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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 
 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Kerja magang dilaksanakan di Integra Consulting yang memberikan accounting 

and cooperate services. Integra Consulting berlokasi di Jalan Puter Raya Blok EC 

2 Nomor 41, Bintaro Jaya Sektor 5 dengan kode pos 15222.  Kerja magang dimulai 

sejak 25 Januari 2021 dan berakhir pada 31 Maret 2021. Posisi yang menjadi 

tanggung jawab selama kerja magang adalah junior accounting consultant di mana 

junior accounting consultant bertanggung jawab kepada Ibu Ingird Kusuma Dewi 

selaku manager, dan mendapatkan arahan, bimbingan dan pengawasan dari beliau. 

Lingkup kerja junior accounting consultant Integra Consulting adalah 

mengerjakaan tugas yang berkaitan langsung dengan akuntansi, seperti melakukan 

pencatatan jurnal, rekonsiliasi bank, membuat rincian pembayaran, hingga 

membuat laporan arus kas, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan.  

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Seluruh penugasan yang didapatkan selama kerja magang adalah tugas yang terkait 

dengan akuntansi. Data nama perusahaan yang menjadi client Integra Consulting 

disamarkan dalam rangka menjaga rahasia perusahaan. Berikut ini merupakan 

tugas-tugas yang telah dilaksanakan selama praktik kerja magang di Integra 

Consulting: 
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1. Membuat Laporan Arus Kas Aktivitas Operasi (Cash Flow For Operating 

Activities) PT. A Untuk Periode Oktober, November, dan Desember Tahun 

2020 

Laporan arus kas terdiri dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 

Pembuatan laporan arus kas operasi dilakukan dengan tujuan untuk 

menginformasikan arus masuk dan arus keluar kas (dalam pekerjaan ini, cash 

in bank BCA 6789) aktivitas operasi pada periode tertentu. Selain itu, laporan 

arus kas merupakan salah satu komponen laporan keuangan. Maka, tujuan 

dilakukannya aktivitas ini adalah menyelesaikan salah satu langkah accounting 

cycle yaitu membuat laporan keuangan. Laporan arus kas dibuat pada Triwulan 

IV yaitu bulan Oktober, November, dan Desember tahun 2020. Langkah yang 

diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah sebagai berikut: 

a. Memperoleh cash flow  PT. A hingga September 2020 dari supervisor untuk 

mendapatkan saldo akhir cash in bank September 2020 sehingga dapat 

dijadikan saldo awal cash in bank Oktober 2020. 

b. Mendapatkan data penjualan periode Oktober, November, dan Desember 

2020 dari sheet sales AR-des’20 dan sheet mutasi bank BCA 6789 (dengan 

asumsi bahwa seluruh penerimaan pembayaran pada sheet Sales AR des-20 

adalah pembayaran penjualan), memilih transaksi penjualan yang sudah 

diterima pembayarannya, mengelompokkan dan menjumlahkan transaksi 

yang sejenis/terkait pada perusahaan yang sama, lalu membuat rekapitulasi 

penerimaan pembayaran PT.A per bulan untuk dijadikan dasar perhitungan 

laporan arus kas. Sedangkan untuk pengeluaran, sheet yang diperlukan 
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adalah BCA 6789 dan selanjutnya membuat rekapitulasi pembayaran PT.A 

di sheet excel baru yang dinamai “pengeluaran”. 

c. Dari sheet rekapitulasi penerimaan dan pembayaran Triwulan IV 2020, 

selanjutnya membuat laporan arus kas aktivitas operasi untuk Bulan 

Oktober, November dan Desember dalam sheet excel yang berbeda-beda. 

d. Dari laporan arus kas aktivitas operasi masing-masing bulan, selanjutnya 

menggabungkannya menjadi laporan arus kas aktivitas operasi tahun 2020 

secara keseluruhan.  

2. Membuat Rekonsiliasi Pelunasan Account Payable PT. B Tahun 2020 

Rekonsiliasi Pelunasan account payable PT.B  adalah aktivitas mencocokkan 

saldo dan transaksi yang terdapat pada catatan perusahaan dengan nama file 

“Purchase & AP” dan  software accounting Jurnal.id dengan nama file 

“ledger” dengan bukti pendukung yaitu rekening giro. Tujuan dari 

dilakukannya aktivitas ini adalah untuk memastikan bahwa saldo pelunasan 

account payable pada file Purchase AP dan file ledger  sudah sama. Transaksi 

yang menyebabkan perbedaan saldo kedua pihak disebut dengan “temuan 

rekonsiliasi” yang harus dibuatkan jurnal penyesuaian. Langkah-langkah yang 

diperlukan untuk melakukan pekerjaaan ini adalah: 

a. Memperoleh seluruh file dan bukti pendukung yang diperlukan seperti sheet 

Purchase & AP (account payable), sheet ledger AP, rekening giro, bukti 

pengeluaran cek, catatan tulisan tangan dari perusahaan, dan bukti setor dari 

bank dari supervisor 
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b. Mencocokkan saldo pada rekapitulasi utang, ledger, dan rekening giro 

(catatan bank), yang merupakan hasil jurnal yang dihasilkan oleh software 

akuntansi yang digunakan pada tahun 2020 yaitu Jurnal.id. 

c. Sedangkan dalam perjalanannya, terdapat perbedaan antara pihak 

rekapitulasi utang dan Jurnal.id Perbedaan tersebut disebut juga dengan 

“temuan”, di mana terdapat 7 temuan dalam rekonsiliasi ini. 

d. Melakukan penyesuaian terhadap temuan tersebut. Pelunasan utang 

understated pada catatan perushaan, maka koreksi yang dilakukan adalah 

menambahkan jumlah pelunasan tersebut. Sedangkan terkait pelunasan 

utang yang overstated pada catatan perushaan, maka koreksi yang dilakukan 

adalah mengurangi jumlah pelunasan tersebut. Koreksi ini didukung 

dokumen bank (bukti setor, rekening giro, dan bukti pengeluaran cek). 

e. Setelah nominal pelunasan utang pada catatan perusahaan dan Jurnal.id 

sudah sama, maka rekonsiliasi telah selesai dilakukan. 

f. Mengkomunikasikan dan membuat rangkuman perbaikan temuan 

rekonsiliasi dalam bentuk microsoft excel kepada junior accounting 

consultant untuk dilakukan perbaikan jurnal pelunasan account payable. 

3. Membuat Rekapitulasi Outstanding Utang Tahunan PT.B periode 2020  

Setelah proses rekonsiliasi telah selesai, aktivitas selanjutnya adalah membuat 

rekapitulasi outstanding AP 2020 dan mendaftarkan pembayarannya pada AP 

Januari 2021 berdasarkan bukti pendukung (bukti setor BCA, rekening giro, dan 

catatan  perusahaan). Tujuan dari aktivitas ini memberikan informasi mengenai 

oustanding AP pada akhir Januari 2021 yang akan dibawa untuk bulan 
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selanjutnya untuk dilunasi. Tujuan lainnya menentukan jumlah utang dagang 

PT.B yang akan dilampirkan pada laporan laporan posisi keuangan. Langkah-

langkah yang diperlukan untuk melakukan aktivitas ini adalah: 

a. Memindahkan data faktur yang belum dibayar atau masih bersifat 

outstanding  di tahun 2020 dari file rekonsiliasi utang berbentuk microsoft 

excel yang telah dikerjakan pada aktivitas “2” ke dalam file microsoft excel 

baru dengan nama Purchase AP di mana aktivitas ini akan dikerjakan. 

b. Mengumpulkan data pendukung yaitu bukti setor BCA, cek, rekening giro, 

dan catatan  perusahaan dari supervisor, kemudian mencocokkan nominal 

pada masing-masing bukti transaksi untuk memastikan jumlahnya sama. 

c. Mencocokkan nominal pembayaran dari bukti transaksi dengan nominal 

utang yang outstanding pada langkah “a” dengan memberi highlight pada 

transaksi yang termasuk dalam 1 (satu) kali pembayaran.  

d. Mencatat nominal pembayaran utang dan tanggal pembayaran utang yang 

terjadi pada kolom pembayaran. 

e. Memasukkan data transaksi yang belum terbayar ke dalam kolom 

outstanding account payable. 

f. Menjumlahkan seluruh transaksi yang masih bersifat outsanding menjadi 

outstanding 1 

4. Membuat Rekapitulasi Outstanding Utang PT.B Bulanan untuk 2021  

Selain adanya outstanding account payable pada 2020 yang dibayar Januari 

2021, pada Bulan Januari 2021 turut muncul transaksi-transaksi utang baru yang 

akan dibayarkan pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu, diperlukan 
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pencatatan utang yang baru terjadi pada Januari 2021. Tujuan dilakukannya 

aktivitas ini adalah untuk memberi informasi mengenai utang yang perlu 

dilunasi PT.B dan mendapat jumlah total outstanding account payable dari 

outstanding account payable 2020 pada aktivitas “3”tahap “F” dan utang yang 

akan dicatat pada aktivitas ini. Pencatatan ini akan menentukan jumlah hutang 

dagang PT.B yang akan dilampirkan pada laporan keuangan PT. B yaitu laporan 

posisi keuangan. Langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan aktivitas 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Memperoleh file pendukung yang berupa faktur Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) PT.B dalam bentuk file PDF, kemudian berforkus pada daftar Pajak 

Masukan yang terkait langsung pada transaksi pembelian. 

b. Mencatat seluruh data transaksi pembelian yang terdaftar pada faktur PPN 

ke dalam file Purchase AP 2021 yang berbentuk microsoft excel. Data 

transaksi meliputi nama perusahaan yang terkait dengan transaksi 

pembelian, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Faktur/Dokumen, 

Tanggal Faktur/Dokumen, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), PPN, kemudian 

menghitung total (DPP+PPN).  

c. Karena belum adanya bukti pembayaran menunjukkan bahwa seluruh utang 

belum dilunasi, maka langkah selanjutnya adalah memindahkan seluruh AP 

ke dalam kolom outstanding . 

d. Menjumlahkan seluruh utang yang terjadi dalam Bulan Januari 2021. 

Jumlah utang tersebut dinamai dengan outstanding 2. Jumlah DPP dan PPN 
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pada outstanding 2  harus sama dengan jumlah DPP dan PPN pada faktur 

PPN. 

e. Menjumlahkan jumlah outstanding 1 dan outstanding 2 menjadi total 

oustanding yang merupakan jumlah utang yang belum terbayar oleh PT. B 

per Januari 2021. 

5. Membuat Rekapitulasi Mutasi Bank PT.B Periode 2021 

Pembuatan file rekapitulasi mutasi bank dengan nama sheet bank yang 

memberikan informasi masuk (penerimaan) dan keluarnya (pengeluaran) cash 

in bank, Langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan aktivitas ini 

adalah: 

a. Mengumpulkan bukti pembayaran berupa tanda terima, rekening giro, cek, 

bukti setor BCA, dan catatan tulisan tangan perwakilan PT.B yaitu Ibu C, 

di mana ketiga bukti pembayaran bersifat hardcopy dan didapatkan di 

supervisor 

b. Mencocokkan nominal pembayaran dari bukti-bukti pembayaran tersebut. 

Transaksi ini terbagi menjadi peneriman dan pengeluaran cash in bank.  

c. Memindahkan seluruh data dari rekening giro meliputi tanggal 

penerimaan/pengeluaran cash in bank, perusahaan yang dituju, dan cabang. 

Langkah selanjutnya adalah men-debit pengeluaran uang pada bank, dan 

meng-kreditkan penerimaan uang pada bank, kemudian menyajikan saldo 

bank dalam microsoft excel sheet bank. 
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6. Membuat Jurnal Pemasukkan Serta Pengeluaran Cash In Bank PT.B- 

Januari 2021 

Berdasarkan rekapitulasi mutasi bank yang telah dibuat pada aktvitas 5. 

Pekerjaan selanjutnya adalah membuat jurnal berdasarkan transaksi tersebut. 

Tujuan dilakukannya pencatatan jurnal  adalah mencatat transaksi secara 

kronologis. Tujuan lainnya adalah untuk menambah/mengurangi saldo dari 

setiap akun yang terkait dalam transaksi ini. Selain itu, tujuan dilakukannya 

pencatatan jurnal adalah memenuhi salah satu langkah dalam accounting cyle 

yaitu the recording process. 

a. Memperoleh rekapitulasi bank untuk dijadikan acuan pembuatan jurnal 

b.  Membuat jurnal atas transaksi tersebut secara tabularis dalam microsoft 

excel sheet bank secara tabularis di mana saldo positif menandakan akun di 

posisi debit dan saldo negatif menandakan akun di posisi kredit 

7. Membuat Jurnal Petty Cash Integra Consulting Pada Periode Januari- 

Desember 2020 

Petty cash atau dapat disebut sebagai kas kecil adalah dana yang digunakan 

untuk transaksi dengan nominal yang relatif kecil sehingga tidak menggunakan 

cek atau bilyet giro sebagai alat pembayaran. Dalam aktivitas ini, pihak Integra 

Consulting menetapkan metode yang digunakan untuk mencatat transaksi kas 

kecil adalah metode fluktuatif. Tujuan dilakukannya jurnal petty cash adalah 

untuk mencatat keterjadian transaksi petty cash secara kronologis dan 

berkontribusi dalam menentukan saldo akhir untuk akun-akun yang terkait pada 
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transaksi ini dalam penyusunan laporan keuangan. Langkah-langkah yang 

diperlukan untuk melakukan aktivitas ini adalah sebagai berikut: 

a. Memperoleh data pendukung petty cash yang berupa sheet petty cash 

Januari hingga Juni 2020 yang terdiri dari daftar oenggunaan petty cash dan 

daftar biaya umum dan administrasi Integra Consulting yang turut 

berbentuk microsoft excel dari supervisor. 

b. Membuat Jurnal pengisian petty cash  dan pengeluaran petty cash per bulan 

sesuai dengan sheet petty cash Januari-Desember 2020  

c. Membuat Jurnal pengisian petty cash  dan pengeluaran petty cash per bulan 

sesuai dengan sheet petty cash Januari-Desember 2020 secara tabularis di 

mana saldo positif menandakan akun di posisi debit dan saldo negatif 

menandakan akun di posisi kredit  

8. Membuat Laporan Arus Kas Aktivitas Operasi (Cash Flow For Operating 

Activities) PT. A untuk Periode Januari Hingga Februari 2021  

Pembuatan laporan arus kas operasi dilakukan dengan tujuan untuk 

menginformasikan arus masuk dan arus keluar kas yang berkaitan dengan 

aktivitas operasi (dalam pekerjaan ini, cash in bank BCA 6789)  pada periode 

Januari hingga Februari 2021. Selain itu, laporan arus kas merupakan salah satu 

komponen laporan keuangan. Maka, tujuan dilakukannya aktivitas ini adalah 

menyelesaikan salah satu langkah dari accounting cycle yaitu membuat laporan 

keuangan. Laporan arus kas dibuat pada periode Januari dan Februari 2021. 

Langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah 

sebagai berikut: 
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a. Dari cash flow operating activities PT. A tahun 2020, selanjutnya 

mendapatkan saldo akhir cash in bank Desember 2020 untuk dijadikan saldo 

awal cash in bank Januari 2021. 

b. Mendapatkan data penjualan periode Januari dan Februari 2021 dari sheet 

sales & AR update, dan penerimaan penjualan dari sheet BCA 6789, memilih 

transaksi penjualan yang sudah diterima pembayarannya, mengelompokkan 

dan menjumlahkan transaksi yang sejenis/terkait pada perusahaan yang 

sama, lalu menduplikasi jumlah pembayaran di sheet excel baru yang 

dinamai “penerimaan” yang berisi rekapitulasi penerimaan pembayaran 

PT.A per bulan untuk dijadikan dasar perhitungan laporan arus kas. 

Sedangkan untuk pengeluaran, dari sheet purchase & AP update dan sheet 

BCA 6789, selanjutnya membuat rekapitulasi pembayaran PT.A di sheet 

excel baru yang dinamai “pengeluaran”. 

c. Dari sheet rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran Januari dan Februari 

2021, selanjutnya membuat laporan arus kas aktivitas operasi untuk Bulan 

Januari dan Februari dalam sheet excel yang berbeda-beda, di mana saldo 

akhir kas pada bulan Bulan Januari menjadi saldo awal kas Bulan Februari.  

d. Dari laporan arus kas aktivitas operasi di masing-masing bulan, selanjutnya 

menggabungkannya menjadi laporan arus kas aktivitas operasi tahun 2021 

secara keseluruhan. 
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9. Membuat Rincian Pengeluaran Cash dan Cash In Bank PT.A Terkhusus 

Untuk Proyek Halmahera Periode Januari-Desember 2020 

Data pengeluaran PT.A telah tercampur untuk semua proyek dan data tersebut 

disajikan dalam tanggal yang acak dan tidak berurutan dari tahun 2019 hingga 

2021. Oleh sebab itu, tugas akuntansi selanjutnya adalah untuk merincikan 

pengeluaran PT.A yang hanya berfokus pada proyek Halmahera saja untuk 

sepanjang tahun 2020. Rincian ini adalah file pendukung agar pihak kantor 

Integra Consulting dan PT.A mendapatkan kejelasan pengeluaran untuk Proyek 

Halmahera secara keseluruhan. Langkah yang diperlukan untuk melakukan 

pekerjaan ini adalah sebagai berikut: 

a. Memeperoleh  daftar pengeluaran kas untuk Proyek Halamahera, lalu 

memisahkannya menjadi pengeluaran per bulan dan menjumlah biaya yang 

terjadi setiap tahunnya. Namun daftar ini hanya terdiri dari pengeluaran 

yang bersumber dari kas operasional dan bank BCA. Sedangkan 

pengeluaran proyek tersebut juga terdiri dari Kas Proyek 

b. Memperoleh data kas proyek Yono, mencari pengeluaran yang terkait 

dengan proyek Halmahera 

c. memindahkan data yang terkhusus untuk proyek Halmahera ke daftar 

pengeluaran kas untuk proyek Halmahera pada langkah “a” 

10. Mencocokkan Data Penjualan dan Pembelian Cookies World by Integra 

Periode Triwulan 2021 

Tujuan dilakukannya aktivitas mencocokkan data penjualan dan Cookies World 

ini adalah untuk memastikan data penjualan yang tercatat oleh Cookies World 
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sudah benar, sehingga dapat dijadikan dasar pembuatan laporan keuangan. 

Langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan aktivitas ini adalah: 

a. Memperoleh invoice/faktur penjualan dalam bentuk PDF dan data 

penjualan yang belum dicocokkan dalam bentuk excel dari supervisor. 

b. Mencocokkan faktur penjualan dan data penjualan, kemudian memberikan 

perbaikan untuk kesalahan pencatatan data penjualan. Acuan perbaikan ini 

adalah faktur penjualan. 

c. Memperoleh invoice/faktur pembelian dalam bentuk PDF dan data 

penjualan yang belum dicocokkan dalam bentuk excel dari supervisor. 

d. Mencocokkan faktur pembelian dan data pembelian kemudian memberikan 

perbaikan untuk kesalahan pencatatan data penjualan.  

11. Membuat Arus Persediaan Cookies World Periode Januari-Februai 2021 

Arus Persediaan adalah daftar persediaan yang dimulai dari saldo awal 

perssediaan, ditambah pembelian persediaan, dikurangi penjualan persediaan, 

sehingga mendapatkan saldo akhir persediaan. Tujuan dilakukannya aktivitas 

membuat daftar arus persediaan Cookies World adalah untuk mendapatkan 

ending inventory  yang akan dimasukkan ke komponen aset dalam laporan 

posisi keuangan setiap akhir periode. Perusahaan menggunakan metode 

perpetual dalam mencatat persediaannya. Langkah-langkah yang diperlukan 

untuk melakukan aktivitas ini adalah: 

a. Memperoleh data penjualan dan pembelian yang telah benar dari pekerjaan 

10 
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b. Membuat daftar arus persediaan sesuai dengan data penjualan dan 

pembelian kemudian mendapatkan ending inventory untuk bulan Januari 

hingga Maret 2021. 

12. Membuat Jurnal dan Laporan Keuangan Cookies World Triwulan 2021 

Jurnal adalah catatan suatu aktivitas bisnis secara kronologis, lantas tujuan 

dilakukannya pencatatan jurnal adalah untuk mencatat aktivitas bisnis secara 

kronologis sehingga jurnal dapat menjadi dasar pembuatan laporan keuangan. 

Langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan aktivitas ini adalah: 

a. Membuat jurnal penjualan dan pembelian pada sheet microsoft excel yang 

berbeda berdasarkan data penjualan dan pembelian yang didapatkan pada 

aktivitas 11 

b. Dari jurnal yang telah dibuat, langkah selanjutnya adalah melakukan 

posting ke ledger pada sheet excel yang berbeda dengan nama “ledger”. 

c. Membuat jurnal penutup untuk menutup akun penjualan dan harga pokok 

penjualan yang bersifat temporary account untuk menghasilkan saldo laba. 

d. Membuat summary ledger  yang terdiri dari setiap saldo akhir dari ledger 

e. Membuat laporan laba rugi Cookies World untuk periode Januari hingga 

Maret tahun 2021. 

f. Membuat laporan posisi keuangan Cookies World untuk periode Januari 

hingga Maret tahun 2021. 
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3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan  
Berikut ini adalah tugas-tugas yang diberikan berdasarkan perusahaan selama 

pelaksanaan kerja magang berlangsung: 

PT. A 

a. Membuat Laporan Arus Kas Aktivitas Operasi (Cash Flow For Operating 

Activities) PT. A Untuk Periode Oktober, November, dan Desember Tahun 

2020 

Laporan Arus kas adalah laporan yang memberikan informasi mengenai arus masuk 

dan keluarnya kas perusahaan pada periode tertentu. Aktivitas dari laporan arus kas 

terdiri dari aktivtas operasi, aktivitas investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas 

berfungsi untuk memberi informasi arus kas, dan kemungkinan diberikannya 

dividend. Pembuatan laporan arus kas operasi dilakukan dengan tujuan untuk 

menyajikan informasi mengenai arus masuk dan arus keluar kas (dalam pekerjaan 

ini, cash in bank BCA 6789) aktivitas operasi  pada periode tertentu dan 

menyelesaikan salah satu langkah dari accounting cycle yaitu membuat laporan 

keuangan. Laporan arus kas dibuat pada periode Triwulan IV yaitu bulan Oktober, 

November, dan Desember tahun 2020. Langkah-langkah yang diperlukan untuk 

melaksanakan pekerjaan ini adalah sebagai berikut: 

1. Memperoleh cash flow for operating activities PT. A per September 2020 dari 

supervisor untuk mendapat saldo akhir cash in bank dan dijadikan saldo awal. 

Berikut tampilan cash flow for operating activities PT. A per September 2020: 
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Gambar 3.1 

Cash Flow for Operating Activities PT.A per September 2020 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

PT. A

CASH BASIS BCA 6789

SEPTEMBER 2020

September

SALDO AWAL 1.736.816.305 

PENERIMAAN

Piutang Dagang :

PT Gajah Tunggal CM - (IGM Plant)

PT Murni Cahaya Pratama - R & D 55.756.000       

PT Murni Cahaya Pratama - Yamaha Ciremekar 168.540.000     

PT Murni Cahaya Pratama - Stand Cargloss

PT. Mekar Karya Pratama

PT.T iger Mandiri

Dana Pensiun KWI

PT. Panca Sejahtera Properti

Pendapatan Bunga Deposito 1.219.672         

Piutang Karyawan

Pemindahan Dana dari BCA 8689

Pengembalian Jaminan - Capitol

Pengembalian uang muka Pembelian

Pengembalian uang muka Pak Iskak

Pemotongan Pph pasal 23 atas komisi yang harus di bayar ke negara

Pemotongan Pph pasal 4 ayat 2 atas komisi yang harus di bayar ke negara

Pemotongan Pph pasal 4 ayat 2 atas dividen

TOTAL PENERIMAAN 225.515.672     

TOTAL 1.962.331.977 

September

PENGELUARAN

Hutang Jasa Professional 13.000.000       

PPN Masukan

Pembayaran PPN ke Negara 37.957.425       

Hutang PPh 21 6.035.166         

Hutang PPh 23

Hutang PPh 4 (2) - Fee Jasa Konstruksi 8.100.000         

Hutang PPh 4 (2) 

Kurang Potong PPh4(2)-PT IRC Gajah Tunggal (IGM Plant CM)

Perencanaan 

Design SKD - Irian 5 (komisi)

Manajemen Konstruksi

CM - Halmahera (+komisi) 47.000.000       

Cargloss Bintaro-stand

PT Sumber Logam Aneka Baja (mekar Bogor)

Biaya Gaji, Bonus & THR 82.214.710       

Biaya Software Accounting

TOTAL PENGELUARAN 456.443.391     

SALDO AKHIR 1.505.888.586 

PT.A 



 

80 
 

Berdasarkan cash flow for operating activities PT. A per September 2020, 

didapatkan saldo akhir cash in bank BCA 6789 sebesar Rp 1.505.888.588. Saldo 

ini digunakan sebagai saldo awal di Bulan Oktober 2020. 

2. Memperoleh data sales & AR dan mutasi penerimaan dan pengeluaran bank untuk 

periode Oktober 2020. Berikut tampilan data sales & AR Oktober 2020: 

Gambar 3.2 

Data Sales & AR Oktober 2020 

 

 

        Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

 

Berdasarkan data sales & AR  Bulan Oktober 2020, salah satu transaksi penerimaan 

yang terjadi adalah transaksi penerimaan dari PT. Mekar Karya Pratama sebesar Rp 

79.500.000 yang telah dilunasi pada 13 Oktober 2020. Pelunasan tersebut akan 

dicocokkan ke data mutasi bank. Berikut merupakan data mutasi bank PT.A 

Oktober 2020: 
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Gambar 3.3 

Mutasi Bank PT. A Oktober 2020-Penerimaan cash in bank 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan data mutasi bank PT. A Oktober 2020, telah terjadi penerimaan 

sebesar Rp 79.500.000 dengan nomor voucher  BMC-20J05. Oleh sebab itu terbukti 

bahwa transaksi telah dibayarkan secara lunas.  

3. Membuat rekapitulasi penerimaan berdasarkan data sales & AR dan mutasi bank. 

Berikut merupakan rekapitulasi penerimaan PT.A Bulan Oktober 2020 

Gambar 3.4 

Rekapitulasi Penerimaan PT. A Oktober 2020  

 

    Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 
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Berdasarkan rekapitulasi penerimaan, invoice pelunasan piutang dari PT. Mekar 

Karya Pratama sebesar Rp 79.500.000 telah diterima pembayarannya pada tanggal 

13 Oktober 2020.  

4. Terkait aktivitas pengeluaran cash in bank, langkah pertama adalah mendapatkan 

data mutasi bank PT. A. Berikut ini tampilan data mutasi bank  PT.A Bulan Oktober 

2020: 

Gambar 3.5 

Mutasi Bank PT. A Oktober 2020-Pengeluaran cash in bank

  

     Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan data mutasi bank PT. A Oktober 2020, telah terjadi pengeluaran 

cash in bank sebesar Rp 837.000 dengan nomor voucher  BKC-20J16 pada 

tanggal 27 Oktober 2020.  

5. Membuat rekapitulasi pengeluaran berdasarkan data mutasi bank. Berikut 

merupakan rekapitulasi pengeluaran PT.A Bulan Oktober 2020: 
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Gambar 3.6 

Rekapitulasi Pengeluaran PT. A Oktober 2020 

 

 

    Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan rekapitulasi pengeluaran, pada tanggal 27 Oktober 2020 telah 

terjadi pengeluaran untuk membayar penggunaan Jurnal ID  di kantor sebesar 

Rp 837.000 dengan nomor voucher  BKC-20J16. 

6. Setelah dilakukan rekapitulasi penerimaan dan pembayaran cash in bank PT.A 

Oktober 2020, langkah selanjutnya adalah melakukan input seluruh data 

rekapitulasi ke dalam laporan arus kas aktivitas operasi PT. A Oktober 2020. 
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Berikut tampilan laporan arus kas aktivitas operasi PT.A terkait penerimaan cash 

in bank Oktober 2020: 

Gambar 3.7 

Laporan Arus Kas Aktivitas Operasi Per Bulan-Penerimaan Oktober 2020 

  

     Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan rekapitulasi penerimaan yang sebelumnya telah terlampir pada 

Gambar 3.4, data transaksi pelunasan AR dari PT. Mekar Karya Pratama sebesar 

Rp 79.500.000 telah dimasukkan dalam laporan arus kas aktivitas  operasi PT.A 

per bulan periode Okrober 2020 yang tertera pada Gambar 3.7 kotak berwarna 

hijau nomor 1. Selain itu, seluruh transaksi pelunasan AR yang terjadi pada 

Oktober 2020 dimasukkan ke dalam laporan arus kas aktivitas operasi PT. A 

Oktober 2020 sehingga saldo akhir penerimaan cash in bank  adalah sebesar Rp 

340.424.043 (Gambar 3.7 kotak hijau nomor 2). Berikut tampilan laporan arus 

kas aktivitas operasi PT.A terkait pengeluaran cash in bank Oktober 2020: 

PT.A 

1 

2 
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Gambar 3.8 

Laporan Arus Kas Aktivitas Operasi Per Bulan-Pengeluaran Oktober 2020

 

                     Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan rekapitulasi pengeluaran yang sebelumnya telah terlampir pada 

Gambar 3.6, data transaksi pengeluaran cash in bank untuk Jurnal ID atau 

disebut juga biaya software accounting sebesar Rp 837.000 telah dimasukkan 

dalam laporan arus kas aktivitas  operasi PT.A per bulan periode Okrober 2020 

yang tertera pada Gambar 3.8 kotak berwarna hijau nomor 1. Selain itu,  seluruh 

transaksi pengeluaran cash in bank yang terjadi pada Oktober 2020 dimasukkan 

ke dalam laporan arus kas aktivitas operasi PT. A Oktober 2020 sehingga saldo 

akhir pengeluaran cash in bank sebesar Rp 521.462.140 (Gambar 3.8 kotak 

berwarna hijau nomor 2).  

7. Dari laporan arus kas per bulan, langkah selanjutnya adalah memasukkan 

seluruh data laporan arus kas bulanan ke dalam tampilan cash flow gabungan. 

1 

2 
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Berikut ini adalah tampilan laporan arus kas aktivitas operasi gabungan PT.A 

periode 2020: 

 

Gambar 3.9 

Laporan Arus Kas Aktivitas Operasi Gabungan PT.A September-

Desember 2020 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

PT. A

CASH BASIS BCA 6789

SEPTEMBER - DESEMBER 2020

September Oktober November Desember

SALDO AWAL 1.736.816.305 1.505.888.586  1.324.850.489   1.307.485.332  

PENERIMAAN

Piutang Dagang :

PT Gajah Tunggal CM - (IGM Plant)-CM 59.625.000         

PT Murni Cahaya Pratama - Stand Cargloss-Design 37.100.000       

PT Murni Cahaya Pratama - Stand Cargloss-CM 83.634.000         

PT. Mekar Karya Pratama--CM 79.500.000       

PT.T iger Mandiri-CM 127.200.000     190.800.000       

Dana Pensiun KWI-Design 42.400.000       

PT. Panca Sejahtera Properti-Design 53.000.000       

PT Sukanda Djaya Irian 5 (CM)

PT Bumi Sarana Semesta Design

Pendapatan Bunga Deposito 1.219.672         1.224.043          1.134.973           1.136.611          

TOTAL PENERIMAAN 225.515.672     340.424.043     335.193.973       1.136.611          

TOTAL 1.962.331.977 1.846.312.629  1.660.044.462   1.308.621.943  

September Oktober November Desember

PENGELUARAN

Hutang Jasa Professional 13.000.000       13.000.000       13.000.000         13.000.000       

PPN Masukan 7.133.354          13.594.796         16.534.483       

Pembayaran PPN ke Negara 37.957.425       

PPh 21 6.035.166         6.035.166          5.960.334           6.010.250          

PPh 23

 PPh 4 (2) 8.100.000         9.900.000          11.074.000         8.100.000          

Kurang Potong PPh4(2)-PT IRC Gajah Tunggal (IGM Plant CM) 562.500             

Perencanaan 

Design SKD- Irian 5 (komisi)

Manajemen Konstruksi

CM SKD - Manado (Komisi) 47.000.000       47.000.000       47.000.000         32.900.000       

CM - PT. T iger Mandiri Pratama (Komisi) 32.900.000       32.900.000       32.900.000         32.900.000       

CM - Halmahera (+komisi) 47.000.000       47.000.000       47.000.000         458.478.627     

Cargloss Bintaro-stand 34.617.320       

Mekar Bogor 9.187.500          

Biaya Gaji, Bonus & THR 82.214.710       82.214.710       82.214.710         108.364.710     

Biaya Software Accounting 837.000             

Biaya Peralatan Kantor 100.000             

Biaya Kantor- Apartemen AKR Land 14.685.898       

Biaya Adm. Bank 35.800               35.800               30.000                 35.800               

TOTAL PENGELUARAN 456.443.391     521.462.140     352.559.130       766.007.558     

SALDO AKHIR 1.505.888.586 1.324.850.489  1.307.485.332   542.614.385     

PT.A 

2 1 
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Data laporan arus kas Oktober 2020 pada gambar 3.7 dan gambar 3.8 dimasukkan 

ke dalam laporan arus kas aktivitas operasi gabungan sehingga saldo akhir cash in 

bank Oktober sebesar Rp 1.324.850.489  yang tertera pada Gambar 3.9, kotak biru 

nomor 1. Terkait pembuatan laporan arus kas aktivitas operasi periode November 

dan Desember dilakukan langkah yang sama sehingga saldo akhir cash in bank 

PT.A pada bulan Desember adalah sebesar Rp 542.614.385 yang tertera pada 

gambar 3.9, kotak berwarna biru nomor 2. 

b. Membuat Laporan Arus Kas Aktivitas Operasi (Cash Flow For Operating 

Activities) PT. A untuk Periode Januari Hingga Februari 2021 

Pembuatan laporan arus kas operasi dilakukan dengan tujuan untuk 

menginformasikan arus masuk dan arus keluar kas (dalam pekerjaan ini, cash in 

bank BCA 6789)  pada periode Januari hingga Februari 2021. Selain itu, laporan 

arus kas merupakan salah satu komponen laporan keuangan. Maka, tujuan 

dilakukannya aktivitas ini adalah menyelesaikan salah satu langkah dari accounting 

cycle yaitu membuat laporan keuangan. Laporan arus kas dibuat pada periode 

Januari dan Februari 2021. Langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan 

pekerjaan ini adalah sebagai berikut: 

1. Memperoleh cash flow for operating activities PT. A Bulan Desember 2020 dari 

aktivitas “a” yaitu pembuatan laporan arus kas PT.A Oktober-Desember 2020 yang 

tertera pada gambar 3.9 untuk mendapatkan saldo akhir cash in bank Desember 

2020. Pada gambar 3.9 kotak berwarna biru nomor 2, saldo akhir cash in bank PT.A 

pada bulan Desember adalah sebesar Rp 542.614.385. Saldo ini digunakan sebagai 

saldo awal di Bulan Januari 2021. 
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2. Memperoleh data sales & AR dan mutasi penerimaan dan pengeluaran bank untuk 

periode Februari 2021. Berikut tampilan data sales & AR Februari 2021: 

Gambar 3.10 

Data sales & AR Februari  2021 

 

     Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan data sales & AR  Bulan Februari 2021, salah satu transaksi penerimaan 

yang terjadi adalah transaksi penerimaan dari PT. Ultrajaya Milk Industry sebesar 

Rp 15.900.000 yang telah dilunasi pada 23 Februari 2021. Pelunasan tersebut akan 

dicocokkan ke data mutasi bank. Berikut merupakan data mutasi bank PT.A 

Februari 2021: 

Gambar 3.11 

Mutasi Bank PT. A Februari 2021- Penerimaan Cash In Bank 

 

     Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 
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Berdasarkan data mutasi bank PT. A Februari 2021, telah terjadi penerimaan 

sebesar Rp 15.900.000 dengan nomor voucher  BMC-21B04. Oleh sebab itu 

terbukti bahwa transaksi telah dibayarkan secara lunas.  

3. Membuat rekapitulasi penerimaan berdasarkan data sales & AR dan mutasi bank. 

Berikut merupakan rekapitulasi penerimaan PT.A Bulan Februari 2021: 

Gambar 3.12 

Rekapitulasi Penerimaan PT. A Februari 2021 

 

    Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan rekapitulasi penerimaan, invoice pelunasan piutang dari PT. Ultrajaya 

Milk Industry sebesar Rp 15.900.000 telah diterima pembayarannya pada tanggal 

23 Februari 2021.  

4. Terkait aktivitas pengeluaran cash in bank, langkah pertama adalah mendapatkan 

data purchase & AP PT.A. Berikut ini adalah tampilan data purchase & AP PT.A 

periode Februari 2021: 
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Gambar 3.13 

Data Purchase & AP  PT. A Februari 2021 

 

 

Berdasarkan data Purchase & AP  Bulan Februari 2021, transaksi pengeluaran yang 

terjadi adalah transaksi pelunasan AP kepada CV Sumber Rejeki terkait sewa 

forklift proyek construction management (CM) Halmahera, di mana terdapat 5 

faktur yang dilunasi terkait transaksi tersebut. Faktur pertama tertera pada gambar 

3.13 kotak hijau nomor 1 yaitu faktur dengan nomor 010.003-21.33855209 senilai 

Rp 10.519.478 dilunasi pada 2 Februari 2021. Faktur ke dua tertera pada gambar 

3.13 kotak hijau nomor 2 yaitu faktur dengan nomor 010.003-21.33855208 senilai 

Rp 2.524.676 dilunasi pada 1 Februari 2021. Faktur ke tiga dan ke empat tertera 

pada gambar 3.13 kotak hijau nomor 3 yaitu faktur dengan nomor 010.003-

21.33855319 senilai Rp 10.260.000 faktur dengan nomor 010.003-21.33855234 

senilai Rp 6.480.000 dan dilunasi pada 8 Februari 2021. Faktur ke lima tertera pada 

gambar 3.13 kotak hijau nomor 4 yaitu faktur dengan nomor 010.004-

1 

2 

3 

4 
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21.720377239 senilai Rp 4.909.091 dilunasi pada 15 Februari 2021. Kelima 

pelunasan tersebut akan dicocokkan ke data mutasi bank. Berikut merupakan data 

mutasi bank PT.A Februari 2021 

Gambar 3.14 

Mutasi Bank PT. A Februari  2021-Pengeluaran cash in bank 

  

    Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan data mutasi bank PT. A Februari, transaksi pertama tertera pada 

gambar 3.14 kotak hijau nomor 1 yaitu transaksi sebesar Rp 2.524.676 telah terbukti 

terlunasi pada 1 Februari 2021 dengan nomor voucher BKC-21B01. Transaksi 

kedua tertera pada gambar 3.14 kotak hijau nomor 2 yaitu transaksi sebesar Rp 

10.519.478 telah terbukti terlunasi pada 2 Februari 2021 dengan nomor voucher 

BKC-21B02. Transaksi ke tiga dan ke empat tertera pada gambar 3.14 kotak hijau 

nomor 3 yaitu transaksi senilai Rp 6.480.000 dengan nomor voucher BKC-21B05 

dan transaksi senilai Rp 10.260.000 dengan nomor voucher BKC-21B06 telah 

terbukti dilunasi pada 8 Februari 2021. Transaksi ke lima tertera pada gambar 3.14 

kotak hijau nomor 4 yaitu transaksi  senilai Rp 4.909.091 dengan nomor voucher 

1 

2 

3 

4 

5 
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BKC-21B11 telah terbukti terlunasi pada 15 Februari 2021. Selain itu, terdapat 

pengularan cash in bank lainnya yang terkait dengan proyek Halmahera yaitu 

transaksi transaksi yang pada gambar 3.14 kotak hijau nomor 5 senilai Rp 

47.000.000 untuk membayar komisi dengan nomor voucher BKC-21B18 telah 

terlunasi pada 26 Februari 2021. 

5. Membuat rekapitulasi pengeluaran berdasarkan data purchase & AP dan mutasi 

bank. Berikut merupakan rekapitulasi pengeluaran PT.A Bulan Februari 2021: 

Gambar 3.15 

Rekapitulasi Pengeluaran PT. A Februari 2021 

 

    Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Total transaksi untuk proyek Halmahera yang sebelumnya tertera pada gambar 3.14 

kotak hijau nomor 1-5 telah dimasukkan ke dalam rekapitulasi pengeluaran PT.A 

Februari 2021 di gambar 3.15 sehingga total pengeluaran cash in bank  untuk 

proyek Halmahera berjumlah Rp 81.693.245 . 
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6. Setelah dilakukan rekapitulasi penerimaan dan pembayaran cash in bank PT.A 

Februari, langkah selanjutnya adalah melakukan input seluruh data rekapitulasi ke 

dalam laporan arus kas aktivitas operasi PT. A Februari. Berikut tampilan laporan 

arus kas aktivitas operasi PT.A terkait penerimaan cash in bank Februari 2021 

Gambar 3.16 

Laporan Arus Kas Aktivitas Operasi Bulanan PT.A-Penerimaan  

Februari 2021 

  

            Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan rekapitulasi penerimaan yang sebelumnya telah terlampir pada 

gambar 3.12, data transaksi pelunasan AR dari PT. Ultrajaya Milk Industry 

Rp15.900.000 telah dimasukkan ke dalam laporan arus kas per bulan PT.A 

periode Februari 2021 yang tertera pada Gambar 3.16 kotak berwarna hijau 

nomor 1. Selain itu, seluruh transaksi pelunasan AR yang terjadi pada Februari 

2021 dimasukkan ke dalam laporan arus kas aktivitas operasi PT. A Februari 

2021 sehingga saldo akhir penerimaan cash in bank  adalah sebesar Rp 

2.082.600.520 (Gambar 3.12 kotak hijau nomor 2). Berikut tampilan laporan 

arus kas aktivitas operasi PT.A terkait pengeluaran cash in bank Februari 2021: 

PT. A 

1 

2 
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Gambar 3.17 

 Laporan Arus Kas Aktivitas Operasi Bulanan PT.A-Pengeluaraan  

Februari 2021 

 

           Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan rekapitulasi pengeluaran yang sebelumnya telah terlampir pada 

Gambar 3.15, data transaksi pengeluaran cash in bank untuk proyek Halmahera 

sebesar Rp 81.693.245 telah dimasukkan ke dalam laporan arus kas per bulan PT.A 

periode Februari 2021 yang tertera pada Gambar 3.17 di kotak berwarna hijau 

nomor 1. Selain itu, seluruh transaksi pengeluaran cash in bank yang terjadi pada 

Februari 2021 dimasukkan ke dalam laporan arus kas aktivitas operasi PT. A 

sehingga total pengeluaran cash in bank PT.A Februari 2021 adalah  sebesar Rp 

854.795.513 yang tertera pada gambar 3.17 kotak hijau nomor 1.  

7. Dari laporan arus kas per bulan, langkah selanjutnya adalah memasukkan seluruh 

data laporan arus kas bulanan ke dalam tampilan cash flow gabungan. Berikut ini 

adalah tampilan laporan arus kas aktivitas operasi gabungan PT.A periode 2021 

 

1 

2 
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Gambar 3.18 

Laporan Arus Kas Aktivitas Operasi Gabungan PT.A Januari-

Februari 2021 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Data laporan arus kas Februari pada gambar 3.16 dan gambar 3.17 dimasukkan 

ke dalam laporan arus kas aktivitas operasi gabungan sehingga saldo akhir cash 

PT. A

CASH BASIS BCA 6789

JANUARI - FEBRUARI 2021

Januari Februari

SALDO AWAL 542.614.385      553.694.006     

PENERIMAAN

Piutang Dagang :

PT Diamond Cold Storage-CM 2.065.613.397 

PT. Delta Raya Sentosa & Sejahtera Bitung Design 267.000.000      

PT. Mekar Karya Pratama-CM 151.262.000     

PT.T iger Mandiri-CM 63.600.000       

PT Ultrajaya Milk Industry Indonesia-Design 15.900.000       

Pendapatan Bunga Deposito 1.101.676         1.087.123        

Pemindahan Dana dari BCA 8689 500.000.000      

TOTAL PENERIMAAN 982.963.676      2.082.600.520 

TOTAL 1.525.578.061   2.636.294.526 

Januari Februari

PENGELUARAN

Kas Operasional 55.931.290        20.806.214       

Kas Proyek 682.000.000      330.000.000     

Hutang Jasa Professional 13.000.000      

PPN Masukan 37.767.304       227.992.272   

Pembayaran PPN ke Negara

PPh 21 7.723.463        

PPh 23 210.909              344.000            

PPh 4 (2) 7.200.000         5.100.000        

Kurang Potong PPh4(2)-PT Delta Raya Sentosa (Bitung Design) 2.000.000           

Perencanaan 

Design SKD - Irian 5 (+komisi)

Manajemen Konstruksi

CM - PT. T iger Mandiri Pratama (+Komisi) 32.900.000       32.900.000      

CM - Halmahera (+komisi) 51.909.091       81.693.245       

Biaya Gaji, Bonus & THR 87.068.710       117.701.514   

Biaya Software Accounting

Prov KL TL Kantor 1.041.667         

Biaya Kantor- Apartemen AKR Land 13.819.284        2.046.472        

Icossme DB Provkom 11.458.333       

Icossme DB Admin Fee 4.000.000         

Biaya Adm. Bank 35.800                30.000              

TOTAL PENGELUARAN 971.884.055      854.795.513     

SALDO AKHIR 553.694.006      1.781.499.013 

PT.A 
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in bank Februari sebesar Rp 1.781.499.013  yang tertera pada Gambar 3.18. 

Terkait pembuatan laporan arus kas aktivitas operasi periode Januari 2021 

dilakukan langkah yang sama . 

c. Membuat Rincian Pengeluaran Cash Dan Cash In Bank PT.A Proyek 

Halmahera Periode Januari-Desember 2020 

Data Pengeluaran PT. A untuk proyek Halmahera telah terpisah di beberapa file 

dan tercampur dengan proyek PT.A lainnya, dengan tanggal yang teracak dan 

tidak berurutan. Pekerjaan kali ini adalah merincikan pengeluaran PT.A yang 

hanya berfokus pada proyek Halmahera saja untuk sepanjang tahun 2020. 

Tujuan pekerjaan ini adalah mendapatkan kejelasan pengeluaran untuk Proyek 

Halmahera secara keseluruhan. Langkah yang diperlukan untuk melakukan 

pekerjaan ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan file pengeluaran kas Halamahera periode 2020 dari supervisor 

dengan tampilan sebagai berikut. 

Gambar 3.19 

File Pengeluaran Kas Halmahera dari supervisor 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 
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Berdasarkan gambar 3.19, transaksi pengeluaran untuk proyek Halmahera pada 

periode Oktober 2020 masih tergabung dengan periode lainnya. Oleh sebab itu, 

langkah selanjutnya adalah membuat file rekapitulasi pengeluaran proyek 

Halmahera yang memisahakan pengeluaran proyek Halmahera menjadi 

pengeluaran per bulan dan menjumlahkan total pengeluaran per bulan. Berikut ini 

adalah tampilan setelah data pengeluaran Halamhera Bulan Oktober telah 

dipisahkan dengan bulan lainnya: 

Gambar 3.20 

Rekapitulasi Pengeluaran Proyek Halmahera 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan gambar 3.26 kotak nomor 1, data pengeluaran PT.A untuk ptoyek 

Halmahera Bulan Oktober telah dipisahkan menjadi transaksi khusus untuk Bulan 

Oktober saja. Jumlah dari seluruh pengeluaran pada bulan Oktober adalah 

Rp47.766.400 yang tertera pada gambar 3.26 nomor 2. 

2. Berdasarkan gambar 3.20, pengeluaran untuk proyek Halmahera berasal dari Kas 

Operasional Lucia dan Bank BCA 6789. Namun sesuai arahan supervisor, 

sebenarnya terdapat pengeluaran Halamahera yang berasal dari Kas Proyek Yono. 

1 

2 
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Maka langkah selanjutnya adalah memperoleh data Kas Proyek Yono. Berikut ini 

adalah data pengeluaran kas proyek yono: 

Gambar 3.21 

Data Pengeluaran PT.A Pada File Kas Proyek Yono 2020 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan file kas proyek yono, terdapat lima transaksi pengeluaran untuk proyek 

Halamahera periode Oktober 2020. Transaksi tersebut  terdiri dari pengeluaran pada 

Toko Welly yang sebesar Rp 6.328.000, kemudian pengeluaran pada Pak Andreas  

senilai Rp 31.000.000, dan pengeluaran pada Nanag Nugraha Rp 40.000.000 di 

mana ketiga transaksi dibayarkan pada 6 Oktober 2020 yang tertera pada gambar 

3.21 kotak nomor 1. Transaksi selanjutnya adalah pengeluaran untuk Nanang 

Nugraha sebesar Rp 16.210.000 yang tertera pada gambar 3.21 kotak nomor 2, dan 

transaksi terakhir adalah pengeluaran untuk PD Bunder Jaya sebesar Rp 112.000 

yang tertera pada gambar 3.21 kotak nomor 3. Seluruh transaksi ini digabungkan 

dengan file rekapitulasi pengeluaran proyek Halmahera yang sebelumnnya telah 

terlampir pada gambar 3.20. Berikut ini file rekapitulasi pengeluaran proyek 

1 

2 

3 
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Halmahera setelah digabungkan dengan data pengeluaran yang berasal dari kas 

proyek yono: 

Gambar 3.22 

Rekapitulasi Pengeluaran Proyek Halmahera Oktober 2020 Final 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan rekapitulasi pengeluaran proyek Halmahera, transaksi pengeluaran 

yang terjadi pada 6 Oktober 2020 (gambar 3.22 nomor 1), transaksi pengeluaran 13 

Oktober 2020 (gambar 3.22 nomor 2), dan transaksi pengeluaran 31 Oktober 2020 

(gambar 3.22 nomor 3) telah digabungkan dengan transaksi pengeluaran proyek 

Halmahera lainnya yang berasal kas operasional lucia dan BCA 6789 sehingga 

totak pengeluaran untuk proyek Halmahera di Bulan Oktober 2020 adalah sebesar 

Rp 141.416.400 (gambar 3.22 nomor 4). Pembuatan rincian pengeluaran proyek 

Halmahera untuk bulan-bulan lainnya sepanjang tahun 2020  dilakukan dengan 

mengikuti langkah-langkah yang sama 

 

1 

2 

3 
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PT. B 

d. Membuat Rekonsiliasi Pelunasan Account Payable PT. B Tahun 2020 

Rekonsiliasi Pelunasan account payable PT.B  adalah aktivitas mencocokkan 

saldo dan transaksi yang terdapat pada catatan perusahaan dengan nama file 

“Purchase & AP” dan  software accounting Jurnal.id dengan nama file “ledger” 

dengan bukti pendukung yaitu rekening giro. Tujuan dari dilakukannya aktivitas 

ini adalah untuk memastikan bahwa saldo pelunasan account payable pada file 

Purchase AP dan file ledger  sudah sama. Transaksi yang menyebabkan perbedaan 

saldo kedua pihak disebut dengan “temuan rekonsiliasi” yang harus dibuatkan 

jurnal penyesuaian. Langkah-langlah diperlukan untuk melakukan pekerjaaan ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Memperoleh data flow account payable PT.B tahun 2020 sebagai berikut: 

Gambar 3.23 

Data flow account payable PT.B Tahun 2020 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan data flow account payable PT. B Tahun 2020 di kotak nomor 1, flow 

dari account payable PT. B adalah “saldo awal outstanding” ditambah dengan 

“penambahan” AP yang terjadi pada tahun 2020, dikurangi “pelunasan” AP , dan 

4 

2 

3 

1 
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menghasilkan nilai “saldo akhir” AP PT. B.  Telah terjadi perbedaan saldo pada 

kolom pelunasan, di mana menurut data rekapitulasi account payable dengan nama 

file purchase AP, saldo pelunasan AP adalah sebesar Rp 33.784.552.346 (tertera 

pada gambar 3.23 di kotak nomor 2). Sedangkan menurut data Jurnal ID dengan 

nama file ledger, saldo pelunasan AP adalah sebesar Rp 34.078.747.176 (tertera 

pada gambar 3.23 di kotak nomor 3) sehingga total perbedaan antara kedua pihak 

ini adalah sebesar Rp 294.194.830 (tertera pada gambar 3.23 di kotak nomor 4). 

Perbedaan tersebut yang akan dicari kebenarannya. Berikut ini merupakan langkah 

yang diperlukan untuk melakukan rekonsiliasi bagi transaksi yang sudah sesuai 

antara kedua pihak. 

2. Memperoleh file Purchase AP sebagai berikut: 

Gambar 3.24 

File Purchase AP- Pembayaran Pada PT Sumbermakmur 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 
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Berdasarkan gambar 3.24, terlihat bahwa terdapat pembayaran pada tanggal 27 

Januari 2020 sebesar Rp 62.893.000 dan Rp 95.984.000 dan memiliki nilai total 

sebesar Rp 158.877.000. 

3. Memperoleh file ledger untuk dicocokkan dengan file Purchase AP. Berikut ini 

adalah tampilan file ledger: 

Gambar 3.25 

File ledger- Pembayaran Pada PT Sumbermakmur 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan gambar 3.25 terlihat bahwa terdapat pembayaran pada 27 Januari 2021 

telah tercatat adanya pengeluaran kas dengan total yang sama yaitu sebesar 

Rp158.877.000. Namun, kendala yang dihadapi adalah seluruh transaksi yang 

tercatat pada file ledger dicatat dengan tanggal akhir bulan, sehingga tidak ada 

acuan kebenaran tanggal keterjadian transaksi. Kendala ini diatasi dengan  

menggunakan rekening giro dan dokumen pendukung lainnya untuk membuktikan 

kebenaran tanggal keterjadian transaksi dan memastikan pembayaran sudah keluar 

dari rekening bank PT. B. 

4. Memperoleh rekening giro PT. B periode Januari 2020 untuk membuktikan 

kebenaran tanggal keterjadian transaksi dan memastikan pembayaran sudah keluar 
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dari rekening bank PT. B. Berikut ini tampilan rekening giro PT. B periode Januari 

2020: 

Gambar 3.26 

Rekening Giro- Pembayaran Pada PT Sumbermakmur 

 
Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

 

Berdasarkan gambar 3.26 terlihat bahwa pada tanggal 27 Januari 2021, telah benar 

adanya terdapat pengeluaran kas sebesar Rp 158.877.000. Maka dengan ini semua 

transaksi dari seluruh sumber telah cocok dan benar adanya. Langkah-langkah ini 

merupakan langkah pada transaksi yang telah cocok dan benar adanya. Sedangkan 

untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti transaksi yang belum cocok antara file 

Purchase AP dan ledger. Maka diperlukan langkah berikut ini: 

5. Memperoleh file purchase AP PT.B periode 2020 dengan tampilan sebagai berikut: 

Gambar 3.27 

File Purchase AP-Pembayaran Kepada PT Putra Setia Sukses 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

1 

2 
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Berdasarkan gambar 3.27, pada tanggal 2 Desember 2020 PT. B melakukan 

pembayaran untuk 2 invoice  kepada PT. Putra Setia Sukses. Pelunasan invoice 

pertama tertera pada gambar 3.27 di kotak nomor 1 yaitu faktur tanggal 1 Oktober 

2020 dengan nomor faktur 010.003-2067013807 sebesar Rp 49.106.450 telah 

dilunasi pada 2 Desember 2020. Sedangkan Pelunasan invoice ke dua tertera pada 

gambar 3.27 di kotak nomor 2 yaitu faktur tanggal 16 Oktober 2020 dengan nomor 

faktur 010.003-2067013287 sebesar Rp 49.104.180  yang turut dilunasi pada 2 

Desember 2020.  

6. Memperoleh file ledger untuk mencocokkan data pelunasan AP antara file Purchase 

AP dan ledger. Berikut ini adalah tampilan file ledger PT.B  

Gambar 3.28 

File ledger-Pembayaran Kepada PT Putra Setia Sukses 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan file ledger PT. B, pada bulan hanya terdapat satu pembayaran untuk 

PT. Putra Setia Sukses, yaitu untuk transaksi sebesar Rp. 49.106.450. Hal ini 

menandakan satu transaksi lainnya yaitu pembayaran sebesar Rp 49.104.180 yang 

tercatat di file purchase AP (gambar 3.27 di kotak nomor 2) tidak terdaftar 
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pembayarannya. Oleh sebab itu, langkah selanjutnya adalah memeriksa kebernaran 

transaksi ini dari sisi rekening giro 

7. Memperoleh rekening giro PT.B  untuk memeriksa kebenaran transaksi pada 

PT.Putra Setia Sukses. Berikut ini adalah rekening giro PT.B pada Desember 2020: 

Gambar 3.29 

Rekening Giro-Pembayaran kepada Putra Setia Sukses Bersama 

 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

 

Berdasarkan rekening giro, pada tanggal 2 Desember 2020 PT.B hanya melakukan 

pembayaran untuk PT. Putra Setia Sukses yang sebesar Rp49.106.450.Pembayaran 

ini sudah cocok dengan file ledger (gambar 3.27). saat memeriksa rekening giro 

PT.B bulan Desember 2020 secara keseluruhan, tidak ditemukan pula pembayaran 

pada PT. Putra Setia Sukses senilai Rp49.104.180 yang tercatat di file purchase AP 

(gambar 3.27 di kotak nomor 2). Setelah melakukan diskusi dengan supervisor,  

maka disimpulkan bahwa terjadi kesalahan pencatatan pada file Purchase AP, di 

mana seharusnya tidak ada pembayaran pada PT. Putra Setia Sukses senilai Rp 

49.104.180. Sehingga langkah selanjutnya adalah melakukan perbaikan pada data 

purchase AP. 
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8. Melakukan perbaikan pada data pelunasan AP pada file  purchase AP. Berikut ini 

adalah tampilan file purchase AP setelah perbaikan. 

 

Gambar 3.30 

File Purchase AP Setelah Perbaikan 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

 

Perbaikan dilakukan untuk transaksi invoice 16 Oktober 2020 yang seharusnya 

belum terlunasi. Maka perbaikan yang dilakukan adalah memindahkan saldo 

transaksi yang sebesar Rp 49.104.180 yang sebelum perbaikan berada kolom 

pelunasan (gambar 3.27 di kotak nomor 2) menjadi berada pada kolom 

outstanding AP menandakan AP masih bersifat outstanding/belum terlunasi. 

Terdapat 7 temuan terkait pekerjaan rekonsiliasi ini. Terkait keenam temuan 

lainnya, dilakukan langkah yang sama hingga akhirnya seluruh transaksi telah 

sesuai antara file Purchase AP dan ledger. Berikut ini adalah tampilan flow 

account payable PT.B sebelum dilakukannya rekonsiliasi. 
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Gambar 3.31 

Data Flow Account Payable PT.B Sebelum Rekonsiliasi 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

 Pada gambar 3.30 saldo pelunasan AP di file purchase AP (rekapitulasi AP) adalah 

sebesar Rp 33.784.552.346 (tertera pada gambar 3.30 di kotak nomor 1). Sedangkan 

menurut data Jurnal ID dengan nama file ledger, saldo pelunasan AP adalah sebesar 

Rp 34.078.747.176 (tertera pada gambar 3.30 di kotak nomor 2) sehingga total 

perbedaan antara kedua pihak ini adalah sebesar Rp 294.194.830 (tertera pada 

gambar 3.30 di kotak nomor 3). Setelah melakukan rekonsiliasi pelunasan AP, 

berikut ini tampilan data flow account payable PT.B setelah rekonsiliasi: 

Gambar 3.32 

         Data Flow Account Payable PT.B Setelah Rekonsiliasi 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

1 

2 

3 

1 

3 
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Setelah melakukan rekonsiliasi, saldo pelunasan AP di file purchase AP 

(rekapitulasi AP) adalah sebesar Rp 34.078.747.222 (tertera pada gambar 3.31 di 

kotak nomor 1). Sedangkan menurut data Jurnal ID dengan nama file ledger, saldo 

pelunasan AP adalah sebesar Rp 34.078.747.176 (tertera pada gambar 3.31 di kotak 

nomor 2). Dari pihak file purchase AP dan ledger, masih terdapat perbedaan sebesar 

Rp 46 (tertera pada gambar 3.31 di kotak nomor 3).  

9. Membuat rekapitulasi untuk transaksi-transaksi yang merupakan “temuan 

rekonsiliasi” dan menjadi penyebab perbedaan saldo antara pihak file purchase AP 

dan ledger. Rekapitulasi akan diserahkan pada sesama junior accounting consultant 

untuk dilakukan penyesuaian pada jurnal yang diperlukan. Berikut ini tampilan 

rekapitulasi temuan rekonsiliasi pelunasan AP PT.B tahun 2020: 

Gambar 3.33 

Rekapitulasi Temuan Rekonsiliasi Pelunasan AP PT.B Tahun 2020 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

1 

3 
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Berdasarkan  gambar 3.32, total perbedaan yang telah dibuktikan kebenarannya 

dengan rekonsiliasi  adalah sejumlah  Rp 294.194.784 (gambar 3.32 di kotak nomor 

1).  Sedangkan perbedaan yang tertera pada data flow di gambar 3.32 nomor 2 

adalah sebesar Rp 294.194.830. Sehingga jumlah perbedaan yang tidak dapat 

dibuktikan kebenarannnya  adalah Rp 46  (gambar 3.32 di kotak nomor 3). Namun 

setelah berdiskusi dengan supervisor, nominal tersebut dinilai tidak signifikan dan 

pekerjaan rekonsiliasi dapat dianggap telah selesai. 

e. Membuat Rekapitulasi Outstanding Utang Tahunan PT.B Untuk Periode 2020 

Setelah proses rekonsiliasi telah selesai, maka aktivitas selanjutnya adalah 

membuat rekapitulasi outstanding utang 2020 dan mendaftarkan pembayarannya 

berdasarkan bukti pendukung yang meliputi cek dan rekening giro. Tujuan dari 

aktivitas ini adalah untuk memberikan informasi mengenai oustanding account 

payable pada tahun 2020 beserta pembayarannya. Dari seluruh transakdi 

oustanding AP PT.B, tidak seluruhnya telah dibayarkan, maka sebagian transaksi 

masih oustanding. Oleh sebab itu tujuan lainnya adalah mendapatkan total 

oustanding yang masih diteruskan untuk periode selanjutnya sebagai acuan dalam 

menentukan jumlah utang dagang PT.B yang akan dilampirkan pada laporan 

keuangan PT. B yaitu laporan posisi keuangan. Langkah-langkah yang diperlukan 

untuk melakukan aktivitas ini adalah: 

1. Memperoleh data purchase AP PT.B tahun 2020 dari aktivitas rekonsilasi AP pada 

pekerjaan “d”. Berikut ini adalah tampilan data purchase AP PT.B tahun 2020 
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Gambar 3.34 

         Data Purchase AP PT.B Tahun 2020 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan gambar 3.33 pada kolom outstanding AP,  contoh beberapa transaksi 

yang belum terlunasi dan bersifat outstanding  adalah transaksi kepada PT. Putra 

Setia Sukses dengan nilai Rp.52.259.200, Rp 39.455.696, Rp.52.259.200, dan Rp 

62.720.000 yang terjadi pada 13 November 2020. Keempat transaksi tersebut 

kemudian dipindahkan ke file excel lainnya sebagai file rekapitulasi outstanding 

utang tahunan PT.B . 

2. Membuat file rekapitulasi outstanding utang tahunan PT.B dengan memindahkan 

seluruh data utang PT.B yang masih bersifat outstanding  yang didapatkan dari file 

purchase AP di gambar 3.33. Berikut ini tampilan file rekapitulasi outstanding 

utang tahunan PT.B. 
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Gambar 3.35 

File Rekapitulasi Outstanding Utang Tahunan PT.B. 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan gambar 3.34, transaksi tanggal 13 November 2020 kepada PT. Putra 

Setia Sukses dengan nilai Rp.52.259.200, Rp 39.455.696, Rp.52.259.200, dan 

Rp62.720.000 telah dicatat sebagai transaksi outstanding. Nilai total dari keempat 

transaksi tersebut adalah sebesar  Rp 206.694.096. 

3. Memperoleh bukti transaksi yaitu cek dari supervisor. Berikut ini adalah cek 

pembayaran PT. B kepada PT. Putra Setia Sukses : 

Gambar 3.36 

         Cek- Pembayaran PT. B Kepada PT Putra Setia Sukses Bersama 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

PT.B 
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Berdasarkan cek pada gambar 3.35, telah terjadi pembayaran PT.B kepada PT. 

Putra Setia Sukses pada tanggal 19 Januari 2021 sebesar Rp 206.694.096 di mana 

nilai ini adalah nilai total transaksi outstanding pada 13 November yang 

dilampirkan pada langkah sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah mencocokkan 

transaksi ini dengan rekening giro untuk memastikan adanya pengeluaran uang dari 

bank kepada PT. Putra Setia Sukses sebesar Rp 206.694.096. 

4. Memperoleh rekening giro PT.B Januari 2021 untuk memastikan adanya 

pengeluaran uang dari bank kepada PT. Putra Setia Sukses sebesar Rp 206.694.096. 

Berikut ini adalah Memperoleh rekening giro PT.B Januari 2021 

Gambar 3.37 

         Rekening Giro PT.B  

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan rekening giro PT.B Januari 2021, telah terbukti terjadi pengeluaran 

cash in bank kepada PT. Putra Setia Sukses sebesar Rp 206.694.096. Hal ini 

membuktikan bahwa benar adanya pembayaran pada tanggal 19 Januari kepada PT. 

Putra Setia Sukses sebesar Rp 206.694.096. 

5. Memberi highlight pada transaksi yang dibayarakan bersamaan pada tanggal yang 

sama. Berikut ini adalah rekapitulasi outstanding utang tahunan PT.B. 
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Gambar 3.38 

         File Rekapitulasi Outstanding Utang Tahunan PT.B. 

 

  

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan rekapitulasi outstanding utang tahunan PT.B pada gambar 3.37 

transaksi tanggal 13 November 2020 kepada PT. Putra Setia Sukses dengan nilai 

Rp.52.259.200, Rp 39.455.696, Rp.52.259.200, dan Rp 62.720.000 diberi 

highllight karena berdasarkan gambar 3.75 dan gambar 3.76 terbukti bahwa kedua 

transaksi tersbut dibayarkan bersamaan dengan total nilai Rp 206.694.096. 

6. Mencatat nominal pembayaran utang dan tanggal pembayaran utang yang terjadi 

pada kolom pembayaran. Berikut ini adalah rekapitulasi outstanding utang tahunan 

PT.B: 

Gambar 3.39 

         File Rekapitulasi Outstanding Utang Tahunan PT.B 

  

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Rp206.694.096 
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Berdasarkan gambar 3.38, maka telah terjadi input data pembayaran AP oleh PT. B 

kepada PT. Putra Setia Sukses, di mana faktur tanggal 13 November 2020 dengan 

nilai Rp.52.259.200, Rp 39.455.696, Rp.52.259.200, dan Rp 62.720.000 telah 

dilunasi pada tanggal 19 Januari 2021. 

7. Terkait seluruh transaksi outstanding AP lainnya dilakukan langkah yang sama. 

Untuk transaksi yang belum dilunasi, maka langkah selanjutnya adalah 

menjumlahkan sisa transaksi AP yang belum terlunasi menjadi outstanding 1. 

Berikut ini adalah tampilan outstanding 1 PT.B: 

Gambar 3.40 

Outstanding AP PT. B 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan gambar 3.39, maka jumlah oustanding AP PT.B dari transaksi taun 

2020 memiliki nilai total outstanding 1 senilai Rp 7.715.828.676 

f. Membuat Rekapitulasi Outstanding Utang PT.B bulanan untuk periode 2021 

Selain adanya outstanding account payable pada 2020 yang dibayar Januari 2021, 

pada Januari 2021 turut muncul transaksi utang baru yang akan dibayarkan pada 

masa yang akan datang. Oleh sebab itu, diperlukan pencatatan utang yang baru 

terjadi pada Januari 2021. Tujuan dilakukannya aktivitas ini adalah untuk memberi 

informasi mengenai utang yang perlu dilunasi PT.B dan mendapat saldo akhir total 

outstanding account payable yang akan dilaporkan di laporan posisi keuangan. 
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Langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan aktivitas ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Memperoleh faktur PPN  PT.B untuk mendapatkan data Ap yang terjadi pada 

Bulan Januari 2021. Berikut ini adalah tampilan faktur PPN  PT.B: 

Gambar 3.41 

Faktur PPN PT.B 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan faktur PPN PT.B contoh transaksi utang yang terjadi pada Januari 

2021 adalah utang kepada PT. Posco Indonesia Jakarta Processing pada tanggal 29 

Januari 2021 dengan nilai DPP Rp 157.386.400 dan PPN Rp 15.738.640 (gambar 

3.40 di kotak nomor 1) dan transaksi dengan DPP Rp 173.183.800 dan PPN 

Rp17.318.280 (gambar 3.40 di kotak nomor 2). 

2. Membuat file rekapitulasi outstanding utang bulanan PT.B dengan memindahkan 

seluruh data utang PT.B dari faktur PPN di gambar 3.40. Berikut ini tampilan file 

rekapitulasi outstanding utang bulanan PT.B. 

2 

1 
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Gambar 3.42 

Rekapitulasi Outstanding Utang Bulanan PT. B 

  

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan faktur PPN PT.B contoh transaksi utang yang terjadi pada Januari 

2021 adalah utang kepada PT. Posco Indonesia Jakarta Processing pada tanggal 29 

Januari 2021 dengan nilai DPP Rp 157.386.400 dan PPN Rp 15.738.640 sehingga 

total utang adalah Rp 173.125.040 (gambar 3.41 di kotak nomor 1) dan transaksi 

dengan DPP Rp 173.183.800 dan PPN Rp17.318.280  sehingga total utang adalah 

Rp 190.502.180 (gambar 3.40 di kotak nomor 2). 

3. Belum adanya bukti pembayaran menunjukkan bahwa seluruh utang belum 

dilunasi. Maka langkah selanjutnya dalah memindahkan seluruh utang di kolom 

total AP ke kolom outstanding pada file rekapitulasi outstanding utang bulanan 

PT.B. Berikut ini tampilan file rekapitulasi outstanding utang bulanan PT.B: 

Gambar 3.43 

Rekapitulasi outstanding AP bulanan PT.B

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

2 

1 

1 
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Berdasarkan rekapitulasi outstanding utang bulanan PT.B, transaksi kepada kepada 

PT. Posco Indonesia Jakarta Processing pada tanggal 29 Januari 2021 dengan nilai 

Rp 173.125.040 (gambar 3.42 di kotak nomor 1) dan transaksi dengan nilai total 

transaksi Rp 190.502.180 (gambar 3.42 di kotak nomor 2) telah berada pada kolom 

outstanding AP. 

4. Terkait seluruh transaksi utang lainnya, dilakukan langkah yang sama. Langkah 

selanjutnya adalah menjumlahkan seluruh outstanding AP  yang terjadi dalam 

Bulan Januari 2021 dinamai dengan outstanding 2. Berikut ini adalah tampilan 

oustanding 2: 

Gambar 3.44 

Rekapitulasi Outstanding AP Bulanan PT.B-Outstanding 2

     

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan gambar 3.43, jumlah outstanding 2 adalah Rp 3.421.627.085.  

5. Menjumlah outstanding 2 dengan oustanding 1 yang telah diperoleh dari aktivitas 

pekerjaan “e” yaitu rekapitulasi utang tahunan PT.B. Berikut ini adalah tampilan 

oustanding 1, oustanding 2 dan total oustanding. 
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Gambar 3.45 

 Rekapitulasi Outstanding AP Bulanan PT.B-Total Outstanding 

  

              Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan gambar 3.44 outstanding 1 Rp 7.715.828.676 (kotak nomor 1) dan 

outstanding 2 adalah Rp 3.421.627.085 (kotak nomor 2) sehingga total  outstanding 

yang akan menjadi slado akhir account payable PT. B  pada Bulan Januari 2021 

adalah sebesar Rp  11.137.455.761 (kotak nomor 3).  

g. Membuat Rekapitulasi Mutasi Bank PT.B  periode Januari 2021 

Pembuatan Rekapitulasi Mutasi Bank PT.B dilakuakn dengan tujuan menyajikan 

informasi mengenai keluar masuknya cash in bank dengan bukti pendukung 

meliputi tanda terima dan rekening giro. Langkah yang diperlukan untuk 

melakukan pekerjaan ini adalah 

1. Memperoleh tanda terima PT.B pertama dari supervisor. Berikut ini merupakan 

tampilan tanda terima PT. B atas transaksi penjualan dengan PT. Goseki 

Manufacturing Indonesia: 

 

 

1 

2 

3 
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Gambar 3.46 

Tanda Terima 1-PT.B 

 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan tanda terima di atas, PT. Goseki menerima pesanan dari PT.B dengan 

nilai Rp 114.349.950 (tertera di kotak nomor 1) tanggal 20 November 2020 (tertera 

dikotak nomor 2). Namun, di sebelah kanan nominal transaksi, terdapat “15/1” yang 

tertera pada kotak nomor 3 yang menandakan transaksi dilunasi 15 Januari 2021. 

PT. B 

PT Goseki 
PT. B 

PT. B 

2 
1 

3 
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2. Memperoleh tanda terima PT.B kedua dari supervisor. Berikut ini merupakan 

tampilan tanda terima PT. B atas transaksi penjualan dengan PT. Goseki 

Manufacturing Indonesia: 

 

Gambar 3.47 

Penerimaan Cash In Bank Dari PT Goseki-Tanda Terima 2 

  

     Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

PT. B 

PT. B PT Goseki 

PT. B 

2 

1 

3 
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Berdasarkan tanda terima di atas, PT. Goseki telah menerima pesanan dari PT.B 

dengan nilai transaksi Rp 113.358.960 (yang tertera pada kotak nomor 1) pada 

tanggal 18 November 2020 (yang tertera pada kotak nomor 2). Namun, di sebelah 

kanan nominal transaksi, terdapat tanggal “15/1” (yang tertera pada kotak nomor 

3).  Hal ini menandakan bahwa transaksi ini dilunasi pada 15 Januari 2021. Nominal 

transaksi pada tanda terima pertama (gambar 3.45 kotak nomor 1) adalah 

Rp114.349.950. maka total piutang dari kedua tanda terima adalah Rp 227.708.910.   

Untuk membuktikan kebenaran pelunasan piutang ini, maka langkah selanjutnya 

adalah mencocokkan nominal transaksi dengan rekening giro. 

3. Memperoleh tanda terima PT.B kedua dari supervisor. Berikut ini merupakan 

tampilan tanda terima PT. B atas transaksi penjualan dengan PT. Goseki 

Manufacturing Indonesia: 

Gambar 3.48 

Rekening Giro PT.B – Januari 2021 

  

     Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan rekening giro pada gambar 3.47, telah terjadi penerimaan kas pada 

tanggal 15 Januari 2021 dari PT Goseki Manufacture senilai Rp pada tanda 

terima 1 senilai Rp114.349.950 dan transaksi pada tanda terima 2 senilai 

Rp227.708.910. Hal ini menandakan benar adanya bahwa tanda terima 1 dan 2 

telah terlunasi. 
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4. Langkah selanjutnya adalah memindahkan transaksi peneriman PT.Goseki dari 

rekening giro ke dalam rekapitulasi mutasi bank PT.B periode Januari 2021 

Gambar 3.49 

Rekapitulasi Mutasi Bank PT. B Periode Januari 2021 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan rekapitulasi di atas, transaksi penerimaan PT. Goseki pada tanggal 15 

Januari 2021 senilai Rp 227.708.910 telah dicatat pada rekapitulasi mutasi bank 

PT.B periode Januari 2021 pada kolom kredit yang menunjukkan penambahan 

saldo bank. Seluruh transaksi penerimaan kas lainya dilakukan dengan melakukan 

langkah yang sama. 

5. Terkait transaksi pengeluaran, dilakukan langkah yang sama. Langkah pertama 

adalah mendapatkan bukti transaksi berupa cek pembayaran PT.B kepada PT. Putra 

Setia Sukses. Berikut ini adalah tampilan cek PT. B: 
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Gambar 3.50 

         Cek- Pembayaran PT. B Kepada PT Putra Setia Sukses Bersama 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan cek pada gambar 3.49, telah terjadi pembayaran PT.B kepada PT. 

Putra Setia Sukses pada tanggal 19 Januari 2021 sebesar Rp 206.694.096 .  Langkah 

selanjutnya adalah mencocokkan transaksi ini dengan rekening giro untuk 

memastikan adanya pengeluaran uang dari bank kepada PT. Putra Setia Sukses 

sebesar Rp 206.694.096. 

6. Memperoleh rekening giro PT.B Januari 2021 untuk memastikan adanya 

pengeluaran uang dari bank kepada PT. Putra Setia Sukses sebesar Rp 206.694.096. 

Berikut ini adalah Memperoleh rekening giro PT.B Januari 2021: 

Gambar 3.51 

         Rekening Giro PT.B  

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

PT.B 
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Berdasarkan rekening giro PT.B Januari 2021, telah terbukti terjadi pengeluaran 

cash in bank kepada PT. Putra Setia Sukses sebesar Rp 206.694.096. Hal ini 

membuktikan bahwa benar adanya pembayaran pada tanggal 19 Januari kepada PT. 

Putra Setia Sukses sebesar Rp 206.694.096. 

7. Langkah selanjutnya adalah memindahkan data transaksi pembayaran PT.B kepada 

PT. Putra Setia Sukses ke dalam rekapitulasi mutasi bank PT.B periode Januari 

2021: 

Gambar 3.52 

Rekapitulasi Mutasi Bank PT.B Periode Januari 2021 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan gambar 3.51,  transaksi pembayaran AP pada tanggal 19 Januari 2021 

senilai Rp 206.694.096 telah dicatat pada rekapitulasi mutasi bank PT.B periode 

Januari 2021 pada kolom  debit yang menunjukkan pengurangan saldo bank. 

Seluruh transaksi pengeluaran kas lainnya dilakukan dengan melakukan langkah 

yang sama. 
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h. Membuat Jurnal Pemasukkan serta pengeluaran cash in bank PT.B-Januari 

2021 

Dari rekapitulasi mutasi bank PT.B periode Januari 2021, pekerjaan selanjutnya 

adalah membuat jurnal atas transaksi tersebut secara tabularis, di mana saldo positif 

menandakan akun pada posisi debit, dan saldo negatif menandakan akun pada 

posisi kredit.  Langkah yang diperlukan adalah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan data rekapitulasi mutasi bank PT.B periode Januari 2021 terkait 

penerimaan kas. Berikut ini tampilan rekapitulasi mutasi bank PT.B periode Januari 

2021 terkait penerimaan kas. 

Gambar 3.53 

Rekapitulasi Mutasi Bank PT. B Periode Januari 2021 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan rekapitulasi di atas, terdapat transaksi penerimaan PT. Goseki pada 

tanggal 15 Januari 2021 senilai Rp 227.708.910. Nominal tersebut digunakan untuk 

langkah selanjutnya yaitu membuat jurnal penerimaan kas secara tabularis. 

2. Membuat jurnal penerimaan kas secara tabularis. Berikut ini adalah tampilan jurnal 

penerimaan kas secara tabularis terkait penerimaan dari PT Goseki: 
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Gambar 3.54 

Jurnal penerimaan cash in bank- PT. B 

 

          Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan jurnal penerimaaan cash in bank  di atas, transaksi pelunasan AR dari 

PT.Goseki pada 15 Januari 2021 senilai Rp 227.708.910 telah dibuat jurnalnya 

dimana pada kolom Bank BCA diberi saldo positif karena secara jurnal, akun 

berada debit. Sedangkan kolom piutang dagang BCA diberi saldo negatif karena 

secara jurnal, akun pada posisi kredit. Terkait transaksi penerimaan kas lainnya 

dilakukan langkah yang sama.  

3. Mendapatkan data rekapitulasi mutasi bank PT.B periode Januari 2021 terkait 

pengeluaran kas. Berikut ini tampilan rekapitulasi mutasi bank PT.B periode 

Januari 2021 terkait pengeluaran kas: 

Gambar 3.55 

Rekapitulasi Mutasi Bank PT.B Periode Januari 2021 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

1 2 



 

127 
 

Berdasarkan gambar 3.54,  terdapat pembayaran kepada PT. Putra Setia Sukses 

pada tanggal 19 Januari 2021 senilai Rp 206.694.096. Nominal tersebut digunakan 

untuk langkah selanjutnya yaitu membuat jurnal pembayaran kas secara tabularis. 

4. Membuat jurnal pembayaran kas secara tabularis. Berikut ini adalah tampilan jurnal 

pengeluaran kas secara tabularis terkait pengeluaran kepada PT. Putra Setia Sukses: 

Gambar 3.56 

Jurnal Pengeluaran Cash In Bank- PT. B 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan jurnal pengeluaran cash in bank  di atas, transaksi pembayaran kepada 

PT Putra Setia Sukses pada 19 Januari 2021 senilai Rp 206.694.096 telah dibuat 

jurnalnya dimana kolom utang dagang BCA diberi saldo positif karena secara 

jurnal, akun pada posisi debit. Sedangkan pada kolom Bank BCA diberi saldo 

negatif karena secara jurnal, akun berada kredit. Terkait transaksi pengeluaran kas 

lainnya dilakukan langkah yang sama.  
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INTEGRA CONSULTING 

i. Membuat Jurnal Petty Cash Integra Consulting Pada Periode Januari- 

Desember 2020 

Petty cash atau dapat disebut sebagai kas kecil adalah dana yang digunakan untuk 

transaksi dengan nominal yang relatif kecil dan tidak menggunakan cek atau bilyet 

giro sebagai alat pembayaran. Dalam aktivitas ini, pihak Integra Consulting 

menetapkan metode yang digunakan untuk mencatat transaksi kas kecil adalah 

metode fluktuatif. Tujuan dilakukannya jurnal petty cash adalah untuk mencatat 

keterjadian transaksi petty cash secara kronologis dan berkontribusi dalam 

menentukan saldo akhir untuk akun-akun yang terkait pada transaksi ini untuk 

penyusunan laporan keuangan. Langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan 

aktivitas ini adalah sebagai berikut: 

1. Memperoleh file sheet petty cash  yang merupakan  daftar penggunaan petty cash 

selama tahun 2020. Berikut ini adalah tampilan sheet petty cash pada Bulan Juli 

2020: 

Gambar 3.57 

Sheet Petty Cash Integra-Juli 2020  

 

   Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

1 

2 
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Berdasarkan sheet petty cash di atas, pada tanggal 20 Juli 2020 terjadi pengisian 

petty cash  sebesar Rp 2.000.000 yang tertera pada kotak nomor 1. Sedangkan pada 

tanggal 21 Juli 2020 terjadi pembelian 3 buah Aqua galon  dengan total nilai 

transaksi Rp 58.500 yang tertera pada kotak nomor 2. Nominal dari kedua transaksi 

akan digunakan untuk melakukan pembuatan jurnal kas kecil. 

2. Memperoleh daftar biaya Integra Consulting. Berikut ini adalah tampilan daftar 

biaya umum dan administrasi Integra Consulting: 

 

Gambar 3.58 

Daftar Biaya Umum dan Administrasi Integra Consulting 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan daftar biaya umum dan administrasi Integra Consulting, transaksi 

pengeluaran kas kecil untuk membeli aqua galon (yang tertera pada gambar 3.57 

pada kotak nomor 2) digolongkan sebagai biaya Rumah Tangga Kantor (RTK). 

Nama akun ini akan digunakan pada tahap selanjutnya yaitu pencatatan jurnal kas 

kecil. 

3. Membuat jurnal kas kecil untuk mencatat keterjadian transaksi kas kecil. Berikut 

ini adalah tampilan jurnal kas kecil Integra Consulting pada bulan Juli 2020 : 
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Gambar 3.59 

Jurnal petty cash Integra 2020 

 

   Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan gambar 3.59 pada kotak nomor 1, telah dibuat jurnal pengisian petty 

cash yang terjadi pada 20 Juli 2020 sebesar Rp 2.000.000 dengan akun petty cash 

di sisi debit dan cash di sisi kredit. Sedangkan pada gambar 3.59 pada kotak nomor 

2, telah dibuat jurnal penggunaan petty cash yang terjadi pada 21 Juli 2020 sebesar 

Rp 58.500 dengan akun biaya RTK di sisi debit dan petty cash di sisi kredit. 

4. Membuat jurnal kas kecil secara tabularis untuk mencatat keterjadian transaksi kas 

kecil. Berikut ini adalah tampilan jurnal kas kecil Integra Consulting pada bulan 

Juli 2020 : 

Gambar 3.60 

Jurnal Petty Cash  Integra 2020-Tabularis 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

1 

2 

1 

2 
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Berdasarkan gambar 3.60 pada kotak nomor 1, telah dibuat jurnal pengisian petty 

cash yang terjadi pada 20 Juli 2020 sebesar Rp 2.000.000 dengan kolom petty cash 

yang diberi saldo positif karena secara jurnal, akun berada pada sisi debit dan kolom 

cash yang diberi saldo negatif karena secara jurnal, akun berada pada di sisi kredit. 

Sedangkan pada gambar 3.60 pada kotak nomor 2, telah dibuat jurnal penggunaan 

petty cash yang terjadi pada 21 Juli 2020 sebesar Rp 58.500 dengan kolom biaya 

RTK yang diberi saldo positif karena secara jurnal, akun berada di sisi debit dan 

kolom petty cash  yang diberi saldo negatif karena secara jurnal, akun berada pada 

di sisi kredit. Terkait seluruh transaksi penggunaan kas kecil, dilakukan hal yang 

sama. 

COOKIES WORLD BY INTEGRA 

j. Mencocokkan Data Penjualan dan Pembelian Cookies World by Integra 

Periode Triwulan 2021 

Mencocokkan data penjualan dan pembelian adalah aktivitas mencocokkan tanggal, 

jumlah dan jenis barang yang dijual dan dibeli. Tujuan dilakukannya aktivitas 

mencocokkan data penjualan dan pembelian Cookies World ini adalah untuk 

memastikan data penjualan dan pembelian sudah benar, sehingga dapat dijadikan 

dasar pembuatan jurnal yang akan dilakukan posting ke ledger, summary ledger, 

jurnal penutup, yang pada akhirnya dapat menghasilkan laporan laba rugi dan 

laporan posisi keuangan. Langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan 

aktivitas ini adalah: 

1. Memperoleh invoice penjualan perusahaan. Berikut ini adalah tampilan dari sales 

invoice Integra periode Februari 2021: 
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Gambar 3.61 

Invoice Penjualan 5-Cookies world 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan gambar 3.61, terdapat  sales invoice pada tanggal 9 Februari 2021 

(tertera pada kotak nomor 1) dengan nomor INV/CW/2021/0005 (tertera pada kotak 

nomor 2) yang menjual 1 buah putri salju medium dengan harga jual Rp 95.000 dan 

1 buah nastar keju dengan harga jual Rp 180.000 (tertera pada kotak nomor 2). 

Gambar 3.62 

Invoice Penjualan 6-Kue Bisou 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Nama dan alamat pembeli 

Nama dan alamat pembeli 

1 
2 

3 

1 

2 

3 
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Berdasarkan gambar 3.62, terdapat  sales invoice pada tanggal 9 Februari 2021 

(tertera pada kotak nomor 1) dengan nomor INV/CW/2021/0006 (tertera pada kotak 

nomor 2) yang menjual 3 coklat kenari medium dengan total harga jual Rp 240.000, 

2 buah nastar keju dengan total harga jual Rp 360.000, 2 sagu keju medium dengan 

total harga jual Rp 160.000, dan 2 buah lidah kucing medium dengan total harga 

Rp160.000 (tertera pada kotak nomor 2). 

2. Memperoleh data penjualan perusahaan dari supervisor dan mencocokkan data 

penjualan dengan invoice. Berikut ini adalah tampilan dari data penjualan Cookies 

World periode Februari 2021 

Gambar 3.63 

Data penjualan Cookies World 

 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Saat mencocokkan data penjualan dan inoviece, didapati bahwa terjadi kesalahan 

pencatatan data penjualan, di mana pada invoice dengan nomor 

INV/CW/2021/0005 (invoice 5)  (gambar 3.61 kotak nomor 3) seharusnya terjadi 

penjualan 1 buah nastar keju. Namun berdasarkan data penjualan pada gambar 3.63, 

Nama dan alamat pembeli invoice 

6 

Nama dan alamat pembeli invoice 5 

Nama dan alamat pembeli invoice 4 
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penjualan 1 buah nastar keju tersebut tercatat sebagai penjualan di inovice dengan 

nomor INV/CW/2021/0006 (invoice 6). Hal ini menandakan bahwa terjadi 

understatement pada invoice 5 dan overstatement pada invoice 6. 

3. Melakukan koreksi atas invoice 5 yang understatement dan invoice 6 dan 

overstatement. Berikut tampilan data penjualan Cookies World setelah koreksi: 

Gambar 3.64 

Perbaikan Data Penjualan Invoice 5 dan invoice 6 

 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan gambar 3.64, penjualan 1 buah nastar keju dengan harga Rp180.000 

telah dipindahkan menjadi transaksi miliki invoice 5 sesuai dengan invoice yang 

tetera pada gambar 3.61. Terkait transaksi mencocokkan penjualan lainnya, 

dilakukan langkah-langkah yang sama. 

4. Memperoleh invoice pembelian inventory yang berbentuk PDF dari supervisor. 

Berikut ini adalah invoice pembelian Cookies World kepada supplier kue yaitu 

BISOU: 

Nama dan alamat pembeli 

invoice 5 

Nama dan alamat pembeli 

invoice 6 

Nama dan alamat pembeli 

invoice 7 

Nama dan alamat pembeli 

invoice 4 



 

135 
 

Gambar 3.65 

Invoice Pembelian Cookies World 

 

 

 

          Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

2 
1 

3 
4 

5 
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Berdasarkan invoice pembelian pada gambar 3.65, terjadi pembelian dengan total 

nilai sebesar Rp 4.065.000 (kotak nomor 1) kemudian Cookies World mendapat 

diskon sebesar 20% sebagai reseller yang kembali menjual produk kue BISOU 

dengan nilai diskon Rp 813.000 (kotak nomor 2), kemudian terdapat biaya kirim/ 

freight in  sebesar Rp 136.000 (kotak nomor 3) sehingga total pembelian setelah 

diskon adalah sebesar Rp 3.388.000 (kotak nomor 4). Transaksi ini terjadi pada 

tanggal 8 Maret 2021 yang tertera pada kotak nomor 5. 

5. Memperoleh data pembelian perusahaan dari supervisor dan mencocokkan data 

pembelian dengan invoice. Berikut ini adalah tampilan dari data pembelian Cookies 

World periode Februari 2021 

Gambar 3.66 

Data Pembelian-Cookies World 

  

    Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

1 

4

2 

2 3 5 
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Berasarkan data pembelian Cookies World, terjadi pembelian pada tanggal 8 maret 

2021  (yang tertera pada kotak berwarna kuning nomor 1), kemudian total nilai 

pembelian sebesar Rp 4.065.000 (yang tertera pada kotak berwarna kuning nomor 

2) kemudian Cookies World mendapat diskon sebesar 20% sebagai reseller yang 

kembali menjual produk kue BISOU dengan nilai diskon Rp 813.000 (yang tertera 

pada kotak berwarna kuning nomor 3), kemudian terdapat biaya kirim/ freight in  

sebesar Rp 136.000 (yang tertera pada kotak berwarna kuning nomor 4) sehingga 

total pembelian setelah diskon adalah sebesar Rp 3.388.000 (yang tertera pada 

kotak berwarna kuning nomor 5). Keseluruhan data ini telah sesuai dengan invoice 

pembelian pada gambar 3.65. Maka hal ini menandakan bahwa data transaksi 

pembelian Cookies World telah tercatat dengan benar dan sesuai dengan data 

pendukung yang. Pada tahun 2021, pembelian hanya terjadi satu kali transaksi yaitu  

pada 8 Maret 2020, sehingga pencocokkan data pembelian Cookies World telah 

selesai. 

k. Membuat Arus Persediaan Cookies World Periode Januari-Februari 

Setelah memastikan data penjualan dan pembelian telah dicatat dengan benar, 

langkah selanjutnya adalah membuat daftar arus persediaan dengan tujuan untuk 

memperoleh informasi mengenai masuk dan keluarnya persediaan dan 

mendapatkan saldo akhir persediaan yang dapat dimasukkan ke dalam laporan 

posisi keuangan. Langkah yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan ini adalah: 

1. Memperoleh data penjualan perusahaan didapatkan dari aktivitas “J” . Berikut ini 

adalah tampilan data penjualan Cookies World:  
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Gambar 3.67 

Data Penjualan Cookies World 

  

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan gambar 3.67, terdapat penjualan dengan sales invoice nomor 

INV/CW/2021/0005 (disebut juga dengan invoice 5) yang menjual 1 buah putri 

salju medium dan 1 buah nastar keju. Nominal ini akan digunakan untuk membuat 

arus persediaan Cookies World. 

2. Membuat arus persediaan Cookies World untuk aliran keluar masuk persediaan 

Cookis World. Berikut ini adalah Arus persediaan Cookies World 

Gambar 3. 68 

Arus Persediaan-Penjualan 

 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Nama dan alamat 

Nama dan alamat 

pembeli invoice 6 

Nama dan alamat 

pembeli invoice 7 

Nama dan alamat 

pembeli invoice 4 

1 2 3 4 
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Berdasarkan gambar 3.68, persediaan awal Kue Putri Salju Medium adalah 1 buah 

(tertera pada kotak nomor 1). Kemudian terjadi penjualan 1 buah kue tersebut 

(tertera pada kotak nomor 2), yang mengakibatkan saldo akhir persediaan  Kue Putri 

Salju Medium adalah 0 (tertera pada kotak nomor 3). Hal tersebut turut 

menyebabkan nilai persediaan pada akhir bulan Februari adalah sebanyak 0 (tertera 

pada kotak nomor 4). Pencatatan ini dibuat berdasarkan data penjualan invoice 5 

yang tertera pada gambar 3.67. terkait seluruh transaksi penjualan Cookies World 

dilakukan langkah yang sama. 

3. Memperoleh data pembelian perusahaan didapatkan dari aktivitas “J” . Berikut ini 

adalah tampilan data pembelian Cookies World:  

Gambar 3.69 

Data Pembelian Cookies World 

  

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

1 2 
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Berdasarkan gambar 3.69, terdapat pembelian 3 coklat kenari medium dengan total 

harga Rp 156.000. Maka harga pokok penjualan untuk 1 buah kue adalah Rp 52.000 

Nominal ini akan digunakan untuk membuat arus persediaan Cookies World. 

4. Membuat arus persediaan Cookies World untuk aliran keluar masuk persediaan 

Cookis World. Berikut ini adalah Arus persediaan Cookies World: 

 Gambar 3.70 

Arus Persediaan-Pembelian 

 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan gambar 3.70 persediaan awal Kue Coklat Kenari Medium adalah 0 

buah (tertera pada kotak nomor 1). Kemudian terjadi pembelian 3 buah kue tersebut 

(tertera pada kotak nomor 2), yang mengakibatkan saldo akhir persediaan  Kue 

Coklat Kenari Medium adalah 3 (tertera pada kotak nomor 3). Nilai ini dikalikan 

dengan HPP yaitu Rp 52.000 dan akhirnya nilai akhir persediaan adalah 

Rp156.0000 (tertera pada kotak nomor 4). Pembelian hanya terjadi pada 8 Maret 

2020, sehingga pembuatan arus persediaan  Cookies World telah selesai. Berikut 

ini saldo akhir persediaan Cookies World setiap Bulannya: 

 

 

 

1 2 3 4 
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Gambar 3.71 

Ending Inventory-Januari Hingga Maret 2021 

  

                              Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan gambar 3.71, persediaan akhir pada bulan Februari adalah 

Rp1.828.000 

l. Membuat Jurnal dan Laporan Keuangan Cookies World Triwulan 2021. 

Jurnal adalah catatan suatu aktivitas bisnis secara kronologis, sehingga tujuan 

dilakukannya pencatatan jurnal adalah untuk mencatat aktivitas bisnis secara 

kronologis sehingga jurnal dapat menjadi dasar pembuatan laporan keuangan. 

Langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan aktivitas ini adalah: 

1. Memperoleh data penjualan perusahaan. Berikut ini adalah tampilan data penjualan 

Cookies World:  

Gambar 3.72 

Data Penjualan Cookies World 

 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Nama dan alamat 

pembeli invoice 5 

Nama dan alamat 

pembeli invoice 6 

Nama dan alamat 

pembeli invoice 4 
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Berdasarkan gambar 3.72, terdapat penjualan dengan sales invoice nomor 

INV/CW/2021/0005 (disebut juga dengan invoice 5) yang menjual 1 buah putri 

salju medium seharga Rp 95.000 dengan HPP sebesar Rp 64.000  dan 1 buah nastar 

keju. seharga Rp 180.000 dengan HPP sebesar Rp 132.000 . Nominal ini akan 

digunakan untuk membuat jurnal penjualan Cookies World. 

2. Membuat jurnal penjualan Cookies World untuk mencatat keterjadiaan transaksi 

penjualan. Berikut ini adalah jurnal penjualan dari data penjualan terkait invoice 

penjualan 5  yang diperoleh dari langkah 1: 

Gambar 3.73 

Jurnal Penjualan Cookies World-Invoice 5 

 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

 Berdasarkan Jurnal di atas, terdapat 2 jurnal untuk mencatat transaksi pada invoice 

INV/CW/2021/0005 . Jurnal di kotak pertama mencatat Piutang di sisi debit sebesar 

Rp 275.000, lalu diikuti dengan pendapatan 1 buah putri salju medium seharga Rp 

95.000 dan pendapatan 1 buah nastar keju. seharga Rp 180.000 di sisi kredit. 

1 

2 
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Sedangkan jurnal di kotak ke dua mencatat HPP sebesar Rp 196.000 di sisi debit, 

lalu diikuti dengan Persediaan 1 buah putri salju medium Rp 64.000  dan  

persediaan sebesar Rp 132.000 di sisi kredit. Transaksi penjualan lainnya dilakukan 

dengan langkah yang sama.  

3. Memperoleh data pembelian perusahaan. Berikut ini adalah tampilan data 

pembelian Cookies World:  

Gambar 3.74 

Data Pembelian Cookies World 

  

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berasarkan data pembelian Cookies World, terjadi pembelian pada tanggal 8 maret 

2021 (tertera pada kotak nomor 1), dengan harga masing-masing kue yang 

mengikuti daftar harga pada kotak nomor 2, freight in  sebesar Rp 136.000 yang 

tertera pada kotak nomor 3, sehingga total nilai transaksi adalah Rp 3.388.000 yang 

1 

2 

3 
4 
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tertera pada kotak nomor 4. Data ini akan digunakan untuk membuat jurnal pada 

aktivitas selanjutnya yaitu membuat jurnal pembelian 

4. Membuat jurnal pembelian Cookies World untuk mencatat keterjadiaan transaksi 

pembelian. Berikut ini adalah jurnal penjualan data pembelian yang diperoleh dari 

langkah 3: 

Gambar 3.75 

Jurnal Pembelian Cookies World 

  

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berasarkan jurnal pembelian Cookies World, terjadi pembelian pada tanggal 8 

maret 2021 (tertera pada kotak nomor 1), dan jurnal pencatat akun persediaan di 

sisi debit dengan harga masing-masing kue yang mengikuti daftar harga pada kotak 

nomor 2, kemudian diikuti dengan freight in  sebesar Rp 136.000 yang tertera pada 

kotak nomor 3 yang dicatat sebagai akun persediaan di sisi debit karena perusahaan 

menggunakan pencatatan perpetual, sehingga total nilai account payable dari 

transaksi ini  adalah Rp 3.388.000 yang tertera pada kotak nomor 4. Pekerjaan jurnal 

ini akan digunakan sebagai dasar pembuatan ledger di aktivitas selanjutnya 

1 
2 

3 
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5. Dari jurnal yang telah dibuat, langkah selanjutnya adalah melakukan posting ke 

ledger. Berikut ini adalah tampilan ledger Cookies World: 

Gambar 3.76 

Legder-Cookies World 

 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan ledger  di atas,  Jurnal penjualan invoice INV/CW/2021/0005 yang 

sebelumnya telah dibuat dari gambar 3.73 telah tercatat di ledger. Jurnal di kotak 

pertama mencatat piutang yang diberi saldo positif karena secara jurnal, akun 

terletak di sisi debit dan pendapatan yang diberi saldo negatif karena secara jurnal, 

akun terletak di kredit sebesar Rp 275.000, Sedangkan jurnal di kotak ke dua 

mencatat HPP yang diberi saldo positif karena secara jurnal, akun terletak di sisi 

debit, dan persediaan  yang diberi saldo negatif karena secara jurnal, akun terletak 

di sisi kredit sebesar Rp 196.000. Data ini sudah sesuai dengan jurnal penjualan 

pada gambar 3.73 dan jurnal pembelian pada gambar 3.75. transaksi lainnya 

dilakukan dengan langkah yang sama hingga akhirnya total sales revenue pada 

1 
2 

3 4 
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Bulan Februari adalah sebanyak Rp 1.820.000 yang tertera pada kotak nomor 3  cost 

of good sold pada Bulan Februari adalah sebanyak Rp 1.264.000 yang tertera pada 

kotak nomor 4. Data ini akan digunakan untuk aktivitas selanjutnya yaitu mmebuat 

jurnal penutup.  

6. Membuat jurnal penutup untuk menutup akun penjualan dan harga pokok penjualan 

yang bersifat temporary account untuk menghasilkan saldo laba  sehingga saldo 

laba dapat di laporkan pada laporan keuangan yaitu pada laporan laba rugi. Berikut 

ini tampilan jurnal penutup atau disebut closing entries Cookies World: 

Gambar 3.77 

Jurnal Penutup-Cookies World 

  

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan jurnal penutup di atas, jurnal telah menutup akun pendapatan Bulan 

Februari yang sebesar Rp 1.820.000 sehingga pendapatan terletak pada sisi debit 

(tertera pada kotak nomor 1). Selanjutnya pada kotak nomor 2, jurnal menutup HPP 

senilai Rp 1.264.000 sehingga HPP terletak pada sisi kredit, karena jumlah 

pendapatan lebih besar dari HPP, maka hal ini menghasilkan jurnal pada kotak 

nomor 3 yaitu saldo laba sebesar Rp 556.000. seluruh lawan akun dari ketiga jurnal 

ini adalah “ikhtisar laba rugi”/ income summary , dan untuk jurnal Bulan Januari 

3 

2 
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dan Maret dilakukan langkah yang sama. Data pendapatan dan HPP mengikuti 

gambar 3.76 dan jurnal ini berfungsi sebagai dasar pembuatan laporan laba rugi. 

7. Membuat summary ledger  yang menyajikan saldo akhir dari masing-masing akun 

yang terkait transaksi perusahaan. Berikut ini adalah tampilan summary ledger: 

Gambar 3.78 

Summary Ledger-Cookies World 

 

     Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan summary ledger di atas, maka pada bulan Februari, telah tercatat saldo 

akhir pada masing-masing akun yang teletak pada kotak nomor 1 yaitu piutang 

sebesar Rp 2.360.000,  nomor 2 yaitu security deposit Rp 20.000.000, nomor 3  

persediaan sebesar Rp 1.828.000, nomor 4 saldo awal laba ditahan Rp 23.632.000, 

nomor 5 laba ditahan periode berjalan Rp 556.000, nomor 6 saldo akhir laba ditahan 

Rp 24.188.000,  nomor 7 penjualan sebesar 1.820.000, dan nomor 8 HPP sebesar 

8 7 6 5 4 2 3 1 
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Rp 1.264.000. seluruh data ini akan digunakan untuk membuat laporan laba rugi 

dan laporan posisi keuangan pada  kegiatan selanjutnya.  

8. Membuat laporan laba rugi Cookies World untuk periode Januari hingga Maret 

tahun 2021. 

Gambar 3.79 

Laporan Laba Rugi-Cookies World 

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan laporan laba rugi di atas, pada bulan Februari telah terjadi pendapatan 

penjualan sebesar Rp 1.820.000 yang tertera pada kotak nomor 1, kemudian karga 

pokok penjualan yang terjadi adalah Rp 1.264.000 yang tertera pada kotak nomor 

2, sehingga laba kotor adalah Rp 556.000 yang tertera pada kotak nomor 3. Tidak 

terjadi biaya umum, penjualan, adminsitratif dan lainnya, sehingga jumlah laba 

kotor sama dengan jumlah laba bersih yaitu Rp 556.000 yang tertera pada kotak 

nomor 4. Seluru data ini mengikuti file summary ledger  yang tertera pada  gambar 

3.78 nomor 5, 7, dan 8. Pembuatan laporan laba rugi untuk Bulan Januari dan Maret 

mengikuti langkah yang sama.  

1 

2 

3 
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9. Membuat laporan posisi keuanganCookies World untuk periode Januari hingga 

Maret tahun 2021. Berikut ini adalah laporan  posisi keuangan Cookies World 

Gambar 3.80 

Laporan Posisi Keuangan-Aset-Cookies World  

 

          Sumber: Dokumentasi Integra Consulting  

Berdasarkan laporan posisi keuangan Cookies World (bagian aset), data keuangan 

yang dimuat  pada laporan posisi keuangan mengacu pada summary ledger pada 

gambar 3.78 nomor 1 hingga 3.  Pada laporan posisi keuangan bagian aset yang 

tertera di atas pada gambar 3.80, pada kotak nomor 1 tercatat piutang dagang Rp 

2.360.000, kotak nomor 2 adalah persediaan sebanyak Rp 1.828.000, sehingga 

menghasilkan total aset lancar yaitu Rp 4.188.000 tertera pada kotak nomor 3. Pada 

bagian aset tidak lancar pada kotak nomor 4 terdapat security deposit sebesar Rp 

20.000.000, yang mengakibatkan total aset tidak lancar sebesar Rp 20.000.000 yang 

tertera di kotak nomor 5 dan total aset pada Bulan Februari adalah Rp 24.188.000 

yang tertera pada kotak nomor 6. Terkait laporan posisi keuangan bagian aset pada 

bulan Januari dan Maret dilakukan langkah yang sama. Pekerjaan selanjutnya 

adalah membuat laporan posisi keuangan bagian liabilitas dan ekuitas 
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2 

3 
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6 
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Gambar 3.81 

Laporan Posisi Keuangan-Liabilitas dan Ekuitas-Cookies World  

 

Sumber: Dokumentasi Integra Consulting 

Berdasarkan laporan posisi keuangan Cookies World (bagian liabilitas dan 

ekuitas), data keuangan yang dimuat  pada laporan posisi keuangan mengacu 

pada summary ledger pada gambar 3.78 nomor 4 hingga 6. Pada laporan posisi 

keuangan bagian liabilitas dan ekuitas yang tertera di atas pada gambar 3.81,  

tidak terjadi hutang dagang. Pada kotak nomor 1 tercatat saldo awal laba ditahan 

sebesar Rp 23.632.000, kotak nomor 2 mencatat laba periode berjalan sebesar  

Rp 556.000. Maka saldo akhir laba ditahan adalah Rp 24.188.000 yang etrtera 

pada kotak nomor 3. Saldo ini menjadi saldo akhir ekuitas Cookies World yaitu 

Rp 24.188.000 yang tertera pada kotak nomor 4. Maka total liabilitas dan 

ekuitas Cookies World yaitu Rp 24.188.000 yang tertera pada kotak nomor 5. 

Pembuatan laporan posisi keuangan bagian liabilitas dan ekuitas untuk Bulan 

Januari dan Februari mengikuti langkah yang sama.  

1 
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3.3.1 Kendala yang Ditemukan 

Saat melakukan rekonsiliasi pelunasan account payable PT.B, tanggal di 

ledger tidak sesuai dengan tanggal keterjadian transaksi. Melainkan, seluruh 

transaksi ditulis dengan tanggal akhir bulan. Sehingga hal ini mempersulit 

pelacakan transaksi untuk disesuaikan. 

 

3.3.2 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Data ledger yang digunakan hanya nominal transaksi dan keterangan saja. 

Namun hal ini dapat diatasi dengan menggunakan bukti transaksi lain seperti 

rekening giro, cek,bukti pengeluaran cek, dan bukti setor bank BCA untuk 

mencocokkan tanggal transaksi 

 

 

 

 

 


