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1. Mendefinisikan kecurangan dan pengendalian internal. 

2. Mengidentifikasi prinsip-prinsip aktivitas pengendalian 

internal. 

3. Menjelaskan aplikasi prinsip-prinsip pengendalian internal 

pada penerimaan kas. 

4. Menjelaskan aplikasi prinsip-prinsip pengendalian internal 

pada pengeluaran kas. 

5. Menguraikan operasi dana kas kecil. 

6. Mengidentifikasi fitur pengendalian akun bank. 

7. Menyiapkan rekonsiliasi bank. 

8. Menjelaskan pelaporan kas. 

Tujuan Pembelajaran 
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Kecurangan 

Pengendalian 

Internal 

Prinsip 

aktivitas 

pengendalian 

internal 

Keterbatasan 

Setara kas 

Kas yang 

dibatasi 

Saldo 

kompensasi 

Membuat 

deposit 

Menulis cek 

Laporan bank 

Rekonsiliasi 

akun bank 

Sistem 

transfer dana 

Electronik 

Penerimaan 

secara 

langsung 

Penerimaan 

melalui kotak 

pos 

Kecurangan 

dan  

Pengedalian 

internal 

Pengendalian 

penerimaan 

kas 

Fitur 

pengendalian: 

penggunaan 

Bank 

Pelaporan Kas 

Pengendalian 

pengeluaran 

kas 

Kecurangan, Pengendalian Internal, dan Kas 

Pengendalian 

sistem voucer 

Pengendalian 

dana kas kecil 
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Tindakan tidak jujur dari pekerja untuk kepentingan diri 

sendiri  atas pembiayaan dari pemberi kerja 

Kecurangan dan Pengendalian Internal 

Kecurangan 

SO 1  Define fraud and internal control. 

Mengapa 

kecurangan 

terjadi? 

Illustration 7-1 
Kesempatan 

Tekanan keuangan Rasionalisasi  
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Metode dan pengukuran yang diadopsi untuk: 

1. Pengamanan aset.  

2. Meningkatkan keakuratan dan keandalan pencatatan 

akuntansi. 

3. Meningkatkan efisiensi operasi, dan 

4. Memastikan kepatuhan atas peraturan dan hukum. 

SO 1  Define fraud and internal control. 

Pengendalian Internal 

Kecurangan dan Pengendalian Internal 
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Sistem pengendalian internal memiliki lima komponen utama 

Lingkungan pengendalian 

Penilaian resiko 

Aktivitas pengendalian 

Informasi dan komunikasi 

Pengawasan 

SO 1  Define fraud and internal control. 

Pengendalian Internal 

Kecurangan dan Pengendalian Internal 
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Pengukuran bervariasi dengan 

Penilaian manajemen atas resiko yang dihadapi. 

Ukuran dan sifat perusahaan. 

SO 2  Identify the principles of internal control activities. 

Prinsip Aktivitas Pengendalian Internal 

Enam prinsip aktivitas pengendalian: 

 Penentuan tanggung jawab 

 Pemisahan tugas/pekerjaan 

 Prosedur dokumentasi 

 Pengendalian fisik 

 Verifikasi internal independen 

 Pengendalian sumber daya manusia 

Kecurangan dan Pengendalian Internal 
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PENENTUAN TANGGUNG JAWAB  

 Pengendaian paling efektif ketika hanya satu pegawai 

bertanggung jawab untuk suatu tugas tertentu. 

PEMISAHAN TUGAS 

 Tugas yang berhubungan, termasuk pekerja fisik dan 

pembukuan, harus diberikan pada individu yang berbeda. 

PROSEDUR DOKUMENTASI 

 Perusahaan harus menggunakan dokumen bernomor dan 

seluruh dokumen harus dapat dihitung 

SO 2  Identify the principles of internal control activities. 

Kecurangan dan Pengendalian Internal 

Prinsip Aktivitas Pengendalian Internal 
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PENGENDALIAN FISIK Illustration 7-2 

SO 2  Identify the principles of internal control activities. 

Kecurangan dan Pengendalian Internal 

Prinsip Aktivitas Pengendalian Internal 

Brangkas, lemari besi,  
Kotak deposit untuk  
kas dan kertas bisnis 

Gudang dan kabinet 
 penyimpan untuk persediaan  

dan pencatatan terkunci 

Fasilitas komputer 
dengan password atau 

sidik jadi dan scan mata 

Monitor tv dan  
sensor pakaian  

untuk deteksi pencurian 

Mesin pencatat  
jam kerja 

Alarm untuk 
Mencegah 
kebobolan 
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VERIFIKASI INTERNAL 

INDEPENDEN 

1. Memverifikasi catatan 

secara periodik atau atas 

dasar dadakan. 

2. Memverifikasi catatan oleh 

pekerja yang independen. 

3. Ketidaksesuaian dilaporkan 

ke manajemen. 

Illustration 7-3 

SO 2  Identify the principles of internal control activities. 

Kecurangan dan Pengendalian Internal 

Prinsip Aktivitas Pengendalian Internal 
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PENGENDALIAN SUMBER DAYA 

MANUSIA 

1. Perikatan pekerja. 

2. Merotasi tugas karyawan dan 

meminta karyawan libur /cuti 

yang dibutuhkan. 

3. Melakukan cek latar belakang. 

SO 2  Identify the principles of internal control activities. 

Kecurangan dan Pengendalian Internal 

Prinsip Aktivitas Pengendalian Internal 
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Keterbatasan Pengendalian Internal 

Biaya harus tidak melebihi manfaat. 

Elemen manusia. 

Ukuran bisnis. 

SO 2  Identify the principles of internal control activities. 

Kecurangan dan Pengendalian Internal 
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SO 3  Explain the applications of internal control principles to cash receipts. 

Verifikasi internal 

independent 

Supervisor menghitung 

penerimaan kas harian, 

bendahara 

membandingkan total 

penerimaan dengan 

deposit bank harian 

Penentuan tanggung 

jawab 

Hanya karyawan yang 

ditugaskan diizinkan 

untuk menangani 

penerimaan kas (kasir) 

Pemisahan Tugas 

Individu yang berbeda 

menerima kas, mencatat 

penerimaan kas dan 

memegang kas 

Prosedur 

dokumentasi 

Menggunakan pesan 

pembayaran (kotak 

pos), regiter kas, dan 

bukti deposit 

Pengendalian fisik 

Menyimpan kasdi 

brangkas atau deposit 

bank, akses terbatas 

untuk wilayah 

penyimpanan, 

gunakan kas register 

Pengendalian SDM 

Perikatan pegawai yang 

memegang kas, kebutuhan 

karywan untuk mengambil 

liburan, dan menyimpan 

seluruh kas di bank harian 

Illustration 7-4 

Pengendalian Penerimaan Kas 

Penerimaan Langsung 
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Kas terdiri dari uang logam, uang kertas, cek, uang di 

tangan atau disimpan di bank, money orders. 

Penerimaan kas berasal dari:  

Penjualan tunai 

Penagihan piutang dari konsumen 

Penerimaan bunga, sewa dan deviden. 

Investasi pemilik 

Pinjaman bank  

Hasil penjualan dari aset tidak lancar 

SO 3  Explain the applications of internal control principles to cash receipts. 

Pengendalian Penerimaan Kas 
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Penerimaan 

secara 

langsung 

SO 3  Explain the applications of internal control principles to cash receipts. 

Illustration 7-5 
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Kotak pos harus dibuka oleh dua orang, daftar yang 

disiapkan, dan setiap cek yang disahkan 

Copy daftar, bersamaan dengan cek dan pesan 

pembayaran, dikirim ke kasir departmen.  

Kasir menambahkan cek ke penerimaan langsung, 

menyiapkan laporan penerimaan kas harian dan 

melakukan deposit bank harian.  

Copy daftar dikirim ke bendahara kantor untuk 

dibandingkan dengan total yang ditunjukkan dalam laporan 

kas harian. 

SO 3  Explain the applications of internal control principles to cash receipts. 

Penerimaan melalui Kotak Pos/Surat 

Pengendalian Penerimaan Kas 
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Mengizinkan hanya satu orang yang ditugaskan untuk 

menangani penerimaan kas merupakan aplikasi  prinsip: 

a.   Pemisahan tugas. 

b.   Penentuan tanggung jawab. 

c.   Pemeriksaan independen. 

d.   Pengendalian SDM. 

Pertanyaan reviu 

SO 3  Explain the applications of internal control principles to cash receipts. 

Pengendalian Penerimaan Kas 
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Umumnya, pengendalian ienternal atas pengeluaran 

lebih efektif saat perusahaan membayar menggunakn 

cek, dari pada tunai. 

Aplikasi: 

Sistem Voucher 

Dana kas kecil (Petty cash fund) 

SO 4  Explain the applications of internal control 

principles to cash disbursements. 

Pengendalian Pengeluaran Kas 
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Verifikasi internal 

independen 

Membandingkan cek 

degn faktur, rekonsiliasi 

laporan bank bulanan 

Penentuan tanggung 

jawab 

Hanya pegawai yg 

ditunjuk diotirisasi untuk 

menandatangani cek 

(bendhara) dan 

menyetujui pemasok 

Pemisahan tugas 

Individu yg berbebda yg 

mnyetujui, melakukan 

pembayaran, 

penandatangan cek 

tidak mencatat 

pengeluaran 

Prosedur dokumentasi 

Menggunakan cek 

bernomor, cek harus 

memeiliki faktur yg 

disetujui, membutuhkan 

pegawai utk 

menggunakan kartu 

kredit perush utk 

pengembalian beban 

Pengendalian fisik 

Simapn cek kosong di 

brangkas, dengan akses 

terbatas, cetak jumlah 

cek dgn mesin dgn tinta 

permanen 

Illustration 7-6 

Pengendalian SDM 

Perikatan pegawai yg 

menangani kas, 

kebutuhan pegawa atas 

lburan, cek latar 

belakang 

Pengendalian Pengeluaran Kas 
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Menggunakan cek bernomor dalam pengeluaran kas 

merupakan aplikasi prinsip: 

a.   Penentuan tanggung jawab. 

b.   Pemisahan tugas. 

c.   Pengendalian fisik, mekanikal dan elektronik. 

d.   Prosedur dokumentasi. 

Pertanyaan reviu 

SO 4  Explain the applications of internal control 

principles to cash disbursements. 

Pengendalian Pengeluaran Kas 
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Sistem Voucher  

Jaringan persetujuan, oleh individu yang 

diotorisasi, untuk menyakinkan seluruh 

pengeluaran dengan cek secara layak. 

Voucher  adalah formulir persetujuan yang 

disiapkan untuk setiap pengeluaran. 

SO 4  Explain the applications of internal control 

principles to cash disbursements. 

Pengendalian Sistem Voucher  

Pengendalian Pengeluaran Kas 
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Dana Kas Kecil – digunakan untuk membayar 

dalam jumlah yang kecil; 

meliputi: 

1. Pembentukan dana,  

2. Melakukan pembayaran dari dana, dan 

3. Pengisian kembali dana. 

SO 5  Describe the operation of a petty cash fund. 

Pengendalian Dana Kas Kecil 

Pengendalian Pengeluaran Kas 
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Ilustrasi:  Jika Laird Company memutuskan untuk membentuk 

dana sebesar $100 pada 1 maret, ayat jurnalnya adalah: 

SO 5  Describe the operation of a petty cash fund. 

Kas Kecil (Petty cash) 100 Mar. 1 

Kas  100 

Pengendalian Pengeluaran Kas 
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Ilustrasi :  Asumsi pada 15 Maret  pemegang kas kecil 

Lairdmeminta cek sebesar  $87.  dana terdiri dari  tunai $13dan 

kas kecil petty  untuk benda pos sebesar $44, ongkos kirim 

sebesar $38, dan beban lain-lain sebesar$5.  ayat  jurnal umum 

untuk mencatat cek ini adalah: 

SO 5  Describe the operation of a petty cash fund. 

Beban benda pos 44 Mar. 15 

Kas   87 

Ongkos kirim 38 

Beban lain-lain 5 

Pengendalian Pengeluaran Kas 
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Ilustrasi:  Kadang-kadang, perusahaan perlu untuk menentukan 

apakan perusahaan kekurangan atau kelebihan dana. Asumsi 

pemegang kas kecil Lairdhanya memilikiuang tunai sebesar $12 

beserta bukti.  Permintaan pengeluaran  dibuat, tetapi berjumlah 

$88, dan Laird akan membuat jurnal berikut ini: 

SO 5  Describe the operation of a petty cash fund. 

Beban benda pos 44 Mar. 15 

Kas  88 

Ongkos kirim 38 

Beban lain-lain 5 

Kelebihan pengeluaran kas 1 

Pengendalian Pengeluaran Kas 
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Kontribusi atas pengendalian internal yang baik atas kas. 

Meminimalkan jumlah uang di tangan. 

Menciptaan pencatatan berganda atas transaksi bank. 

Rekonsiliasi Bank. 

Fitur Pengendalian: Penggunaan Bank 

SO 6 Indicate the control features of a bank account. 
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Melakukan Setoran ke 

Bank 

Pegawai yang ditunjuk harus 

menyetor ke bank. 

SO 6 Indicate the control features of a bank account. 

Bank Code 

Numbers 

Front Side 
Reverse Side 

Illustration 7-8 

Fitur Pengendalian: Penggunaan Bank 
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Menulis Cek 

Perintah tertulis yag ditandatangan oleh penabung yang 

memerintahkan bank untuk membayar sejumlahuang 

tertentu yang tertera di cek. 

SO 6 Indicate the control features of a bank account. 

Pembuat 

Penerima 

Illustration 7-9 

Pembayar 

Fitur Pengendalian: Penggunaan Bank 
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Laporan Bank 

Debit Memorandum 

Pembebanan jasa Bank 

Dana tdk mencukupi -

NSF (not sufficient 

funds) 

SO 6 Indicate the control features of a bank account. 

Illustration 7-10 

Credit Memorandum 

Penagihan wesel 

tagih 

Bunga yg diperoleh. 

Fitur Pengendalian: Penggunaan Bank 
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Fitur pengendalian akun bank tidak termasuk: 

a. Memiliki auditor bank untuk memverifikasi kebenaran 

saldo bank per buku.  

b. Meminimalkan jumlah kas yang disimpan di tangan.. 

c. Menyediakan pencatatan berganda atas transaksi 

bank. 

d. Keamanan kas dengan menggunakan bank sebagai 

tempat penyimpanan. 

Pertanyaan Reviu 

SO 6 Indicate the control features of a bank account. 

Fitur Pengendalian: Penggunaan Bank 
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Rekonsiliasi Akun Bank 

SO 7  Prepare a bank reconciliation. 

Rekonsiliasi saldo per buku dan saldo per bank  untuk 

menyesuaikan (mengoreksi) saldo kas. 

Item rekonsiliasi: 

1. Setoran dalam perjalanan (Deposits in transit). 

2. Cek beredar (Outstanding checks). 

3. Kesalahan. 

4. Catatan Bank. 

Fitur Pengendalian: Penggunaan Bank 
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Prosedur Rekonsiliasi 

SO 7  Prepare a bank reconciliation. 

+   Setoran dalam 

perjalanan (Deposit 

in Transit) 

-   Cek beredar  

+-  Kesalahan bank 

+ Penagihan oleh bank 

- Cek ksosng - NSF 

(bounced) checks 

- Cetak cek dan beban bank 

+- Kesalahan perush 

Saldo yang benar Saldo yang benar 

Illustration 7-11 

Fitur Pengendalian: Penggunaan Bank 

Disesuaikan  
ke saldo bank 

Disesuaikan  
ke saldo buku 

Saldo kas 
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Ilustrasi:  laporan bank Laird Company (Illustrasi 7-12), menunjukkan 

saldo per bank sebesar $15,907.45 pada 30 april 2011.  Pada tanggal 

ini saldo per buku adalah $11,589.45.  Menggunakan empat langkah 

rekonsiliasi, Laird menentukan item rekonsiliasi berikut ini: 

Fitur Pengendalian: Penggunaan Bank 
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Ilustrasi:  a)  Menyiapkan rekonsiliasi bank pada 30 April. 

SO 7  Prepare a bank reconciliation. 

Saldo kas menurut  Laporan bank $15,907.45 

ditambah: setoran dalam perjalanan 2,201.40 

dikurang: cek beredar (5,904.00) 

Saldo kas disesuaikan menurut bank $12,204.85 

Saldo kas menurut buku $11,589.45 

 Penagihan wesel tagih + bunga - fee 1,035.00 

Ditambah:kesalahan pencatatan cek no. 443 36.00 

dikurang: Cek kosong (425.60) 

 Beban jasa bank (30.00) 

Saldo kas disesuaikan menurut buku $12,204.85 

Illustration 7-12 

Fitur Pengendalian: Penggunaan Bank 
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Perusahaan mencatat setiap item rekonsiliasi  yang digunakan 

untuk menentukan saldo kas yang disesuaikan menurut buku. 

Penagihan wesel tagih: asumsi bunga sebesar $ 50 belum 

diakui dan biaya penagihan dibebankan sebagai beban lain-lain, 

jrunalnya adalah: 

Kas  1,035.00 Apr. 30 

Beban lain-lain  15.00 

 Wesel tagih  1,000.00 

 Pendapatan bunga  50.00 

SO 7  Prepare a bank reconciliation. 

Fitur Pengendalian: Penggunaan Bank 
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Kesalahan buku:  jurnal pengeluaran kas menunjukkan bahwa 

cek no. 443 untuk pembayaran Andrea Company, pemasok.  

Jurnal koreksi adalah: 

Kas 36.00 Apr. 30 

 Hutang usaha  36.00 

SO 7  Prepare a bank reconciliation. 

Fitur Pengendalian: Penggunaan Bank 
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Cek kosong (NSF Check):  seperti yang dijelaskan sebelumnya, NSF 

check menjadi piutang usaha penabung.  Ayat jurnalnya adalah: 

Piutang Usaha 425.60 Apr. 30 

 Kas  425.60 

Beban jasa bank:  pencetakan cek penabung dan jasa bank 

lainnya sebagai beban lain-lain. Ayat jurnalnya adalah: 

Beban lain-lain 30.00 Apr. 30 

 Kas  30.00 

SO 7  Prepare a bank reconciliation. 

Fitur Pengendalian: Penggunaan Bank 



Slide 

7-39 

Item rekonsiliasi dalam rekonsiliasi bank yang akan 

menghasilkan jurnal penyesuaian bagi perusahaan 

adalah: 

a.   Cek beredar. 

b.   Setoran dalam perjalanan. 

c.   Kesalahan bank. 

d.   Beban jasa bank. 

Pertanyaan reviu 

SO 7  Prepare a bank reconciliation. 

Fitur Pengendalian: Penggunaan Bank 
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Sistem Transfer Dana elektronik (Electronic 

Funds Transfers (EFT) System) 

Sistem pengeluaran yang menggunakan kabel, 

telepon, atau komputer untuk mentransfer saldo 

kas antar lokasi. 

EFT transfers umumnya menghasilkan 

pengendalian internal yang lebih baik karena tidak 

kas atau cek yang ditangani pegawai perusahaan. 

 

SO 7  Prepare a bank reconciliation. 

Fitur Pengendalian: Penggunaan Bank 
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Pelaporan Kas 

SO 8  Explain the reporting of cash. 

Kas terdiri atas uang logam, uang kertas, cek, uang 

ditangan atau di bank, money orders. 

Setara kas 

Kas dibatasi 

Saldo kompensasi 

Illustration 7-14 

Sejak setara kas dilaporkan bersamaan 

dengan kas, sepertinya IASB akan 

mengakhiri ini di masa depan. 

penggantinya setara kas akan dilaporkan 

sebagai investasi jangka pendek. 
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Dari penyataan berikut mana yang benar 

menggambarkan pelaporan kas? 

a. Kas tidak dapat digabungkan dengan setara kas. 

b. Dana kas dibatasi bisa digabung dengan Kas. 

c. Kas dilaporkan pertama pada bagian aset lancar. 

d. Dana kas yang dibatasi tidak dapat dilaporkan 

sebagai aset lancar. 

Pertanyaan reviu 

SO 8  Explain the reporting of cash. 

Pelaporan Kas 
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Segitiga kecurangan yang dibahas dalam bab ini berlaku juga untuk 

perusahaan-perusahaan AS. Beberapa skandal kecurangan AS yang 

paling terkenal adalah skandal Enron, Worldcom, dan, baru-baru ini, 

skema Bernie Madoff ponzi. 

Setelah berbagai skandal perusahaan, Kongres AS mengeluarkan 

Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX). Di bawah SOX, semua 

perusahaan publik AS disyaratkan untuk mempertahankan sistem 

pengendalian internal yang memadai. 

Sebagai hasil dari SOX, eksekutif perusahaan dan dewan direksi 

harus memastikan bahwa pengendalian internal handal dan efektif. 

Selain itu, auditor eksternal independen harus membuktikan 

kecukupan sistem pengendalian internal. 

Memahami U.S. GAAP 

Perbedaan kunci 
Kecurangan, pengendalian 
internal.dan Kas 
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SOX membentuk Dewan Pengawas Perusahaan Publik (PCAOB), untuk 

menetapkan standar audit dan mengatur aktivitas auditor. 

Satu studi memperkirakan biaya kepatuhan bagi perusahaan AS di 

lebih dari $ 35 miliar, dengan biaya audit dua kali lipat pada tahun 

pertama dari kepatuhan. Pada saat yang sama, pemeriksaan 

pengendalian internal menunjukkan masalah yang lama dalam cara 

perusahaan beroperasi. Satu studi kepatuhan pertama dengan 

pengujian ketentuan internal kontrol mendokumentasikan kelemahan 

untuk sekitar 13% dari perusahaan dilaporkan pada tahun 2004 dan 

2005 (Survei Kejahatan Ekonomi Global PricewaterhouseCoopers ', 

2005). 

Understanding U.S. GAAP 

Key Differences 
Fraud, Internal Control, 
and Cash 
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Peningkatan  standar internal kontrol berlaku hanya untuk 

perusahaan publik yang besar yang terdaftar di bursa AS. 

Ada perdebatan terus mengenai apakah emiten asing harus 

mematuhi ini dengan lapisan tambahan peraturan. 

Sebagian besar perusahaan melaporkan kas dan setara kas 

bersama berdasarkan IFRS dan GAAP, seperti yang 

ditunjukkan dalam buku ini. Selain itu, GAAP mengikuti 

kebijakan akuntansi yang sama terkait dengan pelaporan kas 

yang dibatasi penggunaannya. 

Understanding U.S. GAAP 

Key Differences 
Fraud, Internal Control, 
and Cash 



Slide 

7-46 

Looking to the Future 

Understanding U.S. GAAP 

Akuntansi internasional yan berkualitas tinggi membutuhkan standar 

akuntansi berkualitas tinggi dan audit berkualitas tinggi. Serupa 

dengan konvergensi IFRS dan GAAP, ada gerakan untuk 

meningkatkan AS dan internasional audit standards.The Audit 

Internasional dan Jaminan Standar Board (IAASB) berfungsi 

sebagai badan penetapan standar independen. Ia bekerja untuk 

membentuk pemeriksaan berkualitas tinggi dan jaminan  dan  standar 

kontrol kualitas di seluruh dunia. Apakah IAASB mengadopsi 

ketentuan pengendalian internal sama dengan yang di SOX masih 

harus dilihat. Juga, di bawah standar baru yang diusulkan yang 

dikembangkan bersama oleh FASB dan IASB untuk penyajian laporan 

keuangan, setara kas tidak dapat digabungkan dengan uang tunai. 

Fraud, Internal Control, 
and Cash 
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