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3. BUKU KAS
Module Kas & Bank adalah sebuah module untuk mencatat transaksi kas
masuk atau kas keluar atau transfer antar rekening. Jenis transaksi tersebut bisa
dilakukan secara Cash, Giro, Cheque atau secara Transfer.
Semua transaksi dari proses pembayaran dan pelunasan piutang dan hutang
akan secara otomatis masuk kedalam transkasi buku kas ini, dari modul inilah
kemudian anda melakukan proses selanjutnya untuk menjurnal transaksi
pembayaran dan pelunasan tersebut untuk masuk ke modul jurnal umum / GL.
Didalam modul ini anda akan melihat fungsi dan proses sebagai berikut:
- Pembuatan master data rekening perusahaan
- Pembuatan transaksi kas masuk atau bank masuk
- Pembuatan transaksi kas keluar atau bank keluar
- Transaksi mutasi antar rekening
- Dan laporan-laporan buku kas

Hal yang harus diperhatikan sebelum membuat sebuah transaksi kas masuk atau
kas keluar adalah anda harus mendefinisikan rekening-rekening perusahaan yang
dimiliki terlebih dahulu.
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3.1. Mendefinisikan Rekening Kas
 Klik menu Kas Bank -> Rekening
 Tekan tombol Tambah untuk menambah nomor rekening baru. (kalau
tombol sudah di posisi tambah, anda langsung saja isi nomor rekening)




Isi Nomor Rekening bank, misal: 123.123.123.000
Isi Nama Bank missal BCA KCP Jakarta Barat
 Isi informasi yang diperlukan ( Nama Bank, Alamat, Kota, Propinsi, Kode
Pos, Negara, Nama Kontak, Telepon, Fax)
 Pilih Jenis dengan pilihan Bank atau Kas, untuk membedakan nomor
rekening ini termasuk rekening kas atau bank. Sebagai contoh anda bisa isi
juga nomor rekening dengan KAS KECIL kemudian pilih jenisnya yaitu kas.
 Klik tombol panah
untuk mengatur bahwa rekening ini terkait pada salah
satu akun di kode akun perkiraan (COA) yang sebelumnya sudah anda
buat terlebih dahulu dimaster kode perkiraan.
 Isi informasi lain yang diperlukan, Nomor awal Cek, Saldo Bank, Tanggal
Rekening Koran.
 Kemudian membuat seting nomor bukti voucher baik untuk transaksi
masuk ataupun untuk kas keluar dengan menekan tombol
“Di setiap transaksi anda dapat mengatur nomor bukti untuk kas masuk dan
kas keluar untuk nomor rekening yang bersangkutan.”
Apabila anda tidak ingin mengeset penomoran ini maka field Setting Nomor
Bukti Kas Masuk tidak usah diisi.
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3.2. Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar
Proses pencatatan kas masuk dan keluar secara prinsip sama saja. Jenis-jenis
transaksi yang berlaku dalam pencatatan transaksi kas ini biasanya meliputi:
Cash In
yaitu transaksi yang terjadi secara cash ~secara fisik jumlah
uangnya ada didepan kita~
Cash Out
yaitu transaksi yang terjadi secara cash ~secara fisik jumlah
uangnya sudah diberikan kepada seseorang~
Cheque
yaitu transaksi keluar yang dilakukan melalui giro atau buku cek
Trans In
untuk mencatat transaksi transfer antar bank.

Beberapa tombol yang tersedia dalam pencatatan kas masuk atau kas keluar
adalah:
- Tambah
berfungsi untuk menambah data transaksi kas masuk atau kas
keluar.
- Edit
tombol untuk mengubah data transaksi
- Print
tombol untuk mencetak nomor bukti kas
- Posting
tombol untuk membuatkan jurnal ke GL
Adapun field-field yang harus diisi dalam proses pembuatan kas masuk atau kas
keluar adalah:
 Jenis Transaksi pilihan untuk memilih jenis transaksi yang meliputi:
o Cash In untuk transaksi kas masuk
o Cash Out
Untuk transaksi kas keluar
o Cheque In
Untuk transaksi giro masuk
o Cheque Out
Untuk transaksi giro keluar
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o Trans In
Untuk transaksi transfer masuk
o Trans Out
Untuk transaksi transfer keluar
 Tanggal
isi dengan tanggal transaksi kas bank
 Nomor Rekening
Pilihlah dengan kode rekening kas bank yang telah dibuat
sebelumnya.
 Nomor Voucher
Isi dengan nomor bukti kas bank, nomor ini bisa otomatis
tampil nomor berikutnya apabila anda telah membuat
seting penomoran di kode rekening kas bank.
 Diterima / keluar
Ketik nama penerima atau pilih kode pelangan atau
supplier atau nama penerima kas bank, anda tidak boleh
mengisi supplier atau pelanggan disini karena SIMAK
sudah menyediakan proses pembayaran dan pelunasan
terhadap hutang piutang kecuali untuk transaksi-transaksi
yang belum dihandle oleh buku pembantunya.
 Jumlah
Isi dengan jumlah total kas masuk atau kas keluar
 Memo
Isi dengan keterangan tambahan yang menjelaskan
transaksi kas ini
 Nomor Giro/Cek
apabila transaksi kas berjenis giro atau transfer isi nomor
gironya disini.
 Dari Bank
diisi dengan nama bank atas giro atau transfer tersebut
 Tanggal Cair
diisi dengan tanggal cair giro, anda boleh juga
mencontreng giro sudah cair, giro ditolak atau giro sudah
di print.
Pada bagian detail dibawah berupa table anda pilihkan kode perkiraan sebagai
lawan dari transaksi tersebut, misalnya pilih dengan biaya yang diiningkan dengan
menekan tombol pilihan kode perkiraan, selain itu keterangan tambahan bisa anda
isikan di kolom keterangan.
 Simpan

berfungsi untuk menyimpan data transaksi kas ini.
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3.3. Melihat Daftar Transaksi






Klik tombol option kemudian pilih
daftar transaksi
Input tanggal awal dan akhir
Input nomor rekeing yang ingin
dilihat
Kemudian tekan tombol Refresh
Pilih Voucher lalu klik dua kali
untuk melihat detail transaksinya
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3.4. Mutasi Antar Rekening
Mutasi antar rekening dipakai untuk mencatat perpindahan dana atas nomor-nomor
rekening perusahaan yang telah dibuat dalam master perkiraan.

Informasi yang harus anda isi meliputi:
- Tanggal
diisi dengan tanggal transaksi mutasi
- Jumlah
isi dengan jumlah mutasi
- Curr/Rate
isi dengan nilai kurs dan mata uang
- Catatan
isi dengan keterangan tambahan untuk mutasi ini
Selain itu mutasi bisa juga anda lakukan untuk mutasi ke banyak nomor rekening
yang tampak sebagai berikut:
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3.5. Auto Posting Jurnal
Autoposting dipakai untuk melihat voucher bukti kas yang belum di posting ke GL
karena sesuatu hal mungkin lupa dijurnal voucher tersebut.
Untuk melakukan autoposting transaksi kas bank anda bisa klik menu Akuntansi>AutoPosting
Kemudian pilih tanggal awal dan tanggal akhir dan klik tombol Filter kemudian klik
tombol tanda panah untuk memindahkan ke kotak yang akan diproses .
Apabila kita pilih Belum dijurnal maka kita hanya boleh tekan tombol Posting. Salah
menekan tombol posting pada jurnal yang sudah di posting akan mengakibatkan
jurnal tercipta keduakalinya.
Apabila kita pilih Sudah di jurnal maka kita hanya boleh tekan tombol UnPosting.
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3.6. Laporan-laporan buku kas
Akhir dari transaksi rekening kas dan bank adalah penyajian laporan-laporan,
laporan tersebut
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