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ABSTRAK 

 DILAR SEPTIADANI PRATAMA. 2012. 8323128323. Analisis 

Rekonsiliasi Atas Saldo Kas Bank Dengan Perusahaan Konstruksi . Program 

Studi DIII Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 

 Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan pencatatan 

perusahaan atau bank, proses rekonsiliasi, pencatatan jurnal penyesuaian. Metode 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode 

pengumpulan data melalui observasi, dan studi pustaka. 

 Transaksi pembelian barang dan pembangunan yang menjadi kegiatan 

operasional PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN dalam kegiatan 

perekonomiannya sehari-hari dalam menyuplai bahan pokok bangunan dan alat 

berat. Seluruh transaksi yang berhubungan dengan kas dicatat dalam pembukuan 

perusahaan kedalam General Ledger. Daftar saldo kas dan rekening koran 

merupakan transaksi yang nominalnya sangat signifikan terhadap pembukuan 

perusahaan. Pihak perusahaan dan pihak bank tentunya dapat melakukan 

kesalahan dalam memasukkan jumlah data yang dicatat. 

 Dari hasil penelitian diketahui bahwa proses rekonsiliasi bank telah sesuai 

dengan ketentuan, dan sistem akuntansi yang diterapkan di PT PEMBANGUNAN 

PERUMAHAN berbasis computerize yaitu menggunakan sistem aplikasi bernama 

ACCPAC. 

 

Kata Kunci:, Saldo Arus Kas, Saldo Rekening Koran, Rekonsiliasi Bank.  
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ABSTRACT 

 DILAR SEPTIADANI PRATAMA. 2012. 8323128323. ANALYSIS BANK 

RECONCILIATION OF THE DIFFERENCE CASH BALANCES WITH 

CONSTRUCTION COMPANY. Study Program DIII Accounting.Faculty of 

Economics.State University of Jakarta. 

 This scientific work airms to find recording company or bank, the 

reconciliation process, adjusting journal entries. The method used in this research 

is descriptive analysis method of collecting data through observastion, and 

literature study. 

 Purchases and development into operational activities PT 

PEMBANGUNAN PERUMAHAN the daily economic activities in supplying the 

basic building materials and heavy equipment. All transactions relating to cash are 

recorded in the books of the company into the General Ledger. List of cash 

balances and current account transaction nominal is very significant to the 

company's books. The company and the banks would be able to make a mistake in 

entering the amount of data recorded. 

 The survey results revealed that the bank reconciliation process in 

accordance with the provisions of, and accounting systems are implemented PT 

PEMBANGUNAN PERUMAHAN computerize based application that is using a 

system called ACCPAC. 

Keywords :, Cash Flow Balance, Current Account Balance, Bank Reconciliation. 
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