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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Rekonsiliasi Bank 

Rekonsiliasi bank (bank reconciliation) adalah proses sistematis 

membandingkan saldo kas yang dilaporkan oleh bank dengan saldo kas pada buku 

perusahaan dan menjelaskan perbedaannya. Dengan kata lain rekonsiliasi bank 

merupakan proses untuk menentukan perbedaan antara saldo bank dan saldo kas 

perusahaan. (Fatimah, Siti. 2013).  

2.1.1 Prosedur Rekonsiliasi 

 Prosedur rekonsiliasi menurut Soemarso (2002) adalah: 

1. Mencocokkan setiap setoran yang terdapat dalam buku dengan setiap ayat 

jurnal kredit dalam laporan rekening koran. 

2. Mencocokkan setiap pengeluaran uang yang terdapat dalam buku cek keluar 

dengan setiap ayat debit dalam rekening koran. 

Pada setiap akhir bulan, bank mengirimkan laporan bank (bank statement) 

kepada nasabahnya bersama-sama dengan cek pelanggan yang sudah dibayar bank 

(paid check) selama bulan tersebut. Jika tidak ada terjadi kesalahan dalam 

pencatatan perusahaan, maka laporan rekening koran dan laporan pembukuan 

perusahaan seharusnya sama-sama memiliki nilai saldo akhir yang sama pada 

periode tersebut. 
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Fatimah (2013) memberikan contoh transaksi yang mudah dimengerti 

dalam menyusun rekonsiliasi bank sebagai berikut. 

1. Saldo menurut perusahaan Rp. 2.510.000 sedangkan saldo menurut bank Rp. 

2.490.000 

2. Bank telah menagih untuk PT. Kencana Mulia sebuah wesel tagih berikut 

bunganya sebesar Rp. 470.000  nilai nominal wesel tersebut adalah Rp. 

450.000 dalam hal ini, pihak bank membebankan biaya penagihan sebesar Rp. 

5.000 kepada PT. Kencana Mulia. 

3. Setoran uang pada tanggal 31 Juli 2010 sebesar Rp. 749.840 belum tampak 

dalam rekening koran bank bulan Juli 2010. 

4. Bank telah keliru membebankan pengeluaran cek PT. Kencana Mulia sebesar 

Rp. 40.160 ke dalam rekening PT. Kencana mulia. 

5. Cek yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, tetapi belum juga diuangkan oleh 

supplier sampai dengan akhir bulan Juli 2010 sebesar Rp. 880.000 

6. Pembayaran utang kepada kreditur sebesar Rp. 82.500 telah keliru dicatat 

dalam pembukuan perusahaan. Bagian akuntansi PT. Kencana Mulia mencatat 

akun kas di sebelah debit dan akun utang usaha di sebelah kredit dalam jurnal. 

7. Cek dari pelanggan yaitu PT. Lonely Green sebesar Rp. 422.800 ditolak oleh 

bank karena tidak ada dananya. 

8. Penerimaan uang sebagai hasil dari penagihan ke pelanggan sebesar Rp. 79.760 

telah keliru dicatat oleh bagian akuntansi perusahaan sebesar Rp. 77.960. 
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9. Bank telah membebankan biaya administrasi sebesar Rp. 12.000 ke dalam 

rekening perusahaan, tetapi hal ini belum dicatat oleh bagian akuntansi 

perusahaan. 

Berdasarkan ilustrasi di atas, saldo akhir menurut bank adalah Rp. 

2.490.000. Terdapat transaksi yang belum dicatat oleh pihak bank sebesar Rp. 

749.840 dan kesalahan dalam pencatatan berupa pembebanan pengeluaran cek 

sebesar Rp. 40.160. Selain itu, terdapat cek yang belum dicairkan oleh supplier 

sebesar Rp. 880.000. Sehingga saldo akhir bank yang sebenarnya adalah Rp. 

2.400.000 ( 249000 + 749840 + 40160 – 880000).  

Saldo menurut pembukuan perusahaan adalah Rp. 2.510.000. Pihak 

perusahaan belum mencatat piutang wesel dan jasa giro yang dibebankan oleh 

bank yaitu sebesar Rp. 470.000 dan Rp. 23.000. Terdapat kekeliruan pencatatan 

oleh pihak perusahaan sebesar Rp. 1.800, yang seharusnya Rp. 79.760 tetapi 

dicatat sebesar Rp. 77.960. Selain itu, terdapat cek yang dicatat oleh perusahaan 

sebesar Rp. 422.800 yang ternyata tidak dapat diuangkan karena tidak cukup 

dana. Pihak perusahaan juga tidak mencatat biaya administrasi dan biaya 

penagihan bank sebesar Rp. 12.000 dan Rp. 5.000 sehingga saldo akhir 

perusahaan yang sebenarnya adalah Rp. 2.400.000. 
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Bentuk rekonsiliasi bank dari ilustrasi tersebut yaitu : 

 

PT. Kencana Mulia 

Rekonsiliasi Bank 

31 Juli 2010 

 

Saldo menurut catatan bank            Rp.   2.490.000 

Kesalahan dalam pencatatan            Rp.        40.160 

Setoran dalam perjalanan           Rp.      749.840 

Cek yang masih beredar           (Rp.     880.000) 

Saldo bank yang benar           Rp.   2.400.000 

 

Saldo menurut catatan perusahaan          Rp.   2.510.000 

Piutang wesel             Rp.      470.000 

Kesalahan dalam pencatatan             Rp.           1.800 

Jasa giro             Rp.        23.000 

Kesalahan dalam pencatatan           (Rp.     165.000) 

Cek tidak cukup dana            (Rp.     422.800) 

Biaya penagihan            (Rp.         5.000) 

Biaya administrasi bank           (Rp.       12.000) 

Saldo buku yang benar            Rp.  2.400.000 
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2.1.2 Penyebab Perbedaan Saldo Rekonsiliasi 

Adapun penyebab adanya perbedaan antara saldo bank dengan saldo kas 

pada perusahaan yaitu sebagai berikut (Fatimah, Siti. 2013) : 

1. Setoran dalam perjalanan (deposits in transit) 

Setoran yang telah diperhitungkan dalam catatan perusahaan sebagai penambah 

saldo kas di bank, tetapi belum masuk dalam catatan rekening koran bank 

(belum di kredit oleh bank bersangkutan). 

2. Cek yang masih beredar (outstanding checks) 

Pihak perusahaan di dalam pembukuannya sudah mengurangi besarnya saldo 

kas di bank sebagai pembayaran utang ke kreditur atau suplier dengan 

menggunakan cek, namun sampai dengan akhir bulan cek tersebut belum juga 

dicairkan ke bank sehingga saldo kas perusahaan menurut pihak bank belum 

mencerminkan pembayaran tersebut. 

3. Cek tidak cukup dana (Not sufficient fund check) 

Cek tidak cukup dana atau disebut juga cek kosong adalah cek yang diterima 

dari pelanggan atas pembayaran piutang usaha tetapi setelah disetorkan ke 

pihak bank ternyata cek tersebut tidak bisa dicairkan. 

4. Penagihan piutang wesel, beserta bunganya lewat bank (notes plus interest 

collected by bank) 

Tagihan piutang wesel dilakukan oleh bank, maka perusahaan baru akan 

mengetahui hasil penerimaan tagihan ini (beserta bunganya) pada awal bulan 

berikutnya, yaitu pada saat perusahaan menerima rekening koran atas bulan 

yang telah lewat. 
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5. Bunga bank atas saldo rekening perusahaan yang mengendap (interest income) 

Perusahaan biasanya baru akan mengetahui hasil pendapatan bunga atas saldo 

rekeningnya yang telah mengendap selama bulan berjalan pada awal bulan 

berikutnya. 

6. Biaya jasa bank (bank service charger) 

Biaya-biaya ini meliputi biaya administrasi, biaya kliring biaya penagihan 

piutang lewat bank, biaya cetak buku cek dan biaya lainnya yang dibebankan 

ke rekening nasabah sehubungan dengan pemanfaatan fasilitas atau jasa yang 

diberikan bank.perusahaan biasanya baru akan mengetahui besarnya biaya 

tersebut pada awal bulan berikutnya. 

7. Kesalahan dalam pencatatan (error in recording) 

Kesalahan dalam pencatatan bisa saja terjadi baik dilakukan oleh bank maupun 

perusahaan. Perusahaan hanya akan membuat jurnal koreksi dalam 

pembukuannya, apabila kesalahan pencatatan dilakukan oleh pihak perusahaan 

sendiri. 

 

2.1.3 Laporan  Rekonsiliasi 

Menurut Munawir (2012) ada dua bentuk laporan rekonsiliasi, yaitu: 

1. Rekonsiliasi dua kolom 

Rekonsiliasi dua kolom adalah suatu bentuk rekonsiliasi dari saldo menurut 

bank ke saldo menurut perusahaan atau sebaliknya dan akhirnya diperoleh 

saldo yang benar. Bentuk rekonsiliasi bank tersebut terdiri dari dua bagian 

yaitu saldo per laporan bank dan saldo menurut buku perusahaan dan kedua 
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bagian tersebut akhirnya menunjukkan saldo yang benar. Agar catatan 

perusahaan menunjukkan saldo kas yang benar menurut rekonsiliasi bank, 

maka catatan perusahaan harus disesuaikan jumlah yang benar itulah yang 

harus dilaporkan pada neraca. 

2. Rekonsiliasi empat kolom 

Rekonsiliasi empat kolom adalah bentuk rekonsiliasi yang banyak digunakan 

oleh auditor dan sering disebut proof of cash yang pada dasarnya merupakan 

perluasan dari bentuk dua kolom dan merupakan empat rekonsiliasi menjadi 

satu (four in one) yang meliputi: 

a. Rekonsiliasi saldo kas awal periode per laporan bank dan per buku (kolom 

pertama) 

b. Rekonsiliasi penerimaan kas (setoran-setoran) per laporan bank dengan 

penerimaan yang di catat di buku perusahaan (kolom kedua) 

c. Rekonsiliasi pengeluaran kas per laporan bank dengan penerimaan yang 

tercatat di laporan bank dengan penerimaan yang tercatat di buku 

perusahaan (kolom ketiga) 

d. Rekonsiliasi saldo akhir periode per laporan bank dan per buku perusahaan 

(kolom keempat) 
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2.2 Forward Chaining 

Russel, P. (2003) menjelaskan bahwa forward chaining adalah metode 

pancarian atau teknik pelacakan ke depan yang dimulai dengan informasi yang 

ada dan penggabungan rule untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau tujuan. 

Putra (2011) juga menyebutkan di dalam penelitiannya, bahwa metode 

forward chaining dimulai dari sejumlah fakta-fakta yang telah diketahui untuk 

mendapatkan suatu fakta baru dengan memakai rule-rule yang memiliki ide dasar 

yang cocok dengan fakta dan terus dilanjutkan sampai mendapatkan tujuan atau 

sampai tidak ada rule yang punya ide dasar yang cocok atau sampai mendapatkan 

fakta. 

Gambar 2.1 Proses Forward Chaining (Sumber: Verina, 2015) 

Putra (2011) juga memberikan contoh dengan asumsi listing berikut valid, 

masing-masing variable dari setiap rule mengirimkan nilai benar (true) dan 

tujuannya adalah variable G. Dalam contoh berikut, terdapat lima aturan yaitu R1, 

R2, R3, R4 dan R5 dengan kondisinya masing-masing. 
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R1 : JIKA A DAN C MAKA E. 

R2 : JIKA D DAN C MAKA H 

R3 : JIKA B DAN E MAKA F 

R4 : JIKA B MAKA C 

R5 : JIKA F MAKA G 

 Langkah-langkah dari komputer adalah sebagai berikut : 

1. Komputer mengambil rule yang pertama (R1). Terdapat A pada posisi JIKA, 

karena nilai A belum ada pada memori dan tidak ada rule yang memuat 

konklusi A, maka komputer akan menanyakan jawaban dari A kepada user 

(diasumsikan benar). 

2. Setelah A terpenuhi maka giliran C yang akan diperiksa nilainya, tetapi tidak 

ada nilai C pada memori. Meski demikian, C merupakan konklusi dari R4. 

Sistem akan beralih ke rule R4 

3. Terdapat B pada posisi JIKA dari rule R4. Karena tidak terdapat pada mmori 

dan bukan jawaban konklusi dari rule, maka komputer akan menanyakan 

jawaban untuk B (diasumsikan dijawab benar). Dengan demikian konklusi C 

diinputkan ke memori. 

4. Dengan diinputkannya konklusi C pada memori, maka syarat untuk konklusi E 

pada rule R4 terpenuhi juga. Konklusi E diinputkan ke memori, kemudian 

komputer akan mencari rule dengan E pada posisi JIKA dan akan mendapatkan 

R3. 
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5. Pada rule R3 nilai B dan E terdapat pada memori dengan nilai benar, maka 

konklusi F terpenuhi dan akan diinputkan ke memori. Komputer kemudian 

mencari lagi rule dengan nilai F pada posisi JIKA dan akan mendapatkan rule 

R5. 

6. Konklusi G pada rule R5 terpenuhi, karena nilai F bernilai benar dan sistem 

akan menghasilkan kesimpulan G. 

2.3 Uji Validitas dan Realibilitas Kuesioner 

Uji validitas dilakukan untuk memastikan seberapa baik suatu instrumen 

digunakan untuk mengukur konsep yang seharusnya diukur. Menurut Sugiono 

(2010) untuk menguji validitas konstruk dilakukan dengan cara mengkorelasikan 

antara skor butir pertanyaan dengan skor totalnya. 

Rumus yang digunakan untuk menguji validitas instrumen ini adalah 

Product Moment dari Karl Pearson, sebagai berikut. 

                           
∑   

(∑ )(∑ )
 

√(∑   
(∑ ) 

 ) (∑    
(∑ ) 

 )

                             ( ) 

Keterangan : 

r = nilai validitas yang dicari 

x = skor penilaian pertanyaan 1 

y = skor penilaian pertanyaan 2 

n  = jumlah responden 
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 Suharsimi Arikunto (2006: 154) menyatakan “Reliabilitas menunjuk pada 

suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik”. 

Reliabilitas berkenaan dengan tingkat keajekan atau ketetapan hasil 

pengukuran (Nana Syaodih Sukmadinata, 2009). Kuesioner dikatakan reliabel jika 

dapat memberikan hasil relatif sama (ajek) pada saat dilakukan pengukuran 

kembali pada obyek yang berlainan pada waktu yang berbeda atau memberikan 

hasil yang tetap. 

Reliabilitas kuesioner dapat dihitung dengan rumus koefisien cronbach 

alpha. Apabila nilai r ≥ 0,7 maka dapat dikatakan instrumen tersebut reliabel 

(Johnson & Christensen, 2012). 
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Keterangan : 

r  = realibilitas yang dicari 

k  = total butir pertanyaan 
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= total varian butir 
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= varian total 
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