konsumen.  

 

2.1 Visi Misi PT Matahari Department Store Tbk 

Visi : Menjadi Peritel Pilihan Utama Konsumen 

Misi : Secara konsisten menawarkan berbagai ragam produk bernilai dan  
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tepat guna dengan pelayanan terbaik guna peningkatan kualitas dan 

gaya hidup konsumen 

 

2.2 Sejarah Singkat PT Matahari Department Store Tbk 

1958 : Toko pertama di Pasar Baru Jakarta didirikan oleh Bapak Hari Darmawan. 

Dahulu hanya berdiri toko baju bernama Toko Mickey Mouse. Tepat di 

sebelah tokonya, ada toko yang bernama ‘le soleil’ dalam bahasa Perancis 

yang artinya ‘matahari’. Kemudian toko tersebut dibeli oleh Bapak Hari. 

1972 : Pelopor Department Store modern pertama di Jakarta 

1980 : Buka toko pertama di luar Jakarta yaitu Sinar Matahari Bogor. Di Jakarta 

sudah ada beberapa toko. 

1992 : Go public, sudah tercatat di BEJ dan BES 

1997 : PT Multipolar (perusahaan finansial milik Lippo Group : James Riady) 

menjadi majority shareholder 

2000 : Launching MCC (Matahari Club Card) atau Kartu Keanggotaan Matahari 

2007 : Meraih Best of the Best 2007 Retail Asia Pasific 

2009 : Matahari menjadi entitas terpisah dari PT Matahari Putra Prima Tbk 

(MPP) dan diberi nama PT Matahari Department Store Tbk. Berubah 

kepemilikan dari Lippo Group menjadi CVC (Investor Amerika), sehingga 

bukan lagi menjadi milik Lippo Group. 

2010 : CVC Capital Partners Asia Pasific III Parallel Fund dan Asia Color 

Company Limited (anak perusahaannya) menjadi pemegang saham utama 

MDS. 
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Gambar 2.1 Sejarah PT Matahari Department Store Tbk 
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Budaya Perusahaan PT Matahari Department Store Tbk terdiri dari: 

komitmen perusahaan untuk menciptakan suasana kerja yang adil, baik dan 

memotivasi karyawan. Perusahaan memotivasi dan menghargai karyawan dengan 

memberikan kesempatan untuk pengembangan dan promosi profesional. 

Kebutuhan dan aspirasi karyawan lainnya dipenuhi dengan dukungan sistem Tiga 

Pilar. Tiga Pilar tersebut adalah IKM (Ikatan Karyawan Matahari), Forum Bipartit 

dan Koperasi Karyawan di setiap gerai. Dengan adanya ketiga organisasi ini, 

perusahaan dapat menyediakan pelayanan premium, memenuhi kebutuhan 

konsumen, dan menjaga kontrol operasional yang kuat. 

 

Kepemilikan PT Matahari Department Store Tbk terdiri dari : 

Investor asing   : 32,18% 

PT Multipolar Tbk  : 20,48% 

Publik    : 47,34% 
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PT Matahari Department Store Tbk berlokasi di : 

 Head Office  

o Menara Matahari 

 Lt 9 : MD Control, Business Development, MD 

Information System, MD Children, IT 

 Lt 10 : Sisdur, MD Youth, MD Intimate, Project, Real 

Estate, Store Development, Procurement 

 Lt 11 : MD Consignment, MD Ladies, MD Shoes, MD 

Mens, MD Cosmetic, Product Development 

 Lt 12 : Finance & Accounting, Customer Service, 

Maintenance, Store Operation 

 Lt 15 : Management, Marketing, MD Management, MD 

Home, MD DP/PL, Legal 

o Cyberpark 

 MDS Support Center 

 Lt 1 : Recruitment, Compensation & Benefit, 

Purchasing 

 Lt 2 : Training & Development, PMOD, General 

Affair, Tenant Leasing, Employee & Industrial 

Relation 

 Lt 3 : Risk Management & Internal Audit 

 MCC (Matahari Club Card) 

 Store Operation : toko-toko Matahari 
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Berdasarkan update data terakhir bulan Juli 2014, PT Matahari 

Department Store Tbk terdiri 127 toko di seluruh Indonesia. Masing-masing 

department store memiliki luas keseluruhan lebih dari 600.000 m
2
. PT MDS 

memiliki lebih dari 10.000 karyawan, dengan rata-rata 100 karyawan setiap toko 

(belum termasuk SPG). PT MDS memiliki hampir 6.000 business partners dan 

supplier. Melayani lebih dari 250 juta transaksi konsumen setiap tahunnya. PT 

MDS menawarkan kartu keanggotaan Matahari Club Card dengan jumlah 

sebanyak 7 juta pelanggan saat ini. Toko MDS tersebar di kota-kota besar dan 

ibukota provinsi. 

 

Toko MDS di seluruh Indonesia terbagi menjadi 9 wilayah regional : 

 Sumatera : 14 toko 

 Jakarta 1 (Tangerang dan Jakarta Barat) : 13 toko 

 Jakarta 2 (Jakarta Barat dan Jakarta Pusat) : 13 toko 

 Jakarta 3 (Jakarta Timur dan Jakarta Selatan) : 12 toko 

 Jawa Barat : 13 toko 

 Jawa Tengah : 17 toko  

 Jawa Timur : 16 toko 

 Bali dan Kalimantan : 12 toko 

 Indonesia Timur : 14 toko 

 Jayapura : 1 toko 
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Kategori produk yang ditawarkan PT MDS antara lain : 

 Direct purchase / Private label : label yang hanya dimiliki Matahari saja. 

Pemasok kecil (seperti penjahit) menawarkan produk buatannya kepada 

MDS. Jika produknya memiliki kriteria yang sesuai, MDS akan 

menawarkan kerjasama. Produk tersebut akan diberikan merek oleh PT 

Matahari tanpa sepengetahuan supplier barang. 

Contoh produk private label PT MDS : Connexion, Cole, Details, Stanley 

Adams, Nevada, American Jeans, Super T, Pipiniko, Surf The Earth, Kidz 

Too, Aero, Style & Chic, Phenomenal. 

 Consignment : pemasok menitipkan ke MDS untuk menjual barangnya. 

 

Pembagian Area dalam toko MDS : 

 Ladies  

 Man  

 Youth Girl 

 Youth Boy 

 Intimate (Pakaian Dalam) 

 Bag & Accessories 

 Children 

 Beauty 

 Shoes 

 

Beberapa Penghargaan Taraf International yang telah diraih PT MDS : 

 Matahari anggota Intercontinental Group of Department Store (IGDS), 

asosiasi yang beranggotakan 32 Department Store terkemuka di dunia dari 

32 negara. 
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 Sejak tahun 2004 selama empat tahun berturut-turut, Matahari meraih 

Retail Asia Pasific Top 500 Gold Award melalui proses seleksi 500 

perusahaan peringkat atas dari 14 region ekonomi Asia Pasific. 

 Pada tahun 2007 mendapat Top 500 Asia Pasific Retail Awards – Best of 

the Best Department Store. 

 Tahun 2014 meraih Everlasting Brand Awards untuk kategori department 

store karena mampu bertahan selama lebih dari 50 tahun. 

 

Beberapa kegiatan pemasaran yang dilakukan MDS : 

 Matahasi Club Card (MCC) 

Tujuan perusahaan adalah menjaga hubungan yang berkesinambungan dan 

memberikan manfaat lebih yang eksklusif kepada pelanggan, dengan memberikan 

loyalty program yang komprehensif. Salah satu manfaat yang diberikan meliputi 

point reward yang diperoleh berdasarkan nilai pembelian, kerjasama eksklusif 

dengan pihak ketiga, diskon spesial, dan kesempatan belanja eksklusif. 

 Penawaran spesial dan diskon promosi 

Tujuan perusahaan adalah menyediakan produk terbaik dengan harga 

terbaik. Matahari terkenal atas nilai produk yang diberikan, dan perusahaan 

berkomitmen untuk meneruskan nilai tersebut melalui program pemasaran yang 

ekstensif. 

 Pemasaran yang ekstensif 

Tujuan perusahaan adalah menjadi bagian dalam hidup pelanggan, 

sekaligus menjadi pilihan utama pelanggan saat berbelanja. Untuk mencapai 
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tujuan tersebut, perusahaan melakukan pemasaran dan melakukan kampanye 

brand image di majalah remaja, majalah mode, serta mengambil bagian dalam 

media sosial. Perusahaan juga akan meningkatkan pemasaran untuk Private Label 

Brands Matahari. 

 

MDS memperkenalkan konsep department store modern di Indonesia 

sejak tahun 1972. Ada lima kunci sukses yang diterapkan Matahari : 

1. Menjaga fokus perusahaan pada kebutuhan para konsumen. 

Seiring dengan perubahan gaya hidup dan kebutuhan hidup, perusahaan 

ingin terus menyediakan barang dan jasa dan memastikan terpenuhinya kebutuhan 

tersebut tanpa menghilangkan tradisi sebagai keunikan penduduk dalam sebuah 

negara. 

2. Menjaga hubungan baik dengan industri manufaktur di Indonesia. 

Banyak pemasok yang telah bekerja sama dengan perusahaan sejak 

dibukanya gerai pertama. Lebih dari 90% merchandise di gerai-gerai yang ada 

berasal dari industri manufaktur Indonesia. 

3. Berpegang teguh pada penyediaan konsep department store yang modern 

bagi para pelanggan. 

Perusahaan ingin menjadi gerai yang dapat memuaskan dan menginspirasi 

pelanggan dengan menciptakan suasana berbelanja yang kondusif dan inovatif.  

4. Matahari adalah department store tertua dan terbesar di Indonesia 

Brand label perusahaan dinilai berkualitas tinggi dengan harga yang 

terjangkau. 
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5. Memiliki SDM yang kuat 

Perusahaan telah didukung oleh tim yang kuat di gerai-gerai perusahaan, 

pusat distribusi, kantor serta pemasok dan mitra usaha di seluruh Indonesia. 

 

Posisi PT MDS dalam bisnis retail adalah sebagai berikut: 

Grafik 2.1 Posisi MDS 

 

 

Berikut merupakan analisis kinerja keuangan PT Matahari Department Store Tbk 

untuk tahun 2013. 

Tabel 2.1 Pengukuran Kinerja Keuangan 

 

Supplier MDS Customer 
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Tabel 2.2 Peningkatan Penjualan Barang Dagangan 

 

Tabel 2.3 Pertumbuhan Penjualan pada Gerai yang Sama Tahun 2009-2013 

 

Tabel 2.4 Kinerja Usaha Tahun 2012 dan 2013 

 

 

Secara garis besar, kinerja perusahaan MDS terus bertumbuh dan kian 

meningkat dari tahun ke tahun. Pendapatan perusahaan meningkat dari tahun 2012 

ke tahun 2014. Penjualan atas barang dagangan juga meningkat, seiring dengan 

meningkatnya penjualan lainnya.  
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Berikut merupakan uraian dari baris akun terkait dengan pendapatan dan 

pengeluaran: 

1. Pendapatan bersih : terdiri dari penjualan ritel, pendapatan bersih dari 

penjualan konsinyasi dan biaya jasa tertentu. Pendapatan dari penjualan 

Produk Ritel dan Produk Konsinyasi didapat pada saat produk diserahkan 

ke pelanggan di titik kassa. 

2. Pendapatan penjualan ritel : terdiri dari penjualan produk dagang yang 

terdiri dari Produk Ritel (termasuk merek eksklusif), diartikan juga sebagai 

Penjualan Ritel, setelah dikurangi potongan harga penjualan dan pajak 

pertambahan nilai. 

3. Pendapatan bersih dari penjualan konsinyasi : terdiri dari pendapatan atas 

penjualan Produk Konsinyasi kepada konsumen dikurangi jumlah utang 

kepada vendor konsinyasi terkait. 

4. Pendapatan jasa : terdiri dari pendapatan pusat distribusi yang diperoleh 

sebagai imbalan memberikan jasa logistik kepada pihak ketiga. 

Pendapatan jasa juga termasuk biaya yang dibayarkan untuk konsultasi 

dan jasa manajemen yang diberikan kepada MI (PT Meadow Indonesia) 

untuk pengembangan di sektor ritel Indonesia. Komponen biaya jasa ini 

terus berlanjut walaupun MI digabungkan ke dalam Perseroan di tahun 

2011. Pendapatan jasa didapat pada saat jasa diberikan, dimana besarannya 

ditentukan secara terukur dan wajar. Pendapatan jasa yang dihasilkan oleh 

pusat distribusi diperlakukan sebagai utang berdasarkan perjanjian dengan 

masing-masing vendor konsinyasi. 
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5. Penghasilan keuangan terdiri dari bunga deposito bank dan pendapatan 

bunga. 

6. Beban pokok pendapatan merupakan biaya produk Ritel yang dijual 

selama periode tersebut. Beban pokok pendapatan juga termasuk biaya 

jasa yang timbul dari kegiatan yang menghasilkan pendapatan jasa seperti 

pendapatan pusat distribusi. Beban pokok pendapatan diakui pada saat 

penjualan. 

7. Beban usaha terutama terdiri dari biaya sewa, biaya pemasaran, jasa 

operasional, biaya transaksi kartu kredit, kantong plastik, gaji dan 

kesejahteraan karyawan, utilitas dan telekomunikasi, penyusutan, 

konsultan, asuransi, perjalanan dinas, pemeliharaaan dan perbaikan, pajak, 

perijinan, amortisasi, beban konsumsi, dan beban seragam. 

8. Biaya keuangan terdiri dari biaya bunga atas pinjaman dan amortisasi 

biaya transaksi pinjaman. 

9. Laba kotor terdiri dari pendapatan bersih dikurangi beban pokok 

pendapatan. 

10. Keuntungan bersih lainnya terdiri dari keuntungan dari klaim asuransi 

yang diterima dalam hubungannya dengan kerugian akibat kebakaran di 

sebuah gerai pada tahun 2011. Keuntungan lainnya juga termasuk nilai 

dari kupon MCC yang telah melewati batas waktu dan penjualan kelebihan 

kotak kardus. 
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2.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

Berikut merupakan Struktur Organisasi Perusahaan PT Matahari 

Department Store Tbk secara garis besar (Gambar 2.2), Struktur Organisasi untuk 

Divisi Finance dan Accounting secara umum (Gambar 2.3) dan secara detail 

(Gambar 2.4). 
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2.4 Teori Pengelolaan Kas terkait Siklus Pendapatan dan Pengeluaran 

Perusahaan 

Ross et al (2002) menyatakan tujuan dasar manajemen kas yaitu untuk 

menjaga batas terendah ketersediaan kas yang memungkinkan perusahaan untuk 

tetap dapat menjalankan operasional secara efektif dan efisien. Manajemen kas 

mendiskusikan cara dalam mempercepat pendapatan (collections) dan mengelola 

pengeluaran. 

Kas diperlukan untuk memenuhi transaction motive yaitu kebutuhan untuk 

mempunyai cash on hand untuk dapat membayar tagihan pengeluaran. Transaksi 

berkaitan dengan aktivitas pengeluaran dan pendapatan kas yang didapatkan dari 

operasional perusahaan yang berjalan.  

Pengeluaran secara kas meliputi pembayaran upah dan gaji, utang dagang, 

pajak dan dividen. Kas diperoleh dari penjualan produk, aset dan pendanaan baru.  

Kas masuk (collections) dan kas keluar (disbursement) tidak mengalir secara 

bersama-sama dengan sempurna. Diperlukan kas yang harus dipertahankan untuk 

menjadi buffer atau cadangan. 

Hal terpenting dalam cash collections adalah mempercepat perolehan 

pendapatan dan mengurangi keterlambatan antara waktu konsumen membayar 

tagihannya dengan waktu tersedianya kas. Sedangkan yang terpenting dalam cash 

disbursement adalah mengontrol pengeluaran dan meminimalkan biaya 

perusahaan. 

Menurut Weston et al (2004), ada empat alasan perusahaan perlu 

memegang kas dan surat berharga, antara lain : 
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a. Motif transaksi, agar perusahaan dapat melakukan transaksi penjualan 

dan pembelian sehari-hari. 

b. Motif berjaga-jaga (precautionary motive), agar perusahaan dapat 

mengantisipasi ketidakpastian arus kas masuk dan keluar. 

c. Kebutuhan masa depan (future need), adanya peningkatan nilai kas dan 

atau surat berharga yang disimpan sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan di masa mendatang. 

d. Kebutuhan saldo kompensasi (compensating balance requirements), 

agar perusahaan memiliki saldo minimal yang dapat digunakan untuk 

investasi yang memiliki keuntungan yang lebih besar. 

 

Penting pula bagi perusahaan untuk mengetahui perbedaan manajemen kas 

dan manajemen likuiditas. Manajemen likuiditas memperhatikan jumlah optimal 

dari aset likuid yang harus dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan manajemen kas 

lebih erat hubungannya dengan mengoptimalkan mekanisme dalam pendapatan 

dan pengeluaran kas. 

Suad Husnan (2002) berpendapat bahwa kas merupakan bentuk aktiva 

yang paling likuid, yang bisa dipergunakan dengan segera untuk memenuhi 

kewajiban finansial perusahaan. Semakin likuid suatu aset, semakin rendah 

keuntungan yang bisa diperoleh dari aset tersebut. 

Kas yang disimpan dalam bentuk deposito berjangka, akan memberikan 

tingkat keuntungan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan rekening giro. 

Deposito berjangka berjangka waktu lebih panjang dan berarti tidak dapat setiap 
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saat diuangkan. Manajemen kas membantu perusahaan memperhitungkan jumlah 

kas yang tepat, tidak terlalu banyak (agar keuntungan tidak berkurang terlalu 

besar) dan tidak terlalu sedikit (sehingga akan mengganggu kelancaran 

operasional perusahaan dalam hal likuiditas). 

Manajemen kas bertujuan untuk memaksimumkan penggunaan kas tanpa 

mengabaikan faktor likuiditas. Jika kas yang terdapat dalam perusahaan tinggi 

maka tingkat likuiditasnya akan semakin baik, begitu juga sebaliknya. Namun, 

jumlah kas yang sangat besar akan berdampak pada tingkat profitabilitas sangat 

rendah. Jumlah kas yang terlalu tinggi dalam sebuah perusahaan menunjukan 

bahwa adanya jumlah kas yang tidak dimanfaatkan dengan baik (yang dipakai 

untuk berinvestasi pada sekuritas, dll). Sebaliknya, jumlah kas yang terlalu banyak 

diinvestasikan, akan menyebabkan perusahaan krisis kas. Operasional perusahaan 

juga akan terhambat. 

Sehingga diperlukan manajemen kas pada aliran kas masuk dan kas keluar 

yang tepat bagi perusahaan agar pemanfaatan kas menjadi maksimum, sehingga 

akan memberikan posisi kas yang normal dengan tingkat likuiditas yang stabil dan 

tingkat profitabilitas yang normal. 

Manajemen kas yang baik didukung dengan pengawasan dan pengontrolan 

yang baik. Pengawasan dan pengontrolan dilakukan dengan penerapan prinsip 

audit atau pengecekan yang tepat.  

Agoes dan Trisnawati (2008), sistem audit memastikan penerimaan kas 

dan pengeluaran kas harus disertai dengan bukti penerimaan/ pengeluaran kas. 
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Penerimaan kas berasal dari penjualan secara tunai dan penagihan atas piutang 

usaha. Pengeluaran kas berasal dari pembelian, persediaan dan operasional usaha. 

Setiap penjualan harus memenuhi prosedur dan didukung bukti transaksi 

penjualan sebagai berikut. 

a. Prosedur Pesanan Penjualan (Sales Order) 

b. Prosedur Persetujuan Kredit (Sales Order Approval) 

c. Prosedur Pengiriman Barang (Delivery Note) 

d. Prosedur Penagihan (Collection Note) 

e. Prosedur Pencatatan Penjualan/ Piutang dan Penerimaan Kas (Faktur/ 

Invoice dan Rekening Koran) 

Adapun prosedur pembelian dan didukung bukti transaksi pembelian 

sebagai berikut. 

a. Prosedur Permintaan Pembelian (Purchase Requirement) 

b. Prosedur Permintaan Penawaran Harga (Price Quotation) dan Pemilihan 

Pemasok 

c. Prosedur Order Pembelian (Purchase Order) 

d. Prosedur Penerimaan Barang (Receiving Report) 

e. Prosedur Pencatatan Pembelian (Invoice) 

 

Dalam prakteknya, semua prosedur penjualan dan pembelian harus 

berjalan seperti yang telah disebutkan. Pihak yang umumnya mengontrol bagian 

aliran kas masuk dan kas keluar adalah bagian Puitang usaha (Account 

Receivable) dan Utang usaha (Account Payable). 

Analisis siklus pendapatan..., Magdalena, FB UMN, 2015



35 
 

Audit dilakukan untuk mengurangi resiko yang muncul akibat salah 

mengakui pendapatan atau pengeluaran. Kesalahan dalam pengakuan kas masuk 

dan kas keluar akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Laporan 

keuangan menggambarkan kondisi stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Berikut 

beberapa prinsip audit yang umumnya diterapkan oleh pihak AR dan AP yang 

mengontrol kas masuk dan kas keluar menurut Agoes dan Trisnawati (2008). 

a. Menganalisis (analize), yaitu memeriksa dengan cara memecah-mecah/ 

membagi menjadi bagian yang lebih kecil untuk menentukan hubungan 

antara bagian-bagian tersebut. 

b. Mengecek (check), yaitu memeriksa suatu perkalian/ penjumlahan untuk 

menjamin ketepatan dengan memberikan tanda (tickmark). 

c. Membandingkan (compare), yaitu membandingkan dua data atau lebih 

dari suatu informasi dengan memperhatikan persamaan dan perbedaan. 

d. Menginspeksi (scan), yaitu menelaah secara kritis tanpa melakukan 

verifikasi lengkap untuk melihat apakah ada hal-hal yang tidak biasa. 

e. Merekonsiliasi (reconsile), yaitu mencocokan dua sumber yang terpisah 

mengenai suatu hal yang sama, jika ada perbedaan harus dijelaskan. 

Contoh rekonsiliasi bank. 

f. Mengonfirmasi (confirm), yaitu usaha pencarian bukti dimana pihak ketiga 

meneguhkan kebenaran atau kesalahan informasi yang diperiksa. 

g. Menelusuri (trace), yaitu memeriksa dengan cara mengurut kembali ke 

bukti asal. 
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h. Memeriksa dokumen dasar (vouching), yaitu membuktikan sah atau 

tidaknya suatu transaksi, apakah didukung oleh bukti yang lengkap dan 

disetujui oleh pejabat yang berwenang. 

i. Menguji (testing), yaitu mengadakan pemeriksaan sebagian dari suatu 

populasi yang hasilnya digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai 

populasi tersebut. 

j. Melakukan pisah batas (cut-off), yaitu menguji transaksi apakah dicatat 

dengan tepat waktu pada akhir periode. 

 

Ketika terjadi penjualan secara tunai maupun kredit, akan adanya 

pengakuan pendapatan. Pendapatan yang telah diakui harus dilengkapi dengan 

bukti penerimaan kas, cek giro serta rekening koran. Selanjutnya akan dilakukan 

pengecekan/ audit dengan menggunakan beberapa prinsip. Prinsip audit yang 

diterapkan antara lain. 

a. Memeriksa dokumen dasar apakah bukti slip bank, cek giro dan rekening 

koran mendukung keabsahan terjadinya transaksi penjualan tersebut dan 

diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Setelah dokumen dasar sudah 

cukup lengkap, maka dapat diterapkan prinsip lainnya. 

b. Rekonsiliasi untuk mencocokan apakah faktur penjualan sesuai dengan 

cek giro dan rekening koran yang ada.  

c. Membandingkan apakah terdapat kesamaan dan perbedaan antara faktur 

penjualan dan bukti penerimaan kas. 
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d. Mengecek untuk menjamin tidak adanya kesalahan perhitungan dalam 

penjumlahan, perkalian, pengurangan dan pembagian. 

e. Setelah prinsip b, c, dan d diterapkan dan ditemukan bahwa terdapat 

perbedaan, ketidakcocokan dan kesalahan perhitungan antara pengakuan 

penerimaan kas dengan buktinya, maka dapat diterapkan prinsip 

konfirmasi. Bagian keuangan perusahaan akan mengkonfirmasi kembali 

kepada cabang atau toko apabila terdapat perbedaan, ketidakcocokan dan 

kesalahan perhitungan yang ditemukan. Pihak toko atau cabang akan 

menjawab dengan peneguhan kebenaran atau perbaikan kesalahan. 

Adanya selisih dalam jumlah penerimaan kas, memungkinkan terjadinya 

penagihan kembali. Jika tidak dilakukan penagihan kembali, selisih 

kekurangan penerimaan akan menjadi kerugian perusahaan jangka pendek. 

Begitu pula dengan selisih kelebihan penerimaan akan menjadi kerugian 

jangka panjang perusahaan bila secara mendadak dilakukan pemeriksaan 

dari eksternal perusahaan (auditor eksternal). 

 

Sama halnya dengan pengeluaran kas perusahaan. Biaya perusahaan yang 

melibatkan pembelian, biaya persediaan dan operasional juga harus melibatkan 

prinsip audit sebelum dilakukannya pembayaran atas tagihan yang ada. Semua 

biaya yang ditagihkan ke perusahaan harus disertai dengan bukti yang lengkap 

dan jelas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terkait dengan bukti yang 

diperlukan dalam pembelian salah satunya. Prinsip yang diterapkan sama dengan 

prinsip pemeriksaan penjualan sebelumnya, membandingkan semua bukti yang 
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ada dengan Kas Bank. Hanya saja ada tambahan prinsip yang dapat diterapkan 

sebagai berikut. 

a. Menelusuri dengan mengurutkan bukti yang ada secara berurutan. 

Prosedur pembelian aset memerlukan prinsip ini. Hal tersebut dikarenakan 

begitu banyak bukti sebelum terjadinya pembelian sampai barang yang 

dibeli sampai di tempat tujuan. Sehingga diperlukan adanya pengurutan 

bukti agar dapat diperiksa dengan lebih teliti dan mudah. 

b. Adanya pengujian, dengan melihat konsistensi dari jumlah nominal uang 

yang ditagih. Contohnya biaya perjalanan dinas (PD). Banyaknya cabang 

perusahaan di luar perusahaan Pusat (Head Office), memungkinkan pihak 

keuangan perusahaan HO tidak mengingat secara rinci tarif angkutan 

umum dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Sementara jasa angkutan umum 

seringkali memberlakukan perubahan tarif biaya perjalanan pada suatu 

waktu tertentu. Untuk menangani ketidakpastian biaya yang ditagihkan, 

perlu diperhatikan prinsip pengujian dengan melihat konsistensi biaya 

yang satu dengan yang lainnya (untuk jenis biaya yang sama). 
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