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SINOPSIS 

Buku ini sebenarnya membuat orang menjadi pintar jika dia rajin dan ada kenginan 

membaca tetapi jika buku tersebut dibuat terlalu berbelit membuat pembaca tidak jadi 

menyelesaikan buku tersebut. Tujuan buku dasar-dasar akuntansi ini lebih 

menemukan cara mudah bagi mereka yang ingin tahu cara membuat laporan keuangan 

karena dalam buku ini sudah disiapkan dan ditemukan pemahaman pembuatan jurnal 

secara mudah, penekanan dalam penggunaan dan pengeluaran kas yang menjadi 

paling inti dalam sebuah jurnal dan jika sudah mengerti pemahamannya maka akan 

dilanjutkan juga untuk mengerti penggantinya, seperti semua penghasilan itu untuk 

menghasilkan penambahan kas dan untuk penambahan tersebut tidak diterima dalam 

bentuk kas berarti jadi piutang. Itu salah satu contoh sebagai pembuka 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Akuntansi harus terus berkembang dan sejalan dengan perkembangan 

masyarakat. Sejarah perkembangan pemikiran akuntansi (accounting thought) dapat 

dibagi tiga periode: tahun 4000 SM – 1300 M; tahun 1300 – 1850 M, dan tahun 1850 

M hingga sekarang. Periode tersebut memberikan kontribusi yang berarti bagi ilmu 

akuntansi. Periode pertama hanya bentuk record-keeping yang sangat sederhana yaitu 

hanya bentuk pencatatan dari apa saja yang terjadi dalam dunia bisnis saat itu. Periode 

kedua penyempurnaan periode pertama, yang dikenal dengan lahirnya double-entry 

bookkeeping. Periode terakhir banyak sekali perkembangan pemikiran akuntansi yang 

bukan lagi sekedar masalah debit-kredit, tetapi sudah masuk kedalam kehidupan 

masyarakat. 

Perkembangan teknologi yang luar biasa melahirkan ilmu akuntansi modern. 

Salah satu fungsi akuntansi adalah mengkomunikasikan informasi ekonomi, yaitu 

realita ekonomi suatu organisasi. Komunikasi ini dapat berupa memberikan dan 

memperoleh informasi, memotivasi dan mempengaruhi si pemakai informasi 

akuntansi guna pembuatan keputusan atau perjanjian kerjasama, termasuk untuk 

menetapkan harga. Tujuan pemakaian adalah untuk mencatat data yang akan menjadi 

dasar penyusunan laporan keuangan pada periode tertentu dan untuk memberikan 

informasi tentang aktivitas perusahaan sehari-hari (Rudianto, 2013). Informasi 

akuntansi juga dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan sebuah kelompok mandiri. 

Adanya informasi akuntansi membantu dalam menyelenggarakan kegiatan usaha 

mandiri. 

Akuntansi memberikan informasi kepada organisasi mengenai cara pembukuan 

yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Informasi akuntansi juga 

membantu bagaimana memproses produksi yang sesuai dengan sistem biaya standar 

sehingga selisih biaya yang terjadi tidak merugikan organisasi tersebut (Hery, 2013). 

Pengguna akuntansi sangat bervariasi, dari yang sekedar memahami akuntansi 

sebagai: 

1. Alat hitung menghitung; 
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2. Sumber informasi dalam pengambilan keputusan; 

3. Bagaimana akuntansi diterapkan sejalan dengan (bentuk pengamalan) 

ajaran agama yang biasa disebut akuntansi syariah. 

Bila dihubungkan dengan kelompok usaha kecil dan menengah tampaknya 

pemahaman terhadap akuntansi masih berada pada tataran pertama dan kedua yaitu 

sebagai alat hitung-menghitung dan sebagai sumber informasi untuk pengambilan 

keputusan. Oleh karena itu banyak usaha kecil yang belum menggunakan laporan 

keuangan karena disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang akuntansi pada 

usaha kecil dan belum merasakan manfaatnya jika menggunakan laporan keuangan. 

Informasi akuntansi akan bermanfaat jika bisa dipahami dan diimplementasikan oleh 

penggunanya. Penting untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman pengusaha 

kecil terhadap informasi akuntansi dan seberapa jauh informasi akuntansi tersebut 

memberikan manfaat bagi pengusaha kecil tersebut (Zamzani, 2016). 

Menurut Wahyudiono (2014) pencatatan keuangan usaha mikro dan kecil 

intensitasnya rendah. Mereka cenderung untuk tidak melakukan pencatatan transaksi 

dengan baik. Sedikit usaha kecil yang melakukan pencatatan dengan lengkap hingga 

terbentuk laporan keuangan. Rendahnya intensitas pencatatan dalam UMKM 

disebabkan karena beberapa faktor, yaitu karena: 

1. Pemilik memiliki persepsi bahwa pencatatan, pembukuan, dan pelaporan 

bukanlah hal yang penting. 

2. Rendahnya pendidikan dan pelatihan pemilik tentang pencatatan akuntansi 

dasar sehingga mereka tidak mengetahui bagaimana melakukan pencatatan, 

pembukuan, dan pelaporan. 

3. Kecenderungan pemilik hanya untuk fokus pada kegiatan produksi dan 

marketing-nya saja dari pada akuntansi, seolah-olah akuntansi tidak 

menjadi bagian penting dalam usaha. 

Akuntansi adalah pusat bisnis sebagai pengambil keputusan karena informasi 

akuntansi menjadikan manajemen perusahaan dapat mengkomunikasikan kinerja 

perusahaan kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan pada perusahaan. 

Informasi akuntansi merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan 

bisnis untuk memahami situasi keuangan perusahaan yang akurat dan sangat berguna 

sebagai bahan dasar pengambilan keputusan strategis. Informasi akuntansi sangat 
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penting untuk mengikhtisarkan profitabilitas atau keuntungan atas usaha yang telah 

dijalankan untuk melakukan pembuatan keputusan yang berkaitan dengan kelancaran 

usahanya untuk melakukan berinvestasi. 

Akuntansi menghasilkan informasi yang dapat dituangkan dalam bentuk laporan 

keuangan. Informasi merupakan data yang disajikan dengan cara tertentu sehingga 

mempunyai makna bagi pemakainya. Suatu informasi akan bermakna apabila 

memiliki kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai 

dalam pembuatan keputusan. Informasi dikatakan memiliki kualitas jika berkaitan 

dengan intensitas informasi untuk menambah pengetahuan, menambah keyakinan, 

dan dapat merubah keputusan (Jusuf, 2017). 

Seorang pengusaha harus mampu memahami informasi akuntansi 

perusahaannya agar dapat mengambil keputusan investasi yang tepat untuk 

keberlangsungan hidup perusahaan. Manajemen membaca informasi akuntansi dalam 

bentuk laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan lain. Informasi akuntansi 

berfungsi sebagai mekanisme integratif yang dipakai untuk mengkoordinasikan 

bermacam-macam aktivitas dan sebagai suatu ukuran dari keseluruhan kinerja dan 

kelangsungan hidup perusahaan (Glorida, 2008). 

Banyak wirausahawan tidak menggunakan informasi akuntansi dalam 

pengelolaan usahanya dan bisa dikatakan bahwa para pengusaha kecil tidak memiliki 

pengetahuan akuntansi. Pengusaha kecil memandang bahwa proses akuntansi tidak 

terlalu penting untuk diterapkan. Siklus usaha yang sangat sederhana dan ruang 

lingkup yang kecil dimana kegiatannya hanya membeli barang dari pemasok, 

kemudian menjualnya kembali kepada konsumen tanpa diproses lebih lanjut dan 

jumlahnya pun juga tidak banyak, sehingga tidak menggunakan laporan keuangan 

yang rumit. Tidak adanya keinginan pengusaha kecil mengikuti sosialisasi 

penggunaan informasi akuntansi disebabkan berbagai kendala masalah, antara lain 

disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pemahaman teknologi 

informasi dan rendahnya keingintahuan untuk menambah ilmu. Menurut Boynton dan 

Johnson (2001) pengetahuan seseorang akan mempengaruhi perilaku dan 

keputusannya.  

Pengusaha kecil sebenarnya harus menggunakan informasi akuntansi, perlu 

dilakukan upaya untuk memetakan pengetahuan mereka dalam hal akuntansi, serta 
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upaya perbaikannya sehingga mampu menggunakan informasi akuntansi yang ada dan 

dapat meningkatkan kualitas pembuatan keputusan usahanya (Hamizar, 2008). 

Wahyudiono (2014) dan Hery (2013) dalam penelitiannya menunjukkan variabel 

pengetahuan akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan informasi 

akuntansi dalam pengambilan keputusan investasi. Jika seorang wirausaha memiliki 

pengetahuan tentang akuntansi yang baik maka wirausahawan ini akan dapat 

menggunakan dan memahami informasi-informasi akuntansi yang digunakan dalam 

pembuatan keputusan investasi. Begitu pula sebaliknya jika seorang wirausaha tidak 

memiliki pengetahuan akuntansi yang baik maka wirausahawan ini tidak akan dapat 

memahami dan menggunakan informasi akuntansi dengan baik (Hery, 2013).  

Seorang wirausaha setidaknya harus memiliki pengetahuan tentang pengelolaan 

keuangan yang baik. Seorang wirausaha harus memahami pencatatan transaksi dan 

pelaporan keuangan secara sistematis dan teratur karena tidak mungkin untuk 

mengingat semua transaksi yang terjadi dalam keseluruhan proses bisnis (Jusuf, 

2017). Kegunaan akuntansi sangat bervariasi, mulai dari sebagai alat satuan hitung, 

sumber informasi dan pengambilan keputusan. Bila dihubungkan dengan para pelaku 

usaha, tampaknya pemahaman akuntansi masih digunakan sebagai alat hitung dalam 

artian untuk melakukan pencatatan pada saat terjadi transaksi penjualan dan 

pembelian, menghitung berapa kas masuk (cash in flow) dan kas keluar (cash out flow) 

dan laporan akuntansi sebagai informasi dan pengambilan keputusan.  

Wirausahawan sangat membutuhkan Pengetahuan akuntansi dalam pembuatan 

keputusan investasi. Dalam Akuntansi wirausahawan juga dituntut untuk memiliki 

jiwa kewirausahaan yang baik. Jiwa kewirausahaan merupakan suatu proses 

penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan 

peluang untuk memperbaiki kehidupan (Hansen, 2003). Jiwa kewirausahaan juga 

berperan penting dalam pengambilan keputusan investasi. Besar kecilnya bentuk 

usaha juga mampu mempengaruhi seorang wirausaha untuk mengambil keputusan 

investasi yang diperlukan dalam usahanya (Keiso, 2001). Hasil penelitian Krisanti 

(2012) menyatakan bahwa variabel jiwa kewirausahaan memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi dalam pembuatan keputusan 

investasi. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Pradnyadewi (2015) yang 



5 

 

 
 

menyatakan jiwa kewirausahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan 

informasi akuntansi dalam pembuatan keputusan investasi.  

Perilaku wirausahawan pada prosesnya akan dipengaruhi oleh usia. Usia 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi wirausahawan dalam melakukan 

investasi. Pada saat usia muda seseorang akan lebih bersemangat dan berani 

mengambil resiko dalam menjalankan tugas-tugasnya karena ia mempunyai fisik yang 

kuat, energi yang banyak dan rasa ingin tahu yang besar (Hisrich, 1995: 55) dalam 

Boynton (2001). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Govindarajan (1998) di India 

menunjukkan bahwa hampir sebagian besar wirausaha yang sukses adalah mereka 

yang berusia relatif muda. Menurut Catherine dan Thibodeau (2002) menyatakan 

bahwa variabel usia tidak berpengaruh terhadap mahasiswa yang berusia muda 

memiliki intensi kewirausahaan lebih dibandingkan mereka yang berusia lebih tua.  

 

1.2 Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) dan Khusus (TPK) 

A. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU): Calon pengusaha harus memahami 

dasar-dasar akuntansi dalam rangka persiapan mempelajari Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah. 

B. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK): Melalui buku ini diharapkan para 

calon pengusaha dapat : 

1. Memahami akuntansi, tujuan dan manfaatnya. 

2. Mengetahui konsep-konsep dasar akuntansi dan persamaan akuntansi 

(accounting equation). 

3. Memahami siklus akuntansi. 

4. Memahami persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan 

Akuntansi. 

 

1.3 Kerangka Pokok Bahasan Dasar-dasar Akuntansi 

Kerangka Pokok Bahasan Dasar-dasar Akuntansi dalam buku ini disusun 

dengan kerangka pokok bahasan sebagai berikut: 

BAB  I: Pendahuluan, yang menguraikan latar belakang pembuatan bahan, 

tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. 
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BAB II: Pengertian dan Karakteristik Akuntansi. Bab ini menjelaskan 

pengertian akuntansi, tujuan & manfaat akuntansi, konsep-konsep 

dasar akuntansi. 

BAB III: Persamaan Akuntansi. Dalam bab ini menjelaskan pengertian dari 

bagan persamaan akuntansi, mekanisme debet dan kredit dan sangat 

terpenting dalam Bab ini yaitu pemahaman persamaan akuntansi itu 

sendiri secara mudah. 

BAB IV: Neraca Dalam Bab ini menjelaskan pengertian dari urutan, kode, 

account dan perbedaan akuntansi pada jenis-jenis perusahaan. 

BAB  V: Bagan Siklus Akuntansi Bab ini menguraikan tentang siklus akuntansi 

yaitu tahapan- tahapan kegiatan akuntansi mulai dari analisis 

transaksi keuangan, jurnal, posting, neraca saldo, jurnal penyesuaian, 

neraca lajur, penyusunan laporan keuangan, hingga neraca saldo 

setelah penutupan dan jurnal balik pada awal tahun buku berikutnya. 

BAB  VI: Bagan Persediaan Dalam bab ini menjelaskan pengertian dari bagan 

persediaan dan jenisnya. 

BAB  VII: Bagan Perkiraan Dalam bab ini menjelaskan pengertian dari bagan 

perkiraan dan kode bagian bagan-bagannya.  

BAB VIII: Bagan Dasar-dasar Laporan Keuangan Dalam bab ini menjelaskan 

pengertian dari bagan dasar-dasar Laporan Keuangan dan memahami 

bagian bagan-bagannya. 

BAB  IX: Soal-soal Akuntansi hingga penyelesaian mulai dari transaksi, jurnal 

ke laporan keuangan dan contoh-contoh soal tanpa penyelesaian 
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BAB II 

PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI 

 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Wilopo, (2005: 9) mendefinisikan akuntansi menurut American Accounting 

Association (AAA) adalah “Accounting as the process identifying, measuring, and 

communicating economic information to permit informed judgements and decisions 

by users of the information” 

AICPA: “Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a 

significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at 

least, of a financial character, and interpreting the results thereof”. 

FASB mendefinisikan akuntansi secara umum adalah : Accounting is the 

body knowledge and functions concerned with sistematic originating, recording, 

classifying, processing, summarizing, analyzing, interpreting and supplying of 

dependable and significant information covering, transaction, and event which are, 

in part at least, of financial character, required for the management and operation 

of an entity and for report that have to be submitted there on to meet fiduciary and 

other responsibilities”. 

Selanjutnya APB No. 4 “Accounting is a service activity. Its function is to 

provide quantitative information, primarily financial in nature, about economics 

entities that is intended to be useful in making economic decisions, in making 

choices among alternatives course of action”. 

Demikian akuntansi diartikan, dari suatu seni mulai proses  pencatatan 

pengklasifikasian pengikhtisaran pelaporan dan penganalisaan suatu aktivitas  

entitas  yang berguna bagi para pengambil keputusan. 

Kita dapatkan Kieso (2002) menjelaskan 3 karakteristik penting dari 

akuntansi: 

1. Pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi 

keuangan tentang, 

2. Entitas ekonomi kepada, Pengguna yang berkepentingan. Akuntansi 

merupakan, 
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3. Teori dan praktik per-akunan, tanggung jawab, prinsip, standar, kelaziman 

(kebiasaan), dan semua kegiatannya." 

Pengertian Akuntansi secara bahasa Indonesia yang benar adalah: 

1. Akuntan merupakan "Seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi 

keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap suatu kesatuan 

ekonomi." (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

2. Semua yang menyangkut penyelenggaraan perakunan, baik teori maupun 

kebiasaan-kebiasaan, norma, prinsip-prinsip, dan sebagainya (accountancy) 

akur perdamaian yang telah disepakati, baik oleh pihak yang menanggung 

kerugian maupun pihak yang menyebabkan kerugian; kesepakatan ini 

biasanya dilakukan di depan hakim sehingga tidak akan menjadi masalah 

pada kemudian hari (accord) (Menurut Otoritas Jasa Keuangan) 

3. Penekanan pada aspek fungsi yaitu pada penggunaan informasi akuntansi. 

Berdasarkan aspek fungsi akuntansi didefinisikan sebagai suatu disiplin 

ilmu yang menyajikan informasi yang penting untuk melakukan suatu 

tindakan yang efisien dan mengevaluasi suatu aktivitas dari organisasi. 

Informasi tersebut penting untuk perencanaan yang efektif, pengawasan dan 

pembuatan keputusan oleh manajemen serta memberikan 

pertanggungjawaban organisasi kepada investor, kreditor, pemerintah dan 

lainnya. 

4. Penekanan pada aspek aktivitas dari orang yang melaksanakan proses 

akuntansi. Dalam aspek ini orang yang melaksanakan proses akuntansi 

harus: 

a. Mengidentifikasikan data yang relevan dalam pembuatan keputusan.  

b. Memproses atau menganalisa data yang relevan 

c. Mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk 

pembuatan keputusan. 

 

2.2 Tujuan dan Manfaat Akuntansi 

2.1.1 Tujuan utama akuntansi: menyajikan informasi ekonomi dari suatu entitas 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 
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          Maksud dari entitas adalah badan usaha/perusahaan/organisasi yang 

mempunyai kekayaan sendiri. Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh 

akuntansi berguna bagi pihak-pihak di dalam organisasi itu sendiri (internal) 

maupun pihak-pihak diluar organisasi (eksternal). Manajemen merupakan 

pemakai informasi internal. Informasi akuntansi ini oleh manajemen 

dimanfaatkan untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi aktivitas usaha 

yang dilaksanakan. 

Pengguna informasi eksternal, terbagi menjadi dua yaitu: 

1. Pemakai eksternal yang berkepentingan langsung terhadap informasi 

akuntansi adalah: investor, kreditor dan lain-lain 

2. Pemakai eksternal yang tidak berkepentingan langsung misal: Analisis 

Ekonomi, Lembaga-lembaga Pemerintah, masyarakat dan lain-lain. 

Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses siklus akuntansi sangat 

bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (stakeholder). Baik Para 

pengguna informasi eksternal maupun pengguna informasi internal yaitu 

Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa 

kebutuhan informasi yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini meliputi: 

1. Pemilik (Owner) 

Pemilik menginvestasikan modal untuk memulai dan menjalankan bisnis 

dengan tujuan utama untuk memperoleh laba. Mereka membutuhkan 

informasi yang akurat untuk mengetahui apa yang telah mereka terima atau 

hilang selama periode waktu tertentu. Pemilik adalah pemakai informasi 

akuntansi yang memutuskan tindakan masa depan perusahaan seperti 

ekspansi bisnis. Dalam skala yang lebih kecil (seperti kepemilikan 

perseorangan dan kemitraan) pemilik sendiri biasanya juga menjalankan 

fungsi manajemen. 

2. Manajemen 

Manajemen menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi dan 

menganalisis kinerja dan posisi keuangan organisasi, untuk mengambil 

keputusan penting dan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja 

bisnis dalam hal profitabilitas, posisi keuangan dan arus kas. Salah satu 

peran utama manajemen adalah menetapkan aturan dan prosedur untuk 
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mencapai tujuan organisasi. Untuk tujuan ini, manajemen menggunakan 

informasi yang dihasilkan oleh sistem manajemen keuangan organisasi 

3. Karyawan 

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada 

informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga 

tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan 

kesempatan kerja 

4. Investor 

Investor adalah penanam modal yang beresiko dan penasehat, mereka 

berkepentingan dengan resiko yang melekat serta hasil pengembangan dari 

investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk 

membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual 

investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang 

memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk 

membayar dividen. 

5. Kreditor/Pemberi Pinjaman 

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar 

pada saat jatuh tempo 

6. Pemasok dan Kreditor usaha lainnya 

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada 

perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi 

pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada 

kelangsungan hidup perusahaan 

7. Pelanggan 

Informasi akuntansi juga berdampak sangat penting kepada pelanggan 

Anda. Pelanggan Anda tentu ingin mengetahui tentang posisi bisnis Anda 

saat dan pada akhirnya mereka akan membuat penilaian tentang masa depan 

bisnis Anda. 
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8. Pelanggan dapat dibagi menjadi 3 kelompok yaitu: 

a. Produsen yaitu produsen di berbagai tahap produksi. Produsen 

pada setiap tahap pemrosesan memerlukan jaminan bahwa 

perusahaan yang bersangkutan akan terus menyediakan input 

seperti bahan mentah, suku cadang, komponen dan dukungan dll. 

b. Grosir dan pengecer produk Anda. Pedagang dan pengecer harus 

diyakinkan akan persediaan produk yang konsisten. 

c. Pengguna akhir atau konsumen akhir. Pengguna akhir atau 

konsumen akhir tertarik dengan ketersediaan produk dan aksesori 

terkait secara berkelanjutan. 

9. Masyarakat Umum 

Masyarakat umum juga merupakan pengguna informasi akuntansi 

perusahaan yang biasanya digunakan untuk kepentingan pendidikan, riset 

dan parameter.  Contoh: 

a. Sebagai sumber data bagi mahasiswa akuntansi dan keuangan. 

b. Sebagai sumber data berharga bagi mereka yang meneliti tentang 

dampak perusahaan pada individu dan ekonomi secara 

keseluruhan. 

c. Sebagai sumber informasi tentang masa depan suatu perusahaan 

tertentu. 

10. Instansi Pemerintah 

Instansi pemerintah juga sebagai menggunakan informasi akuntansi untuk 

tujuan mengenai besaran pajak sesuai peraturan yang berlaku. 

 

2.1.2 Manfaat Akuntasi:  

Manfaat akuntansi berbeda dengan teknik pembukuan yang mencakup pada 

pencatatan saja sementara teknik akuntansi lebih berpusat pada 

penghitungan dan analisis arus keuangan yang terkait dengan kondisi usaha. 

Manfaat akuntansi untuk perkembangan usaha. 

1. Menyediakan Informasi Keuangan untuk Dasar Keputusan Manajerial 

menempati posisi managerial mengharuskan kita untuk cepat dan 

tanggap dalam mengambil keputusan yang tepat guna mencapai 
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tujuan perusahaan. Dalam proses pengambilan keputusan, Anda harus 

mempertimbangkan berbagai hal, salah satunya adalah keadaan 

keuangan perusahaan. Contohnya, ketika berhadapan dengan 

permintaan produk yang lebih tinggi, perusahaan dapat melihat 

perhitungan akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan. Apabila 

pemasukan perusahaan tengah tinggi dan cashflow berjalan dengan 

lancar, pembelian aset untuk meningkatkan produksi menjadi masuk 

akal. Lain kasusnya cashflow berjalan lamban dan ternyata klien 

selalu terlambat dalam pembayaran. Hal tersebut dapat menjadi 

petunjuk bagi manajerial untuk memperbaiki hubungan dengan klien, 

alih-alih menghabiskan modal untuk aset produksi. 

2. Sebagai Informasi atau Laporan kepada Pihak Eksternal. 

Pihak eksternal seperti investor dan pemegang saham memerlukan 

informasi seperti laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan 

dan manajemen. Manfaat akuntansi yang satu ini memungkinkan 

pihak eksternal untuk melacak perkembangan dan aktivitas 

perusahaan. Jika keuangan perusahaan sehat dan stabil, besar 

kemungkinan bagi para investor dan pemegang saham untuk kembali 

menanamkan modal untuk perkembangan perusahaan. Sebaliknya, 

jika ternyata keadaan keuangan perusahaan kurang baik, para investor 

bisa membantu dengan memberikan saran terhadap aktivitas dan 

proses pengambilan keputusan untuk kepentingan perusahaan. 

3. Alat Pengontrol dan Pengendali Keuangan. 

Dalam perkembangan usaha, akuntansi juga berperan sebagai alat 

pengontrol dan pengendali keuangan. Manfaat akuntansi dalam 

memberikan informasi pengelolaan dana seperti laba yang dihasilkan 

dan kerugian yang diderita oleh perusahaan secara tidak langsung 

berfungsi sebagai alat pengendali keuangan perusahaan. Contohnya 

saja, dengan mengetahui apakah keuntungan mengalami peningkatan 

atau penurunan dan jumlah saldo yang dimiliki saat ini, Anda bisa 

mengontrol pengeluaran biaya dan menyusun rencana untuk 

meningkatkan pendapatan demi tercapainya tujuan perusahaan Anda. 
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4. Alat Evaluasi Perusahaan 

Evaluasi tergolong penting karena dengan melakukan proses analisis 

dan evaluasi terhadap kinerja perusahaan periode sebelumnya, Anda 

bisa menemukan hal yang bisa ditingkatkan serta umpan balik yang 

berguna untuk menyusun strategi perusahaan kedepannya. Akuntansi 

memberikan Anda laporan keuangan bulanan yang dapat menjadi 

bahan evaluasi. Dari laporan keuangan, Anda dapat melihat strategi 

pemasaran apa yang paling menghasilkan. Pengeluaran apa yang 

memberikan nilai tambah pada perusahaan dan pengeluaran mana 

yang kurang bernilai. 

5. Dasar Pengalokasian Sumber Daya 

Sumber daya seperti modal jika diinvestasikan dengan tepat bisa 

menghasilkan laba untuk perkembangan usaha. Dengan banyaknya 

pilihan dalam pengalokasian sumber daya, Anda bisa memakai 

informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Contoh, 

Anda memiliki dua pilihan dalam alokasi dana antara membeli mesin 

berteknologi canggih agar proses produksi lebih efektif dan efisien 

atau menaikkan komisi pada departemen penjualan agar karyawan 

menjadi lebih termotivasi dalam mencapai target penjualan produk. 

Pertama, Anda dapat melihat pilihan mana yang ada dalam cakupan 

modal Anda melalui laporan akuntansi perusahaan. Kedua, Anda 

dapat melihat status dari produksi dan penjualan Anda sejauh ini. Bila 

Anda tidak pernah mengalami kekurangan stok produk, tentu lebih 

bijak untuk meningkatkan penjualan daripada meningkatkan 

produksi. Ketiga, Anda dapat melihat pengeluaran dalam laporan 

akuntansi Anda untuk mengambil keputusan. Mungkin saja Anda 

menemukan bahwa mesin untuk produksi saat ini memakan banyak 

biaya operasional, sementara mesin yang lebih baru tidak banyak 

memakan biaya. Untuk mengalokasikan dana ke pilihan yang tepat, 

dasarkan keputusan Anda pada laporan keuangan. Selain itu, 

keputusan berdasarkan laporan keuangan juga lebih berdasar dan 
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dapat dipertanggungjawabkan. Manfaat akuntansi menunjukkan kalau 

akuntansi memegang peranan penting dalam perkembangan usaha 

 

2.3 Komponen Akuntansi 

Dalam membuat laporan keuangan berdasarkan perhitungan akuntansi, ada 5 

komponen yang harus dianalisa. Komponen-komponen ini sangat mempengaruhi 

hasil dari laporan keuangan tersebut. 

1. Harta. Komponen pertama dari akuntansi adalah harta atau biasa dikenal 

dengan istilah asset. Dalam pembuatan laporan keuangan, akan dihitung 

berapa aset suatu badan usaha. Biasanya, sebuah badan usaha memiliki 

nilai aset yang bervariasi dan bisa berbentuk uang maupun barang. 

Tergantung badan usaha yang dimilikinya. Misalnya, sebuah perusahan 

tekstil memiliki aset berupa beberapa mesin jahit dan bahan kain untuk 

membuat kemeja. 

2. Kewajiban. Dalam komponen akuntansi, yang dimaksud dengan 

kewajiban adalah hal-hal yang wajib perusahaan atau badan usaha 

keluarkan dalam periode tertentu. Misalnya, utang atau pinjaman ke bank 

yang harus dibayarkan per bulan. 

3. Ekuitas. Selain, harta yang tidak bergerak, bisanya suatu perusahaan 

memiliki harta bergerak yang disebut juga ekuitas. Pada, dasarnya, ekuitas 

merupakan nilai investasi sebuah perusahaan. 

4. Pendapatan. Komponen ini berisi keseluruhan pendapatan yang 

dihasilkan oleh suatu perusahaan atau badan usaha dalam kurun waktu 

tertentu. 

5. Pengeluaran. Komponen ini berisi seluruh tagihan atau biaya operasional 

yang dikeluarkan oleh perusahaan atau badan usaha dalam kurun waktu 

tertentu 

 

2.4 Kualitas Informasi Dasar Akuntansi 

Hampir setiap saat kita dihadapkan pada pengambilan keputusan. 

Persoalannya adalah apakah keputusan yang diambil berdasarkan kepada informasi 

yang relevan sehingga keputusan itu tepat, artinya sesuai dengan tujuan yang 
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diinginkan. Kondisi ini timbul karena dalam proses pengambilan keputusan 

tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian dan ketidaktahuan yang sering 

mengakibatkan keputusan yang diambil tidak tepat, artinya tidak sesuai dengan 

tujuan yang telah direncanakan, terlebih keputusan yang diambil menyangkut 

strategi yang harus dilakukan. Anthony, Dearden, dan Bedford (1984) mengatakan 

bahwa Informasi merupakan stimulus untuk merangsang atau mendorong 

keinginan untuk melakukan suatu tindakan. Oleh karena itu informasi merupakan 

salah satu yang sangat penting untuk tindakan yang akan dilakukan, termasuk di 

dalamnya mendorong suksesnya strategi yang akan dilakukan. 

 

2.5 Karakteristik Akuntansi 

Menurut Statement of Financial Accounting (SFAC) No. 2 karakteristik 

kualitatif dari informasi akuntansi adalah sebagai berikut: 

1. Relevan maksudnya adalah kapasitas informasi yang dapat mendorong suatu 

keputusan apabila dimanfaatkan oleh pemakai untuk kepentingan 

memprediksi hasil di masa depan yang berdasarkan kejadian waktu lalu dan 

sekarang. Ada tiga karakteristik utama yaitu : 

a. Ketepatan waktu (timeliness), yaitu informasi yang siap digunakan 

para pemakai sebelum kehilangan makna dan kapasitas dalam 

pengambilan keputusan; 

b. Nilai prediktif (predictive value), yaitu informasi dapat membantu 

pemakai dalam membuat prediksi tentang hasil akhir dari kejadian 

yang lalu, sekarang dan masa depan; 

c. Umpan balik (feedback value), yaitu kualitas informasi yang 

memngkinkan pemakai dapat mengkonfirmasikan ekspektasinya 

yang telah terjadi di masa lalu. 

2. Reliabel, maksudnya adalah kualitas informasi yang dijamin bebas dari 

kesalahan dan penyimpangan atau bias serta telah dinilai dan disajikan 

secara layak sesuai dengan tujuannya. Reliable mempunyai tiga karakteristik 

utama yaitu : 

a. Dapat diperiksa (verifiability), yaitu konsensus dalam pilihan 

pengukuran akuntansi yang dapat dinilai melalui kemampuannya 
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untuk meyakinkan bahwa apakah informasi yang disajikan 

berdasarkan metode tertentu memberikan hasil yang sama apabila 

diversivikasi dengan metode yang sama oleh pihak independen; 

b. Kejujuran penyajian (representation faithfulness), yaitu adanya 

kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi serta sumber-

sumbernya; 

c. Netralitas (neutrality), informasi akuntansi yang netral 

diperuntukkan bagi kebutuhan umum para pemakai dan terlepas dari 

anggapan mengenai kebutuhan tertentu dan keinginan tertentu para 

pemakai khusus informasi. 

3. Daya Banding (comparability), informasi akuntansi yang dapat 

dibandingkan menyajikan kesamaan dan perbedaan yang timbul dari 

kesamaan dasar dan perbedaan dasar dalam perusahaan dan transaksinya dan 

tidak semata-mata dari perbedaan perlakuan akuntansinya. 

Konsistensi (consistency), yaitu keseragaman dalam penetapan kebijaksanaan 

dan prosedur akuntansi yang tidak berubah dari periode ke periode. 

 

2.6 Konsep Dasar Akuntansi 

Beberapa konsep dasar akuntansi adalah sebagai berikut: 

1. Entitas Akuntansi (Accounting Entity) 

Dilihat dari konsep akuntansi, perusahaan merupakan suatu entitas 

(kesatuan usaha) yang terpisah dan berdiri sendiri diluar entitas ekonomi 

lain. 

2. Kesinambungan (Going Concern) 

Perusahaan diasumsikan tidak berhenti di satu periode tetapi berlanjut dan 

bukan untuk dijual.  

3. Periode Akuntansi (Accounting Period) 

Umumnya suatu periode akuntansi terdiri dari satu tahun (12 bulan), ada 

dua jenis Periode Akuntansi 

a. Januari hingga Desember dalam 1 tahun dan 

b. Juli hingga Juni Tahun berikutnya. 

4. Objektif (Objective) 
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Pencatatan transaksi-transaksi harus didasarkan pada dokumen asli sebagai 

bukti (nota, kwitansi, dan lain-lain). 

5. Pengukuran dalam satuan uang (Monetary Measurement Unit) 

Pengungkapan dan penuangan transaksi harus dinyatakan dalam nominal 

(nilai uang). 

6. Harga Pertukaran (Historical Cost) 

Aset selalu dicatat dan dilaporkan berdasarkan nilai perolehan (nilai beli) 

karena lebih obyektif dan mudah untuk pelaporannya. 

7. Penandingan beban dengan pendapatan (Matching Cost Against Revenue) 

Konsep ini menekankan perlunya menghubungkan beban biaya dengan 

pendapatan yang diakui pada periode yang sama. 

 

2.7 Prinsip Dasar Akuntansi 

Ada 4 prinsip dasar akuntansi (Principles of Accounting) yang digunakan dalam 

transaksi yaitu: 

1. Prinsip Biaya Historis (Historical Cost Principles) 

Prinsip ini menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat 

Aktiva, Hutang, Modal dan Biaya-biaya. 

2. Prinsip Pengakuan Pendapatan (Revenue Recognition Principle) 

Sering terjadi kesalahan pemahaman di dalam pengakuan pendapatan, 

sehingga mengakibatkan pendapatan dilaporkan terlalu tinggi atau rendah, 

untuk mengantisipasi demikian perlu adanya pemahaman yang jelas kapan 

suatu pendapatan itu diakui. Dalam prinsip pengakuan pendapat ada dua 

pendekatan yang dilakukan yaitu: 

a. Pendapatan diakui jika telah terealisasi atau dapat direalisasikan 

b. Telah terealisasi, Suatu pendapatan telah terealisasi apabila barang 

atau jasa atau aktiva lainnya telah dipertukarkan dengan kas atau 

klaim atas nama kas. 

Pendapatan dikatakan dapat direalisasi apabila aktiva yang diterima atau 

dipegang dapat segera dikonversikan menjadi kas atau klaim atas kas. 

3. Prinsip Penandingan ( Matching Principle) 
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Prinsip penandingan menunjukkan bahwa besarnya pengeluaran sumber 

ekonomi harus diikuti dengan besarnya arus masuk sumber ekonomi 

kepada entitas. Ini mengandung prinsip cost and benefit dalam arti setiap 

pengeluaran selalu memperhitungkan besarnya yang akan masuk dan 

manfaat yang akan diterima. Dalam hal ini pengakuan beban tidak saja 

memperhitungkan keuntungan saja tapi juga manfaatnya juga, selain dari 

itu pastinya Pengakuan beban tetap berkaitan dengan pengakuan 

pendapatan. 

4. Prinsip Pengungkapan Penuh (Full Disclosure Principle) 

Manajemen selalu dihadapkan pada pengambilan keputusan. keputusan 

yang diambil tidak terlepas dari informasi, sehingga informasi yang 

diperoleh manajemen harus benar-benar dapat diandalkan. Yaitu informasi 

yang benar-benar menggambarkan informasi kondisi yang sebenarnya dan 

sangat memadai. Informasi yang memadai akan mempengaruhi ke dalam 

pengambilan keputusan. Begitu juga Informasi yang dibuat oleh manajemen 

dapat memberikan manfaat untuk melakukan penilaian terhadap entitas, 

sehingga informasi tersebut dapat mempengaruhi pengambil keputusan. 

 

 

2.8 Struktur Organisasi Akuntansi Departemen 

Departemen Akuntansi Pemula tentu tidak membutuhkan banyak tenaga, 

maka struktur pun sederhana, seperti dibawah ini: 
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BAB III 

PERSAMAAN AKUNTANSI 

 

3.1 Tujuan Persamaan Akuntansi 

Tujuan Persamaan Akuntansi untuk memenuhi kebutuhan manajemen atas 

informasi yang akurat dan tepat waktu diperlukan adanya suatu sistem yang dapat 

mengklasifikasikan, mencatat transaksi-transaksi sehingga informasi dapat 

diperoleh setiap hari bahkan setiap saat dibutuhkan. 

Sistem pengklasifikasian dan pencatatan tersebut adalah sistem pembukuan 

berganda (double entry accounting sistem) dimana setiap transaksi dianalisis dan 

selanjutnya dicatat pada sisi yaitu: 

• Sisi Kiri (Debet) dan 

• Sisi Kanan (Kredit). 

Untuk mengklasifikasikan pos-pos atau transaksi yang terjadi di 

perusahaan digunakan suatu bagan yang berisi rekening-rekening atau perkiraan, 

yang disebut “Bagan Perkiraan Standar”. Di dalam bagan perkiraan standar, 

perkiraan-perkiraan diklasifikasikan menjadi perkiraan neraca dan perkiraan 

laba/rugi.  

Perkiraan neraca terdiri dari: 

• Aset 

• Hutang 

• Ekuitas pemilik 

Perkiraan laba/rugi terdiri dari: 

• Pendapatan dan 

• Biaya. 

Untuk menjalankan sistem akuntansi yang berpasangan (double entry accounting) 

telah ada konvensi dalam akuntansi yaitu: 

• Aset dicatat di kiri (debet) dan 

• Utang dan ekuitas dicatat di kanan (kredit). 

Model pencatatan ini dikenal dengan istilah persamaan akuntansi. 
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Model persamaan akuntansi tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut: 

 

ASET = HUTANG + MODAL 

 

Ilustrasi dibawah ini menunjukan hubungan tersebut di atas dalam bentuk yang 

lebih visual. 

             ASET                 =              HUTANG           +               MODAL 

Debet Kredit  Debet Kredit  Debet Kredit 

Penamba

han 

ASET 

Penguran

gan 

ASET 

 Penguran

gan 

Utang  

Penamba

han 

Utang 

 Penguran

gan 

Modal 

Penamba

han 

Modal 

 

Kedua sisi kiri dan kanan dari persamaan akuntansi nominalnya sama, karena hak 

atas seluruh aset ada pada kreditur dan pemilik. 

Semua transaksi mulai dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling rumit 

yang akan mempengaruhi unsur-unsur di atas. 

Perlu diingat bahwa pengaruh suatu transaksi terhadap sisi kiri dan kanan harus 

seimbang, demikian juga hasil akhirnya. 

 

3.2 Mekanisme Debet dan Kredit 

Mekanisme Debet Kredit dikenal sebagai suatu ketentuan debet dan kredit. 

Mekanisme debet merupakan konsep dasar dalam akuntansi, tanpa memahami 

konsep dasar debet kredit seorang pembukuan tidak bisa akan menyelesaikan 

pencatatan akuntansi secara benar. Mekanisme debet menggambarkan saldo normal 

masing-masing dalam perkiraan. Perkiraan-perkiraan diturunkan dari neraca dan 

laporan laba rugi. Debet kredit merupakan istilah dari sisi kiri dan sisi kanan. Debet 

(sisi kiri) disingkat dengan Dr, dan untuk kredit (sisi kanan) disingkat Cr. 

Mekanisme debet kredit ini digambarkan akun aktiva dan beban meningkat pada 

sisi kiri (atau sisi debet) dan penurunan pada sisi kanan (atau sisi kredit). 

Sebaliknya, semua akun kewajiban dan pendapatan meningkat pada sisi kanan (atau 

sisi kredit) dan menurun pada sisi kiri (atau sisi debet). Akun ekuitas pemegang 

saham, seperti Saham Biasa dan Laba Ditahan, meningkat pada sisi kredit, 
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sementara Dividen meningkat pada sisi debet. Pedoman-pedoman dasar bagi 

mekanisme debet kredit disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

No Akun Debet Kredit 

1 Aktiva Betambah Berkurang 

2 Kewajiban Berkurang Betambah 

3 Ekuitas Berkurang Betambah 

4 Pendapatan Berkurang Betambah 

5 Biaya Betambah Berkurang 

6 Deviden Betambah Berkurang 

 

3.3 Pemahaman Persamaan Akuntansi 

Pemahaman Persamaan akuntansi selama ini berdasarkan Saldo Normal, dimana 

Saldo Normal tersebut seperti dalam mekanisme debet dan kredit di atas adalah: 

 

SALDO NORMAL 

KETERANGAN DEBET KREDIT 

KAS + - 

UTANG - + 

MODAL - + 

PENDAPATAN - + 

BEBAN + - 

 

Menurut saya hal ini sulit dipahami oleh Pemula Akuntansi apa lagi jika sudah 

berada di usia mahasiswa yang dasar pendidikan sebelumnya bukan dari jurusan 

Akuntansi, maka dari tabel persamaan akuntansi di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa debet tidak menjadi patokan penambahan saja atau kredit pengurangan saja. 

Kita ambil salah satu contoh 

“Kas” jika kas masuk maka kita menariknya peletakannya di kiri (Debet) maka 

pasangan dari Kas akan di kanan (Kredit) begitu sebaliknya jika kas keluar maka 

kita menarik peletakannya di kiri atau baris berikutnya (Kredit) maka pasangan dari 

Kas akan di kanan (Debet) begitu seterusnya, sehingga setelah kita mendapatkan 

satu pegangan bahwa ini kas maka kita menelaahnya keluar atau masuk 
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“Piutang” Piutang adalah pasangan kas yang belum diterima, maka jika piutang 

masuk maka kita menarik peletakannya di kanan (Kredit) maka pasangan dari 

Piutang akan di kiri (Debet) begitu sebaliknya jika Piutang keluar (transaksi awal 

tidak ada pembayaran) maka kita menarik peletakannya di kiri atau baris berikutnya 

(Kredit) maka pasangan dari Piutang akan di kanan (Debet) begitu seterusnya, 

sehingga setelah kita mendapatkan satu pegangan bahwa ini Piutang maka kita 

menelaahnya keluar atau masuk 

“Utang” Utang juga pasangan kas yang belum terbayar, maka jika melakukan 

utang/bertambah (belanja tapi tidak langsung melakukan pembayaran) maka kita 

menarik peletakannya di kanan (Kredit) maka pasangan dari utang akan di kiri 

(Debet) atau baris pertama, begitu sebaliknya jika utang berkurang (melakukan 

pembayaran) maka kita menarik peletakannya di kiri (Debet) maka pasangan dari 

Utang akan di kanan (Kredit) begitu seterusnya, sehingga setelah kita mendapatkan 

satu pegangan bahwa ini Utang maka kita menelaahnya melakukan 

pembayaran/berkurang atau melakukan utang/bertambah 

Dari 3 penjelasan di atas sebagai kunci pemahaman transaksi, maka semua transaksi 

akan mudah, inilah dasar pemahaman transaksi akuntansi. 

 

Contoh: 

Soal 1: Pada tanggal 1 Maret 2020 Perusahaan A mendapatkan Omzet sebesar 

Rp. 100.000.000,- dan dibayar secara tunai 

Penyelesaian: Baca soalnya “Pada tanggal 1 Maret 2020 Perusahaan A 

mendapatkan Omset sebesar Rp. 100.000.000,- dan dibayar secara 

tunai.” Perhatikan tulisan merahnya, karena dia tunai maka 

pengertiannya “kas” didapatkan secara langsung berarti kas Perusahaan 

bertambah karena posisi bertambah di Debet dan pasangan Kas adalah 

Pendapatan, kas berasal dari pendapatan yaitu mendapatkan omzet, 

maka: 

Kas perusahaan bertambah sebesar Rp. 100.000.000,-  

Pendapatan bertambah sebesar Rp. 100.000.000,- 

 

Jurnal Umum 

 Hal: 1 
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No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit 

1 1/3/2020 Kas      100.000.000  

   Pendapatan   100.000.000 

 

 

Soal 2: Pada tanggal 1 Maret 2020 Perusahaan A mendapatkan Omzet sebesar 

Rp. 100.000.000,- dan pembayaran dilakukan 1 bulan kemudian 

Penyelesaian: Baca soalnya “Pada tanggal 1 Maret 2020 Perusahaan A 

mendapatkan Omzet dari PT. B sebesar sebesar Rp. 100.000.000,- dan 

pembayaran dilakukan 1 bulan kemudian.” Perhatikan tulisan 

merahnya, karena tidak langsung terima kasnya berarti kredit atau 

“Piutang” berarti posisi piutang sebagai pengganti “kas tidak langsung” 

maka artinya tetap piutang bertambah dengan posisi di Debet dan 

pasangan piutang tetap Pendapatan karena mendapatkan Omzet tetapi 

tidak langsung terima kasnya, maka: 

Piutang perusahaan bertambah sebesar Rp. 100.000.000,- 

Pendapatan bertambah sebesar Rp. 100.000.000,- 

 

Jurnal Umum 

 Hal: 1 

No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit 

1 1/3/2020 Piutang      100.000.000  

   Pendapatan   100.000.000 

       

 

 

Soal 3: Pada tanggal 1 April 2020 Perusahaan A mendapatkan bayaran dari 

PT. B sebesar Rp. 100.000.000,- (lanjutan soal No. 2) 

Penyelesaian: Baca soalnya “Pada tanggal 1 April 2020 Perusahaan A 

mendapatkan bayaran sebesar Rp. 100.000.000,-” Perhatikan tulisan 

merahnya, karena mendapatkan bayaran berarti mendapatkan “kas” 

maka kas Perusahaan bertambah posisi kas bertambah di Debet dan 

pasangan kas adalah piutang mendapatkan pembayaran berarti kas 

berasal dari piutang. Piutang perusahaan jadi berkurang, maka : 
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Kas perusahaan bertambah sebesar Rp. 100.000.000,- 

Piutang berkurang senilai Rp. 100.000.000,- 

 

Jurnal Umum 

 Hal: 1 

No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit 

1 1/3/2020 Kas      100.000.000  

   Piutang   100.000.000 

       

 

 

Soal 4: Pada tanggal 1 Maret 2020 Perusahaan A membeli kendaraan seharga 

Rp. 100.000.000,-  pembayaran secara tunai 

Penyelesaian: Baca soalnya “Perusahaan A membeli kendaraan seharga Rp. 

100.000.000,- pembayaran secara tunai.” Perhatikan tulisan merahnya, 

karena pembelian secara tunai maka pengertiannya mengeluarkan 

“kas” maka kas Perusahaan akan berkurang dan posisi berkurang di 

Kredit (Peletakan kredit di baris kedua dan pasangan Kas adalah 

Kendaraan karena membeli Kendaraan, karena kita sudah tahu kas di 

kredit dan berkurang, maka langsung letakkan di baris kedua: 

Kendaraan bertambah senilai Rp. 100.000.000,- 

Kas perusahaan berkurang sebesar Rp. 100.000.000,- 

 

Jurnal Umum 

 Hal: 1 

No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit 

1 1/3/2020 Kendaraan      100.000.000  

   Kas   100.000.000 

       

 

 

Soal 5: Pada tanggal 1 Maret 2020 Perusahaan A membeli kendaraan di Toyota 

seharga Rp. 100.000.000,- pembayaran secara kredit 

Penyelesaian: Kita baca soalnya “Soal 5 : Perusahaan A membeli kendaraan 

seharga Rp. 100.000.000,- pembayaran secara kredit.” Perhatikan 
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tulisan merahnya, karena dia kredit sama dengan hutang dan berarti 

“tidak mengeluarkan kas” maka sama dengan “Utang” Jadi utang 

Perusahaan bertambah karena pembelian kendaraan dan posisi utang 

bertambah tetap di Kredit sebagai kata ganti “kas tidak keluar” dan 

pasangan utang adalah Kendaraan (membeli Kendaraan) karena kita 

sudah tahu Utang di kredit dan utang berkurang, maka langsung 

letakkan di baris kedua, maka: 

Kendaraan bertambah senilai Rp. 100.000.000,- 

Utang perusahaan bertambah sebesar Rp. 100.000.000,- 

 

Jurnal Umum 

 Hal: 1 

No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit 

1 1/3/2020 Kendaraan      100.000.000  

   Utang   100.000.000 

       

 

 

Soal 6: Pada tanggal 1 April 2020 Perusahaan A melakukan pembayaran 

kepada Toyota untuk kendaraan seharga Rp. 100.000.000,- (lanjutan 

soal nomor 5) 

Penyelesaian: Baca soalnya “Pada tanggal 1 April 2020 Perusahaan A 

melakukan pembayaran kepada Toyota untuk kendaraan seharga Rp. 

100.000.000,-” Perhatikan tulisan merahnya, melakukan pembayaran 

berarti pengertiannya “kas perusahaan berkurang” dan pasangan kasnya 

adalah Utang karena membayar utang untuk kendaraan, karena kita 

sudah tahu kas berkurang itu di kredit jatuhnya di baris kedua maka 

langsung letakkan di baris kedua: 

Utang perusahaan berkurang sebesar Rp. 100.000.000,-  

Kas berkurang senilai Rp. 100.000.000,- 

 

Jurnal Umum 

 Hal: 1 

No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit 

1 1/3/2020 Utang      100.000.000  
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   Kas   100.000.000 

       

 

 

Soal 7: Pada tanggal 30 Maret 2020 Perlengkapan Perusahaan A yang sudah 

terpakai sebesar 22.000.000,- 

Penyelesaian: Baca soalnya “Pada tanggal 30 Maret 2020 Perlengkapan 

Perusahaan A yang sudah terpakai sebesar 2.000.000,-” Perhatikan 

tulisan merahnya, terpakai berarti tidak hubungannya dengan “Kas” 

jadi “Perlengkapan sudah lama” menjadi beban perlengkapan dari 

perlengkapan dan posisi peletakannya, kalau Pembelian perlengkapan 

berarti Kas/Utang di Debet dan Perlengkapan di Kredit berarti 

bertambah di Kredit. Peletakan Perlengkapan tetap di Kredit tapi 

berkurang dan berpasangan dengan “Beban Perlengkapan” di Debet, 

Jadi: 

Beban Perlengkapan bertambah sebesar Rp. 2.000.000,-  

Perlengkapan berkurang senilai Rp. 2.000.000,- 

Jurnal Umum 

 Hal: 1 

No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit 

1 1/3/2020 Beban 

Perlengkapan     

 2.000.000  

   Perlengkapan   2.000.000 

       

 

 

Soal 8: Pada tanggal 1 Maret 2020 Pemilik Perusahaan mengambil uang 

perusahaan untuk kebutuhan pribadinya sebesar Rp. 15.000.000,-. 

Penyelesaian: Baca soalnya “Soal 8, Pemilik Perusahaan mengambil uang 

perusahaan untuk kebutuhan pribadinya sebesar Rp. 15.000.000,-.” 

Perhatikan tulisan merahnya, karena mengambil uang berarti 

“mengambil kas dan kasnya berkurang” Kas berkurang itu posisi di 

Kredit dan pasangannya Prive “Khusus” maka: 

Prive bertambah senilai Rp. 15.000.000,- 

Kas berkurang sebesar Rp. 15.000.000,- 
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Jurnal Umum 

 Hal: 1 

No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit 

1 1/3/2020 Kendaraan      100.000.000  

   Utang   100.000.000 

       

 

Dari contoh-contoh di atas dapatlah disimpulkan: 

1. Mencatat disisi debit belum tentu merupakan penambahan 

2. Mencatat disisi kredit belum tentu merupakan pengurangan 

3. Mencatat disisi debit rekening disebut Pendebetan 

4. Mencatat di sisi kredit  rekening disebut Pengkreditan 

Jadi, dapat disimpulkan: 

1. Kas/Piutang bertambah di debet 

2. Kas/Piutang berkurang di kredit 

3. Pendapatan tetap bertambah di kredit 

4. Utang bertambah di Kredit 

5. Utang bertambah di Debet 
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BAB IV 

BAGAN PERKIRAAN (CHART OF ACCOUNTS) 

 

4.1 Bagan Perkiraan (Chart of Account) 

Transaksi-transaksi yang terjadi selama satu periode berpengaruh terhadap 

penambahan atau pengurangan berbagai jenis aset, hutang, modal, pendapatan dan biaya. 

Untuk memperoleh informasi pada saat yang diperlukan dan agar laporan keuangan dapat 

disusun tepat pada waktunya, perlu ada catatan tersendiri untuk tiap-tiap jenis aset, hutang, 

modal, pendapatan dan biaya tersebut. Catatan-catatan untuk transaksi sejenis disebut 

perkiraan (account).  

Banyaknya perkiraan yang digunakan oleh suatu perusahaan dipengaruhi oleh sifat 

kegiatan perusahaan, volume kegiatan dan informasi yang diperlukan. Perkiraan-perkiraan 

tersebut diberi nomor yang disebut kode perkiraan (account code). Daftar perkiraan yang 

dipakai dalam suatu perusahaan lengkap dengan nomor kode perkiraan dan namanya disebut 

Bagan Perkiraan (chart of accounts). 

Bagan Perkiraan (chart of account) adalah daftar yang dibuat dari rekening yang 

digunakan oleh badan usaha untuk mendefinisikan setiap barang atau uang yang dihabiskan 

atau diterima. Hal ini digunakan untuk mengatur entitas keuangan dan untuk memisahkan 

pengeluaran, pendapatan, aset dan kewajiban untuk memberikan pihak yang berkepentingan 

dan pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan entitas keuangan. 

Bagan perkiraan (chart of accounts) daftar perkiraan yang ada dalam perusahaan 

lengkap dengan nama dan nomor kode perkiraannya. 

Akun (perkiraan) adalah formulir (media)/kartu yang digunakan untuk 

mengelompokkan transaksi-transaksi yang sejenis ke dalam suatu nama kelompok transaksi 

untuk mencatat penambahan dan pengurangan yang terjadi dalam kelompok tersebut. 

Dalam sistem pencatatan, kita menggunakan sistem “Akuntansi Berpasangan” (Double 

Entry Accounting), yang artinya bahwa setiap transaksi akan selalu dicatat didalam dua 

perkiraan/lebih yaitu debit dan kredit yang seimbang. 

Bentuk-bentuk perkiraan (akun): 

1. Bentuk T (T form) atau Skontro 

2. Bentuk 2 kolom atau 2 lajur 

3. Bentuk 3 kolom atau 3 lajur 
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4. Bentuk 4 kolom atau 4 lajur 

Bagan/unsur-unsur akun (perkiraan): 

1. Nama akun, contoh: aktiva, kewajiban, modal 

2. Tempat untuk mencatat penambahan yang terjadi pada akun 

3. Tempat untuk mencatat pengurangan yang terjadi pada akun 

 

Debit adalah sisi sebelah kiri akun. Apabila didebit, berarti pada sisi sebelah kiri 

tersebut ditulis atau dicatat suatu jumlah tertentu. Kredit adalah sisi sebelah kanan akun. 

Apabila dikredit, berarti pada sisi sebelah kanan tersebut ditulis atau dicatat suatu jumlah 

tertentu. 

1. Kode Perkiraan (Akun) Akuntansi 

Kode perkiraan adalah pemberian kode pada perkiraan sehingga setiap 

perkiraan mudah diingat, dimengerti, dan digunakan. Biasanya dinyatakan dengan 

notasi angka, huruf atau kombinasi angka dan huruf. Kode perkiraan akuntansi perlu 

dicantumkan dalam pencatatan akuntansi, tujuannya adalah untuk memudahkan 

proses pencatatan, pencarian dan penyimpanan serta pembebanan yang dituju pada 

setiap perkiraan. Oleh karenanya kode perkiraan akuntansi hendaknya mempunyai 

kriteria seperti, mudah diingat, konsisten, sederhana dan singkat serta memungkinkan 

adanya penambahan perkiraan akuntansi baru tanpa mengubah kode perkiraan 

akuntansi yang sudah ada. Dalam pelaksanaannya, pemberian kode tersebut dapat 

ditentukan dengan memilih salah satu cara berdasarkan kebijaksanaan masing – 

masing pengelola perusahaan. 

a. Jenis-jenis Kode Perkiraan Akuntansi 

Dalam suatu sistem akuntansi perusahaan, pemberian kode perkiraan 

akuntansi sangat tergantung pada keanekaragaman transaksi dan jumlah transaksi 

yang terjadi. Semakin banyak dan kompleksitas transaksi yang terjadi akan 

menyebabkan semakin banyak kode perkiraan akuntansi yang akan digunakan. 

Terdapat beberapa kode perkiraan akuntansi yang dapat digunakan biasanya 

seperti kode numerial, kode desimal, kode mnemonik serta kode kombinasi huruf 

dan angka. Dalam pembahasan ini hanya membicarakan dua macam kode akun 

yang biasa digunakan. Kode perkiraan akuntansi yang dibahas adalah kode 

numerial dan kode desimal. 
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1) Kode Numeral. 

 Merupakan cara pengkodean perkiraan akuntansi berdasarkan 

nomor secara berurutan. Pada sistem ini, pemberian kode terhadap 

perkiraan dapat dilakukan secara mudah dan bebas. Setiap perkiraan 

dapat diberikan nomor dengan aturannya sendiri, misalnya: Kas, 

Piutang dagang, Perlengkapan kantor dst 

2) Kode Desimal. 

    Merupakan cara pemberian kode perkiraan akuntansi 

dengan menggunakan lebih dari satu angka. Setiap angka mempunyai 

arti, kode desimal ini dapat dibedakan atas kode kelompok dan kode 

blok. Pada sistem ini setiap perkiraan diberikan kode dengan 

menggunakan dasar angka Sepuluh Digit, yaitu dari angka 0 sampai 

9. Angka paling depan digunakan sebagai penunjuk golongan pokok. 

Selanjutnya untuk tiap anak golongan ditambah angka lagi, misalnya: 

5.    Biaya 

5.1  Biaya Penyediaan Jasa 

       5.1.1.   Gaji 

       5.1.2.   Komisi 

                   5.1.2.1. Komisi Perantara 

                   5.1.2.2. Komisi Agen 

       5.1.3.   Upah 

5.2  Biaya Administrasi 

       5.2.1.   Perlengkapan 

       5.2.2.   Telepon 

       Dst. 

3) Mnemonic 

   Mnemonic, artinya mudah diingat. Jadi pada sistem ini 

pemberian kode dilakukan dengan tanda yang mudah diingat. Namun 

biasanya pada sistem Mnemonic kode perkiraan yang digunakan 

adalah huruf-huruf. Paling lazim digunakan inisial dari suatu kata, 

misalnya : 

A              untuk       Aktiva 
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H              untuk      Utang 

                 Dan seterusnya. 

    Kesulitan yang akan ditemukan pada sistem ini adalah jika 

ada kata yang inisialnya sama dengan inisial kata perkiraan yang lain 

harus dibuat kode lain. Misalnya saja jika perusahaan menyebutkan 

Aktiva sebagai Harta, maka inisialnya H, jadi tentunya untuk hutang 

harus dibuat sebutan lain. Jalan keluarnya untuk hutang Kewajiban, 

sehingga inisialnya K. atau cara lain dengan menggunakan kode 

tambahan yang mudah diingat. 

b. Kombinasi Huruf dan Angka. 

   Kombinasi huruf dan angka, artinya pada sistem ini setiap 

perkiraan diberi kode dengan menggunakan huruf dan nomor. Keduanya 

dipadukan untuk membentuk kode tertentu, misalnya: 

Hutang Gaji Bagian Umum diberi kode H 1-21. 

H       menunjukkan Hutang. 

1        menunjukkan golongan hutang. 

21    menunjukkan bagian tertentu yang berhubungan dengan kejadian 

hutang tersebut. 

Dari cara di atas yang paling sering digunakan dalam prakteknya adalah 

cara decimal. Pada dasarnya pembuatan kode untuk tiap perkiraan klasifikasinya 

disesuaikan dengan pengelompokan dan urutan perkiraan. 

 

 

 

 

4.1.1 Pengaruh Transaksi Pada Perkiraan (Akun) 

Setiap transaksi keuangan yang terjadi akan menambah atau mengurangi nilai dan 

jumlah uang yang tercantum pada debit atau kredit pada perkiraan-perkiraan tertentu. 

Pada dasarnya, naik turun atau penambahan dan pengurangan jumlah/nilai uang pada 

sisi debit dan kredit secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Nama Perkiraan Bertambah Berkurang 
Saldo 

Normal 
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Harta/Kekayaan Debet Kredi Debit 

Hutang/Kewajiban Kredit Debit Kredit 

Modal Kredit Debit Kredit 

Pengambilan Pribadi (Prive) 

Dividen 

 

Debet 

 

Kredi 

 

Debit 

Penghasilan/pendapatan Kredit Debit Kredit 

Biaya-biaya Debet Kredi Debit 

 

4.1.2 Pengklasifikasian Kedalam Laporan Keuangan. 

Perkiraan dalam buku besar biasanya diklasifikasikan menurut sifat-sifatnya sebagai 

Aktiva, Kewajiban, Modal, Pendapatan dan atau Biaya. Perkiraan-perkiraan tersebut dapat 

diklasifikasikan kedalam kategori-kategori yang lebih luas. Dalam buku ini akan dibahas 

klasifikasi perkiraan pada sebuah perusahaan kecil. 

Pengklasifikasian perkiraan-perkiraan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan bahwa 

transaksi-transaksi akuntansi harus dicatat dan harus digolong-golongkan. 

Penggolongan transaksi itu bahwa transaksi-transaksi yang mempunyai sifat yang 

sama harus dibuat sebagai satu kesatuan, misalnya Perubahan X apabila selama bulan Maret 

2021 telah dibeli perlengkapan sebanyak 10 kali, maka semua pembelian perlengkapan 

harus dicatat dalam kelompok “Perlengkapan”. 

Perkiraan Neraca atau perkiraan Riil adalah perkiraan yang akhir periode akan 

dilaporkan didalam neraca. Yang termasuk dalam perkiraan neraca adalah Aktiva (Harta), 

Kewajiban (Hutang) dan Modal dan contoh perkiraan aktiva ada kas, wesel tagih, piutang 

dagang, piutang usaha, perlengkapan, biaya dibayar dimuka, peralatan, tanah, gedung, 

mesin, kendaraan. 

Perkiraan Kewajiban antara lain wesel bayar, hutang dagang, hutang usaha, hutang 

bank, hutang gaji, hutang bunga, hutang pajak, hutang hipotek, hutang obligasi. 

Perkiraan Modal hanya mencakup modal saja seperti modal tuan Y, prive modal Y 

dan perkiraan prive digunakan untuk mencatat pengambilan-pengambilan uang pribadi yang 

hanya dilakukan oleh pemilik saja yang digunakan untuk keperluan pribadi pemilik. 

Perkiraan Rugi Laba dan biasa disebut perkiraan Nominal adalah perkiraan-perkiraan 

yang pada akhir periode akan dilaporkan dalam Laporan Rugi Laba, yang termasuk 

perkiraan Rugi Laba adalah pendapatan dan Biaya. Pendapatan berasal dari bermacam-

macam kegiatan, contoh penjualan barang, pemberian jasa, penyewaan aktiva peminjaman 
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uang atau dalam rangka usaha dan tujuan memperoleh laba. Perkiraan yang termasuk dalam 

Rugi Laba ini diberi nama penjualan, upah jasa, pendapatan jasa pendapatan bunga dan 

pendapatan sewa. 

Perusahaan mempunyai beberapa jenis Pendapatan, masing-masing dicatat dalam 

perkiraan yang terpisah. Biaya yang terjadi untuk memperoleh pendapatan juga bermacam-

macam. Luas pengelompokan dan banyaknya perkiraan biaya berbeda-beda, tergantung 

pada sifat dan besarnya perusahaan. Contoh, perkiraan biaya ada biaya gaji, biaya 

perlengkapan, biaya air listrik, telepon, biaya penyusutan, biaya bunga, biaya sewa, biaya 

serba serbi. 

A. Akun, sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia, perkiraan atau akun digolongkan 

menjadi : 

1. Kelompok Perkiraan Riil atau Perkiraan Neraca, kelompok ini 

digolongkan menjadi 3 (tiga): 

a. Harta (Assets). 

b. Utang/kewajiban (Liability) 

c. Modal (Capital) 

2. Kelompok Perkiraan Laba Rugi dan Perkiraan Nominal yaitu perkiraan: 

a. Pendapatan 

b. Beban 

3. Kelompok Harta (Assets) 

Harta (Assets) adalah jumlah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan 

yang didalamnya terdiri atas : 

a. Harta Berwujud 

b. Harta Tak Berwujud”. 

Seluruh harta ini dapat dinilai dengan uang, penggolongan Harta (Assets) 

1. Harta Lancar (Current Assets): harta ini berbentuk uang tunai atau dapat 

diuangkan dengan segera, misalnya kas, wesel tagih dan piutang usaha. 

2. Harta Tetap: harta ini sifatnya permanen atau dapat digunakan dalam 

beberapa periode akuntansi, misalnya tanah, gedung, hak paten, hak cipta, 

dan merk dagang. 

a. Harta tetap berwujud (misalnya: tanah, gedung dan kendaraan) 
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b. Harta tetap tak berwujud (misalnya: hak paten. hak cipta, merek 

dagang, dan goodwill. 

 

Penggolongan Harta Berdasarkan Tingkat Likuiditas 

No Tingkat 

Likuiditas 

Penggolongan 

1 Harta Lancar 1. Kas 

2. Surat-surat berharga 

3. Piutang wesel 

4. Piutang usaha 

5. Beban-beban yang dibayar dimuka 

6. Pendapatan Yang akan diterima 

7. Persediaan – persediaan 

2 Harta Tetap 1. Tetap Berwujud 

i. Tanah 

ii. Bangunan 

iii. Peralatan 

iv. Kendaraan 

2. Harta Tetap Tak Berwujud 

i. Hak cipta 

ii. Hak paten 

iii. Merk dagang 

iv. Goodwill 

3 Kewajiban 

Berdasarkan 

Jangka Waktu 

1. Utang jangka pendek 

adalah kewajiban 

perusahaan kepada pihak 

luar pemilik perusahaan 

dan dibayar kurang dari 

satu tahun. 

Contoh: wesel bayar dan 

utang usaha 

2. Utang jangka panjang adalah 

utang perusahaan karena 

meminjam lebih dari satu 

tahun. 

       Contoh:  

- Utang hipotik, 

- Obligasi 

4 Modal Modal adalah Selisih harta dengan utang 

M = H – U. 

Atau kewajiban pihak perusahaan kepada pemilik untuk 

membayar haknya bila diperlukan. 

Macam-macam Modal: 

1. Modal pribadi 

2. Modal saham 

3. Laba yang ditahan 

5 Pendapatan 

(Income): kegiatan 

perusahaan dalam 

pemberian 

jasa/barang kepada 

pihak luar 

perusahaan. 

1. Pendapatan Usaha yaitu 

pemberian jasa atau 

barang yang langsung 

berhubungan dengan 

kegiatan usaha. 

Misalnya pendapatan 

jasa dan penjualan 

barang dagangan. 

2. Pendapatan Luar Biasa yaitu 

hasil pemberian jasa/barang 

yang tidak langsung 

berhubungan dengan 

kegiatan usaha. Misalnya 

pendapatan bunga, sewa, dan 

penerimaan komisi 

6 Beban (Expense): 

Pengorbanan yang 

dikeluarkan 

perusahaan untuk 

memperoleh 

pendapatan dalam 

perusahaan. 

1. Beban Usaha adalah 

pengorbanan yang 

dikeluarkan langsung 

berhubungan dengan 

kegiatan usaha, misalnya 

beban gaji, listrik, air, 

dan penyusutan.   

2. Beban di Luar Usaha adalah 

pengorbanan yang 

dikeluarkan tidak 

berhubungan langsung 

dengan perusahaan, 

misalnya beban bunga dan 

beban kegiatan rupa-rupa 

    

 

1. Kode Perkiraan 
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Untuk mengklasifikasikan perkiraan (akun) harus dilakukan dengan cara 

menyediakan/menyusun bagan perkiraan berdasarkan pada persamaan akuntansi yang 

sederhana sebagai berikut: 

Pada saat perusahaan mulai berdiri: 

                          AKTIVA = HUTANG + MODAL (awal) 

Apabila perusahaan sudah beroperasi: 

        AKTIVA = HUTANG + MODAL + PENGHASILAN – BIAYA 

 

Kita menggunakan persamaan yang kedua, masing-masing variabel dalam persamaan 

itu kita beri kode/nomor perkiraan tertentu dan turunannya, misalnya: 

 

No. Tingkat Likuiditas Akun 

1 Aktiva 1 

  Aktiva Lancar 11 

   Kas ditangan 

Kas di bank 

..... 

111 

112 

11.. 

  Aktiva tetap 12 

   Tanah 

Bangunan 

..... 

121 

122 

12.. 

  Aktiva tidak berwujud 13 

  Merek 

Goodwill 

..... 

131 

132 

13.. 

2 Hutang 2 

  Hutang Lancar 21 

   Hutang Dagang 

Hutang Gaji 

..... 

211 

212 

21.. 

  Hutang Jangka panjang 22 

   Hutang Wesel 

Hutang Obligasi 

...... 

221 

222 

22.. 

3 Modal 31 

  Modal Rian 
Modal Zahara 

....... 

311 
312 

31.. 

4 Pendapatan 41 

  Penjualan Komp 

Penjualan Jasa 

...... 

411 

412 

41.. 
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5 Biaya/beban 51 

  Telepon 

Listrik 

Sampah 

..... 

511 

512 

513 

51.. 

 

 

4.2 Neraca 

4.2.1 Pengertian Neraca adalah bagian dari laporan keuangan dari perusahaan (entitas) 

yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada 

waktu tertentu. Laporan ini wajib dibuat oleh entitas karena menjadi panduan dalam 

memutuskan keputusan bisnis karena menggambarkan posisi keuangan suatu entitas 

ekonomi misalnya suatu entitas/badan usaha/perusahaan atau organisasi pada suatu 

saat tertentu. Akun-akun dalam Neraca adalah :. 

1. Aktiva/Aset/Harta 

Aktiva/Aset/Harta adalah sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki 

perusahaan, dapat diukur dengan uang dan digunakan untuk menjalankan 

kegiatan usahanya. Saldo Normal perkiraan Aset berada di bagian kiri neraca 

(debet). Penambahan aset dicatat di debet dan pengurangan aset dicatat di 

kredit. 

Aset dapat dikelompokan menjadi: 

• Aset Lancar: sumber daya perusahaan yang digunakan dalam 

menjalankan operasional bisnis. Kas dan aset lainnya yang dapat 

dijadikan kas atau akan dipakai habis pada tahun buku berikutnya. 

Contoh Aset yang dikategorikan sebagai aset lancar antara lain kas, 

bank, piutang usaha, persediaan barang dagang, surat berharga dll. 

• Investasi jangka panjang: jenis usaha perusahaan untuk menambah 

keuntungan dari perusahaan/usaha lain dalam jangka waktu lama lebih 

dari 1 tahun. Contoh investasi jangka panjang adalah saham dan obligasi 

• Aktiva tetap berwujud: Sumber Daya Ekonomi yang dimiliki oleh 

perusahan dan punya bentuk fisik. Contoh: persedian, gedung, 

kendaraan, tanah dan Investasi Kantor. 

https://kamus.tokopedia.com/b/bisnis/
https://www.akuntansilengkap.com/bisnis/obligasi-pengertian-jenis-jenis-rumus-dan-perhitungan/
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• Aktiva tidak berwujud: Hak kepemilikan yang telah diurus oleh 

sebuah perusahaan atas sebuah nama, ide/gagasan, produk, penemuan, 

dan lain-lain. Contoh: hak paten, goodwill, hak cipta, merek dagang. 

• Aset Lain-lain: Semua bentuk aktiva yang masih dalam proses 

pembuatan, atau yang sudah tidak terpakai atau Aset yang tidak dapat 

diklasifikasikan kedalam Aset Lancar dan Aset Tetap. Contoh: Pabrik 

dalam masa pembangunan, kendaraan usang, mesin dalam perbaikan. 

hak cipta mati dll. 

 

Penyajian aset di neraca sesuai dengan urutan likuiditasnya, dimana 

maksud dari Likuiditas adalah kemampuan aset tersebut untuk dapat 

segera dicairkan menjadi uang atau kas. Penyajian aset di neraca diatur 

dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Oleh karena itu, 

aset seperti kas adalah yang paling tinggi urutan likuiditasnya dalam neraca 

ditempatkan paling atas dan kemudian disusul oleh aset lain seperti piutang, 

persediaan dan lain-lain yang urutan likuiditasnya semakin rendah. 

Contoh 

➢ Kas dicatat sebesar nilai nominal 

➢ Piutang sebesar nilai yang diharapkan dapat ditagih 

➢ Aset tetap sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. 

2. Hutang 

Hutang merupakan kewajiban perusahaan yang timbul kepada pihak ketiga 

yang harus dibayar oleh perusahaan dimasa yang akan datang pada saat 

hutang tersebut jatuh tempo. 

Jenis-jenis kewajiban diantaranya: 

• Hutang lancar: Hutang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun (1 

periode akuntansi perusahaan) atau segala bentuk kewajiban kepada 

pihak ketiga yang harus dibayar pada tahun tersebut (1 periode 

akuntansi perusahaan). Contoh: utang gaji, utang usaha, utang sewa, 

utang usaha, pendapatan diterima dimuka, dan lain-lain. 

• Hutang jangka panjang: utang yang waktu pelunasannya lebih dari 1 

tahun atau 1 siklus operasi perusahaan, hutang disajikan di neraca 
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sebesar nominal pinjaman dan diklasifikasikan berdasarkan tanggal 

jatuh temponya. Contoh : KPR gedung, cicilan Investasi Perusahaan, 

pinjaman hipotik dan pinjaman obliges, dan lain-lain. 

• Hutang lain-lain. 

 

3. Modal Pemilik 

Modal merupakan kekayaan bersih pemilik yang ditanamkan di perusahaan. 

Modal merupakan selisih antara total aset dikurangi total kewajiban yang 

ada, rumusnya adalah: 

                                             Modal = Aktiva - Hutang 

Modal merupakan penyertaan pemilik dalam berpartisipasi menjalankan 

kegiatan usaha. 

Komponen modal terdiri atas investasi pemilik dan pendapatan bersih yang 

belum ditarik oleh pemilik perusahaan. 

Jenis-jenis Modal diantaranya adalah: 

• Modal saham yang disetor 

• Agio/disagio saham 

• Cadangan-cadangan 

• Laba tidak dibagi 

Selama tahun berjalan akan terjadi transaksi keuangan, yang mempengaruhi 

posisi aset, hutang, dan/atau modal. 

Transaksi yang mempengaruhi modal dikelompokkan menjadi 2, yaitu: 

1. Berpengaruh langsung seperti setoran pemilik dan 

2. Berpengaruh tidak langsung yaitu diperolehnya pendapatan dan adanya 

beban biaya. 

Berhubung perkiraan-perkiraan tersebut merupakan perkiraan pembantu 

modal, maka diperlakukan seperti perkiraan modal yaitu pendapatan 

bertambah di kredit, berkurang di debet, sedangkan untuk biaya bila 

bertambah di debet dan berkurang di kredit. 

Uraian pos-pos tersebut di atas dapat diikhtisarkan sebagai berikut:  
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SALDO NORMAL  

KETERANGAN + - +/- 

KAS Debet Kredit Debet 

UTANG Kredit Debet Kredit 

MODAL Kredit Debet Kredit 

PENDAPATAN Kredit Debet Kredit 

BEBAN Debet Kredit Debet 

 

Atau: 

Aset = Liabilitas + Ekuitas               Ekuitas = Aset - Liabilitas 

4.2.2 Bentuk Neraca 

Bentuk Neraca dalam laporan keuangan perusahaan umumnya menggunakan bentuk 

memanjang kebawah  yang biasa disebut bentuk stafel atau bentuk I ada juga yang 

menggunakan bentuk neraca kesamping yang disebut bentuk skontro atau bentuk 

T. Penerapan bentuk neraca keuangan agar disesuaikan dengan jumlah pos akun 

yang digunakan perusahaan, apabila akun dalam suatu perusahaan banyak, bentuk 

neraca kebawah (stafel) lebih efektif untuk digunakan. 

Bentuk Neraca yang menyamping (skontro) akan mudah diterapkan pada perusahaan 

yang memiliki akun dan jumlah nominal yang sedikit karena akan memenuhe 

halaman. 

Contoh Laporan Neraca 

Berikut ini adalah contoh laporan neraca perusahaan bentuk skontro. 

Berikut ini contoh neraca PT Anggun per 31 Desember 2020. 

 

PT. ANGGUN 

NERACA 

Per 31 Desember 2020 

DEBET KREDIT 

Aset Lancar 

- Kas 

- Bank 

- Piutang 

 

Rp.   5.000 

Rp. 20.000 

Rp.   4.000 

Hutang 

- Hutang Lancar 

- Hutang Jangka pjg 

 

 

Rp. 12.500 

Rp. 27.500 

https://www.akuntansilengkap.com/akuntansi/pengertian-dan-4-jenis-jenis-laporan-keuangan/
https://www.akuntansilengkap.com/akuntansi/contoh-laporan-neraca-perusahaan-dagang-dan-jasa/
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- Persediaan Rp.      750 

Total Aset Lancar Rp. 29.750 Total hutang Rp. 40.000 

Aset Tetap 

- Peralatan 

- Gedung 

- Tanah 

 

Rp.   1.500 

Rp. 27.500 

Rp. 30.000 

Modal 

- Modal Sendiri 

 

Rp. 53.250 

Total aset Tetap Rp. 59.000 Total Modal Rp. 53.250 

Aset Lain-lain Rp.   4.500   

Total Aset Rp. 93.250 Total hutang + Modal Rp. 93.250 

Neraca di atas disebut neraca bentuk Stafel atau  T. 

Contoh Neraca Bentuk Staffel 

Berikut ini adalah contoh laporan neraca perusahaan Neraca bentuk staffel sering 

disebut sebagai neraca bentuk laporan atau neraca bentuk I. 

 

PT. ANGGUN 

NERACA 

Per 31 Desember 2020 

ASET  

Aset Lancar 

- Kas 

- Bank 

- Piutang 

- Persediaan 

 

Rp.   5.000 

Rp. 20.000 

Rp.   4.000 

Rp.      750 

Total Aset Lancar Rp. 29.750 

Aset Tetap 

- Peralatan 

- Gedung 

- Tanah 

 

Rp.   1.500 

Rp. 27.500 

Rp. 30.000 

Total Aset Tetap Rp. 59.000 

Aset Lain-lain Rp.   4.500 

Total Aset Rp. 93.250 

  

HUTANG  

Hutang 

- Hutang Lancar 

- Hutang Jangka pjg 

 

 

Rp. 12.500 

Rp. 27.500 

Total hutang Rp. 40.000 

Modal 

- Modal Sendiri 

 

Rp.  53.250 

https://www.akuntansilengkap.com/akuntansi/contoh-laporan-neraca-perusahaan-dagang-dan-jasa/
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Total  Modal Rp. 53.250 

  

Total hutang + Modal Rp. 93.250 

  

 

4.2.3 Fungsi, Kegunaan dan Manfaat Neraca 

1. Fungsi Neraca 

     Untuk menaksir kesehatan keuangan, meramalkan keadaan arus kas dimasa akan 

datang dan juga menganalisis likuiditas serta fleksibilitas keuangan perusahaan. 

 

 

2. Kegunaan Neraca 

    Untuk melihat bagaimana kondisi keuangan perusahaan sebenarnya. Laporan 

neraca merekam semua aktivitas bisnis dan kinerja keuangan perusahaan. Sebagai 

informasi keuangan digunakan untuk membuat keputusan seperti untuk 

mengoptimalkan harta perusahaan untuk menambah keuntungan, melihat keadaan 

hutang dan upaya pelunasannya, melihat jumlah modal yang dimiliki perusahaan, 

memperbaiki efisiensi operasional perusahaan 

3. Manfaat Neraca 

a. Neraca sebagai alat analisis perubahan kondisi keuangan suatu perusahaan 

secara berkala, dari tahun ke tahun 

b. Neraca sebagai alat analisis likuiditas entitas bisnis untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan untuk melakukan kewajibannya 

c. Neraca sebagai alat analisis kemampuan perusahaan untuk melunasi utang 

jangka pendek 

 

4.3 Persamaan dan perbedaan Neraca Perusahaan Dagang dan Perusahaan Jasa 

Laporan neraca sangat dibutuhkan oleh perusahaan atau setiap organisasi bisnis, yang 

ingin mengetahui tentang kesehatan keuangan organisasinya. Neraca dibuat 

menyesuaikan dengan jenis usaha dan jenis perusahaannya. 

Hal ini yang perlu dipahami oleh seseorang yang berprofesi sebagai akuntan. 

1. Perusahaan dagang melakukan kegiatan bisnis nya dengan penjualan barang. 

Barang yang dijual bisa melalui pembelian barang dari perusahaan lain, atau 

memproduksi sendiri. 

https://kamus.tokopedia.com/l/likuiditas/
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2. Perusahaan jasa menjual produk yang tidak berwujud. 

Pada prinsipnya, laporan neraca sama-sama menghitung aktiva, kewajiban dan modal. 

Perbedaannya adalah perusahaan dagang punya aset sebagai persediaan barang 

dagang, sedangkan perusahaan jasa tidak ada atau persediaan berupa kepentingan 

operasional dijadikan beban. 

 

4.4 Pengertian Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi Perusahaan 

Pengertian dan Tujuan Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi Perusahaan meliputi 

aktivitas pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan transaksi-transaksi 

keuangan Pemerintah sebagai suatu kesatuan dan dari unit-unitnya, serta penafsiran 

atas hasil aktivitas ini. 

Tujuan pokok Akuntansi Pemerintahan adalah: 

1. Pertanggungjawaban Tujuan akuntansi pemerintahan adalah memberikan 

informasi keuangan yang lengkap, cermat dalam bentuk dan waktu yang tepat, 

yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi 

unit-unit pemerintahan. Fungsi pertanggungjawaban mengandung arti yang 

lebih luas daripada sekedar ketaatan terhadap peraturan, tetapi juga keharusan 

bertindak bijaksana dalam penggunaan sumber-sumber daya. 

2. Manajerial Akuntansi Pemerintahan juga harus menyediakan informasi 

keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan 

pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah. Tujuan manajerial 

ini perlu dikembangkan agar organisasi pemerintah tingkat atas dan menengah 

dapat mengandalkan informasi keuangan atas pelaksanaan yang lalu untuk 

membuat keputusan ataupun untuk penyusunan perencanaan masa yang akan 

datang. 

3. Pengawasan Akuntansi Pemerintahan juga harus memungkinkan 

terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif 

dan efisien. 

 

4.5 Persamaan Akuntansi Pemerintahan dengan Akuntansi Perusahaan 
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• Akuntansi Pemerintahan maupun Akuntansi Perusahaan sama-sama 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi 

• Akuntansi Pemerintah maupun Akuntansi Perusahaan mengikuti prinsip- 

prinsip dan standar akuntansi yang diterima secara umum. 

• Keduanya merupakan bagian terpadu dari sistem ekonomi yang sama dan juga 

menggunakan sumberdaya yang langka untuk mencapai tujuan. 

• Keduanya harus menggunakan dan mengkonversi sumber daya yang langka 

yang akan diolah untuk menghasilkan barang dan jasa dalam bentuk yang lebih 

berguna 

• Sama-sama menghasilkan laporan keuangan yang sangat diperlukan untuk 

mengelola organisasi. 

• Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan informasi yang sangat berguna 

bagi proses pengambilan keputusan, khususnya keputusan di bidang ekonomi.  

• Sama-sama memerlukan informasi yang akurat dan dapat dipercaya agar 

kualitas keputusan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dan efisien. 

 

4.6 Perbedaan Akuntansi Pemerintahan dengan Akuntansi Perusahaan 

• Dapat dilihat terutama dari segi kegiatan dan tujuan dari perusahaan komersial 

dengan organisasi pemerintah. 

• Pada perusahaan komersial, kegiatannya adalah menghasilkan keuntungan, 

sedangkan organisasi pemerintah adalah pelayanan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

• Dengan tidak mendasarkan mencari keuntungan, maka akuntansi pemerintahan 

antara lain tidak menyusun Perhitungan Rugi- Laba. 

• Dalam akuntansi pemerintahan terdapat akuntansi untuk anggaran (budgetary 

accounting), sedangkan dalam akuntansi perusahaan tidak mengenal akuntansi 

anggaran. 

• Akuntansi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh peraturan-peraturan dan 

mendahulukan peraturan-peraturan daripada substansi kejadian, sedangkan 

akuntansi komersial dapat mendahulukan substansi kejadian daripada bentuk 

formalnya. 
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• Akuntansi pemerintahan tidak mengenal modal pemilik, ekuitas dana adalah 

merupakan penyeimbang yaitu selisih antara aset dengan hutang, sedangkan 

akuntansi komersial mengenal adanya modal pemilik dan setiap perubahannya 

mencerminkan perubahan kekayaan pemilik pada perusahaan tersebut. 

• Dalam akuntansi pemerintahan, ekuitas dana tidak dapat dibagikan kepada 

pemiliknya (masyarakat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 
 

BAB V 

SIKLUS AKUNTANSI 

 

5.1 Pengertian Siklus akuntansi 

Siklus Akuntansi adalah tahapan kegiatan yang dilalui dalam melaksanakan 

kegiatan akuntansi. Dimana proses tersebut berjalan terus menerus dan berulang 

kembali sehingga merupakan suatu siklus. 

Siklus Akuntansi terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu tahap: 

1. Analisis Transaksi 

2. Jurnal dan buku besar 

3. Neraca Saldo dan Jurnal Penyesuaian 

4. Neraca Lajur 

5. Jurnal Penutup dan Neraca Saldo setelah Jurnal Penutup 

6. Jurnal Pembalik 

7. Penyusunan Laporan Keuangan 

Dalam buku ini penjabaran untuk mengetahui tahapan siklus akuntansi kita 

langsung terjun dalam bentuk soal, perhatikan transaksi berikut di bawah: 

Transaksi 1: 1 Maret 2020, Tn. Amir memulai usaha dengan mendirikan perusahaan 

bernama CV. Jaya Utama yang bergerak dibidang jasa perbaikan 

komputer, Tn. Amir menyisihkan uang simpanan pribadinya untuk 

digunakan sebagai modal usaha sebesar Rp 20.000.000. 

Transaksi 2: 1 April 2020, untuk menunjang usaha perusahaan memulai dengan 

menyewa gedung untuk dipergunakan sebagai kantor/tempat usaha 

sebesar Rp 6.000.000 selama 1 tahun dan dibayar kas. 

Transaksi 3: 1 Mei 2020, untuk menambah Kas, perusahaan meminjam uang dari Bank 

Mayapada sebesar Rp 30.000.000 dengan bunga 20% pertahun yang 

jatuh tempo pada 1 Mei 2021. 

Transaksi 4: 3 Mei 2020, Perusahaan membeli 3 unit peralatan komputer dari Toko 

Metro Komputer sebesar Rp 30.000.000 dan dibayar kas. 

Transaksi 5: 5 Mei 2020, Perusahaan membeli Persediaan Suku Cadang untuk 

perbaikan komputer pelanggan dari Toko ABC sebesar Rp 2.000.000 

yang akan dibayar pada tanggal 12 Mei 2020. 
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Transaksi 6: 12 Mei 2020, Perusahaan membayar hutang pembelian Persediaan Suku 

Cadang kepada Toko ABC sebesar Rp 2.000.000 dengan kas.  

Transaksi 7: 15 Mei 2020, Perusahaan membeli Persediaan Suku Cadang secara tunai 

untuk keperluan perbaikan komputer pelanggan sebesar Rp 2.000.000  

Transaksi 8: 27 Mei 2020, Perusahaan menggunakan persediaan suku cadang untuk 

keperluan perbaikan komputer pelanggan sebesar Rp 1.000.000  

Transaksi 9: 1 Juni 2020, Perusahaan menerima Kas dari hasil usaha jasa perbaikan 

komputer sebesar Rp 20.000.000 

Transaksi 10: 6 Juni 2020, Tn. Amir memperbaiki kendaraannya dengan biaya sebesar 

Rp 1.000.000 dan membayarnya dengan Kas dari dana pribadinya. 

 

Lanjutan dari transaksi di atas sebagai contoh dan penjelasannya: 

2) Analisis Transaksi 

Analisis transaksi merupakan tahap awal yang harus dilakukan sebelum 

melakukan pencatatan. Ada 3 hal yang harus dilakukan dalam analisis transaksi, 

yaitu: 

a. Apakah transaksi tersebut merupakan transaksi keuangan. Transaksi 

dikelompokkan sebagai transaksi keuangan kalau transaksi tersebut 

mempengaruhi posisi aset, hutang, dan modal. 

b. Perkiraan apa yang dipengaruhi, bertambah/berkurang, di debet/di kredit. 

c. Berapa besar nilai yang akan dicatat. 

Contoh analisis terhadap transaksi yaitu analisis terhadap Faktur Pembelian 

Barang, Slip Bukti Transfer, Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Kas. 

Tujuan analisis transaksi sebenarnya untuk menentukan akun-akun mana yang 

sesuai untuk di debetkan  atau di kreditkan. 

Berdasarkan contoh transaksi di atas, jika kita sudah memahami “Pemahaman 

Persamaan Akuntansi” analisis akan mudah kita pahami, maka adalah: 

Transaksi 1: Mempengaruhi persamaan akuntansi, aset perusahaan berupa kas 

akan muncul/bertambah sementara pasangan dari kas tersebut 

adalah modal perusahaan dan modal pasti bertambah yang 

masing-masing sebesar Rp 20.000.000. 
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Transaksi 2: Mempengaruhi persamaan akuntansi, aset perusahaan berupa kas 

berkurang dan pasangan kas disini adalah beban/biaya sewa 

dibayar dimuka berposisi di Debet yang masing-masing sebesar 

Rp 6.000.000. 

Transaksi 3: Mempengaruhi persamaan akuntansi, aset perusahaan berupa kas 

bertambah dan pasangannya hutang perusahaan dan utang 

bertambah juga yang masing-masing sebesar Rp 30.000.000. 

Transaksi 4: Mempengaruhi persamaan akuntansi, aset perusahaan berupa 

peralatan bertambah dan pasangannya kas yang berkurang yang 

masing-masing sebesar Rp 30.000.000. 

Transaksi 5: Mempengaruhi persamaan akuntansi, aset perusahaan berupa 

persediaan bertambah dan pasangannya hutang yang bertambah 

masing-masing Rp. 2.000.000,-. 

Transaksi 6: Mempengaruhi persamaan akuntansi, aset perusahaan berupa kas 

berkurang dan utang juga berkurang yang masing-masing Rp. 

2.000.000,-. 

Transaksi 7: Mempengaruhi persamaan akuntansi, aset perusahaan berupa 

persediaan bertambah dan aset kas berkurang yang masing-masing 

sebesar Rp 2.000.000. 

Transaksi 8: Mempengaruhi persamaan akuntansi, aset perusahaan berupa 

persediaan berkurang, disini menekan perbedaan karena bukan 

aset kast yang berkurang tapi persediaan untuk bahan perbaikan 

komputer pelanggan maka pasangannya adalah beban persediaan 

yang masing-masing sebesar Rp 1.000.000 

Transaksi 9: Mempengaruhi persamaan akuntansi, aset perusahaan berupa kas 

bertambah dari pendapatan jasa perusahaan maka pasangan dari 

kas adalah pendapatan bertambah yang masing-masing sebesar Rp 

20.000.000. 

Transaksi 10: Tidak mempengaruhi persamaan akuntansi baik aset atau ekuitas 

perusahaan tidak terpengaruh dengan transaksi ini sehingga tidak 

perlu dicatat.  
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Analisis transaksi tersebut dapat digambarkan dalam persamaan akuntansi 

berikut ini:  

RINGKASAN TRANSAKSI 

(Ribuan Rupiah) 
Uraian Transaksi ASET  + HUTANG = MODAL 

Kas Persediaan Peralatan Hutang 

Usaha 

Hutang 

Bank 

Modal 

 

1 

1 Mar 20, Tn. Amir 

mengivestasikan Rp 

20.000.000 ke CV Jaya 

Utama 

 

20.000.000 

     

20.000.000 

 

2 

1 Apr 20, Perusahaan 

menyewa gedung sbg tempat 

usaha sebesar Rp 6.000.000 

selama 1 tahun dan dibayar 

Lunak 

 

(6.000.000) 

    (6.000.000) 

(Biaya sewa) 

3 1 Mei 20, Perusahaan 

meminjam uang dari Bank 

Mayapada sebesar Rp 

30.000.000 dengan bunga 

20% pertahun 

 

30.000.000 

    

30.000.000 

 

4 3 Mei 20, Perusahaan 

membeli 3 unit komputer 

sebesar Rp 30.000.000 dan 

dibayar tunai 

 

(30.000.000) 

  

30.000.000 

   

5 5 Mei 20, Perusahaan 

membeli persediaan suku 

cadang komputer sebesar Rp 

2.000.000 dan akan dibayar 

tgl 12 Mei 20 

  

2.000.000 

  

2.000.000 

  

6 12 Mei 20, Perusahaan 

membayar pembelian 

persediaan suku cadang 

komputer sebesar Rp 

2.000.000 dgn kas 

 

(2.000.000) 

   

(2.000.000) 

  

7 15 Mei 20, Perusahaan 

membeli persediaan suku 

cadang komputer secara tunai 

sebesar Rp 2.000.000 

 

(2.000.000) 

 

2.000.000 

    

8 29 Mei 20, Perusahaan 

menggunakan persediaan 

suku  cadang untuk perbaikan 

komputer sebesar Rp 

1.000.000 

  

(1.000.000) 

   (1.000.000) 

(Biaya 

Perbaikan 

9 1 Juni 20, Perusahaan 

menerima Kas dari hasil 

perbaikan komputer sebesar 

Rp 20.000.000 

 

20.000.000 

    20.000.000 

(Pendapatan 

Jasa) 

 

10 

6 Juni 20, Tn. Amir 

memperbaiki kendaraan 

dengan biaya sebesar Rp 

1.000.000 yg berasal dari 

dana pribadinya 

 

Tidak di jurnal 

 

Saldo pada Akhir Periode 36.000.000 3.000.000 30.000.000 0 30.000.000 33.000.000 
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BAB VI 

JURNAL DAN BUKU BESAR 

 

6.1 Jurnal 

Jurnal adalah pencatatan atas transaksi-transaksi keuangan yang dilaksanakan 

setiap hari. Jurnal merupakan proses pencatatan pertama dalam siklus akuntansi 

setelah analisis transaksi. Jurnal merupakan dasar untuk memposting transaksi ke 

buku besar. Bentuk yang umum dari jurnal adalah Jurnal Umum (General Journal) 

yang mencatat segala jenis transaksi yang terjadi. Dalam praktiknya, apalagi dengan 

semakin berkembangnya perusahaan dan semakin rumitnya transaksi-transaksi yang 

terjadi, tidak mungkin seluruh transaksi yang terjadi dituangkan hanya dalam general 

journal. Akan hal ini dibentuklah Jurnal Khusus (Special Journal). Special Journal ini 

dirancang untuk mencatat jenis-jenis transaksi tertentu yang sering terjadi dan 

berulang. 

Special Journal yang dimaksud disini adalah: 

➢ Jurnal Penjualan  

➢ Jurnal Pembelian  

➢ Jurnal Penerimaan Kas  

➢ Jurnal Pengeluaran Kas  

 

Catatan: Untuk transaksi-transaksi yang tidak dapat dikelompokkan pada 

keempat jurnal khusus tersebut, maka tetap dicatat dalam General 

Journal (Jurnal Umum). 

 

Tidak semua jenis jurnal di atas digunakan dalam perusahaan, penggunaannya 

tergantung pada besar kecilnya perusahaan dan jenis perusahaan. Pada perusahaan 

yang masih sederhana, umumnya cukup digunakan jurnal umum untuk mencatat 

transaksi-transaksi yang terjadi. Sedangkan untuk perusahaan yang transaksi-

transaksinya sudah sedemikian komplek dimungkinkan digunakannya Jurnal Khusus 

(Special Journal). Berdasarkan contoh transaksi di atas, jurnalnya adalah sebagai 

berikut: 
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Jurnal Umum 

 Hal: 1 

No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit 

1 1/3/2020 Kas     100 20.000.000  

   Modal 300  20.000.000 

   Untuk mencari setoran 

Modal 

   

2 1/4/2020 Biaya Sewa     510 6.000.000  

   Kas 100  6.000.000 

   Untuk mencatat 

pembayaran sewa kantor 

   

3 1/5/2020 Kas     100 30.000.000  

   Hutang Bank 220  30.000.000 

   Untuk mencatat pinjaman 

dari Bank Mayapada 

   

4 3/5/2020 Peralatan     140 30.000.000  

   Kas 100  30.000.000 

   Untuk mencatat pembelian 

komputer dari Toko Metro 

Komputer 

   

5 3/5/2020 Persediaan     120 2.000.000  

   Hutang Usaha 200  2.000.000 

   Untuk mencatat pembelian 

suku cadang dari Toko ABC 

secara kredit 

   

6 12/5/2020 Hutang Usaha     200 2.000.000  

   Kas 100  2.000.000 

   Untuk mencatat 

pembayaran hutang kepada 

Toko ABC 

   

7 3/5/2020 Persedian    120 2.000.000  

   Kas 100  2.000.000 

   Untuk mencatat pembelian 

suku cadang komputer 

   

8 3/5/2020 Biaya Perbaikan Komputer     500 1.000.000  

   Persediaan 120  1.000.000 

   Untuk mencatat 

penggunaan suku cadang 

komputer 

   

9 1/6/2020 Kas     100 30.000.000  

   Pendapatan Jasa 400  30.000.000 

   Untuk mencatat pendapatan 

Jasa perbaikan komputer 

   

10 Transaksi ini tidak mempengaruhi 

perusahaan, oleh karena itu tidak perlu 

dicatat dalam jurnal 
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6.2 Memposting dari Jurnal ke Buku Besar 

Maksud dari posting di sini adalah memindahkan dari catatan jurnal ke buku besar 

atau membukukan dengan cara memindahbukukan dari jurnal ke dalam perkiraan 

masing-masing yang relevan di buku besar. Kalau dalam jurnal, pencatatan dilakukan 

setiap hari, maka pemindahan ke masing-masing perkiraan dilakukan secara periodik, 

misalnya satu bulan, tiga bulan atau 6 bulan. Pada umumnya, untuk memudahkan 

mengidentifikasi transaksi-transaksi yang telah dipindahkan ke buku besar ini, maka 

digunakan kolom posting referensi, dimana kolom reference itu adalah kode-kode 

daripada perkiraan-perkiraan agar yang telah dipindahkan kita tahu batasnya mana 

yang telah dipindahkan di Buku Besar. Disamping itu digunakan juga bagan perkiraan 

yang merupakan daftar judul dan nomor untuk setiap perkiraan pada buku besar.  

 

Berikut ada cara memposting pemindahan dari jurnal ke buku besar: 
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JURNAL UMUM 

 Hal: 1 

No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit 

1 1/3/2021 Kas     100 20.000.000  

   Modal 300  20.000.000 

       

1 3/5/2021 Peralatan     140 20.000.000  

   Kas 100  20.000.000 

       

 

 

BUKU BESAR KAS 

No. Perkiraan: 100 

No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit Saldo 

      Debet Kredit 

1 1/3/2021  Hal 1 20.000.000  20.000.000  

2 3/5/2021  Hal 1  30.000.000  10.000.000 

        

 

 

BUKU BESAR PERALATAN 

No. Perkiraan : 140 

No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit Saldo 

      Debet Kredit 

1 3/5/2021  Hal 1 30.000.000  30.000.000  

        

 

 

BUKU BESAR MODAL 

No. Perkiraan : 300 

No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit Saldo 

      Debet Kredit 

1 1/3/2021  Hal 1  20.000.000  20.000.000 

        

Keterangan cara memposting: 
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1. Pilih perkiraan buku besar yang berkaitan dengan jurnalnya. 

2. Masukkan tanggal jurnal pada masing-masing perkiraan buku besar yang 

berkaitan. 

3. Masukkan nilai debet dari jurnal ke kolom debet di buku besar, demikian pula 

nilai kredit dari jurnal ke kolom kredit di buku besar kemudian hitung saldo 

buku besarnya, di kolom saldo ada perbedaan (Perhatikan Buku Besar Kas), 

Antara debet dan debet terjadi penambahan, debet dan kredit terjadi 

pengurangan, mana sisa yang lebih banyak maka letakkan sesuai kolomnya 

Debet/Kredit. 

4. Kolom Referensi (Ref) pada jurnal diisi nomor perkiraan yang telah di jurnal, 

dan Ref di Buku Besar diisi nomor halaman jurnal agar mudah untuk melakukan 

pencarian. 

 

6.3 Buku Besar 

Berdasarkan contoh-contoh transaksi di atas, hasil posting dari jurnal ke 

Buku Besar sebagai berikut:  

 

BUKU BESAR KAS 

No. Perkiraan: 100 

No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit 
Saldo 

Debet Kredit 

1 1/3/2021  Hal 1 20.000.000  20.000.000  

2 1/4/2021  Hal 1  6.000.000 14.000.000  

3 1/5/2021  Hal 1 30.000.000  44.000.000  

4 3/5/2021  Hal 1  30.000.000 14.000.000  

5 12/5/2021  Hal 1  2.000.000 12.000.000  

6 15/5/2021  Hal 1  2.000.000 10.000.000  

7 1/3/2021  Hal 1 20.000.000  30.000.000  
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BUKU BESAR PERSEDIAAN 

No. Perkiraan: 120 

No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit 
Saldo 

Debet Kredit 

1 5/5/2021  Hal 1 2.000.000  2.000.000  

2 15/5/2021  Hal 1 2.000.000  4.000.000  

3 27/5/2021  Hal 1  1.000.000 3.000.000  

        

 

 

BUKU BESAR PERALATAN 

No. Perkiraan: 140 

No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit 
Saldo 

Debet Kredit 

1 3/5/2021  Hal 1 30.000.000  30.000.000  

        

 

 

BUKU BESAR HUTANG USAHA 

No. Perkiraan: 200 

No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit 
Saldo 

Debet Kredit 

1 5/5/2021  Hal 1  2.000.000  2.000.000 

2 12/5/2021  Hal 1 2.000.000           0 

        

 

 

BUKU BESAR  HUTANG BANK 

No. Perkiraan: 220 

No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit 
Saldo 

Debet Kredit 

1 1/5/2021  Hal 1  30.000.000  30.000.000 
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BUKU BESAR MODAL  

No. Perkiraan: 300 

No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit 
Saldo 

Debet Kredit 

1 1/3/2021  Hal 1  20.000.000  20.000.000 

        

 

 

BUKU BESAR PENDAPATAN JASA 

No. Perkiraan: 400 

No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit 
Saldo 

Debet Kredit 

1 1/6/2021  Hal 1  20.000.000  20.000.000 

        

 

 

BUKU BESAR BIAYA SEWA 

No. Perkiraan: 510 

No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit 
Saldo 

Debet Kredit 

1 27/5/2021  Hal 1 6.000.000  6.000.000  

        

 

 

BIAYA PERBAIKAN KOMPUTER 

No. Perkiraan: 200 

No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit 
Saldo 

Debet Kredit 

2 27/5/2021  Hal 1 1.000.000  1.000.000        

        

 

 

 

6.4 Neraca Saldo 
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Neraca saldo menunjukkan saldo masing-masing perkiraan. Saldo debet dan saldo 

kredit ini secara total harus sama jumlahnya pada neraca saldo. Neraca saldo 

merupakan dasar untuk penyusunan laporan keuangan yang dibuat secara periodik. 

Neraca saldo ini sendiri terbagi dua, yaitu neraca saldo sebelum disesuaikan 

(unadjusted trial balance) dan neraca saldo yang telah disesuaikan (adjusted trial 

balance). Penyesuaian yang dimaksud disini akan dijelaskan di bagian berikut dalam 

tahap siklus akuntansi. 

Berdasarkan saldo Buku Besar di atas, dibuat Neraca Saldo sebagai berikut: 

 

CV. JAYA UTAMA 

NERACA SALDO 

PER 31 DESEMBER 2020 

 

Kode 

Perkiraan 
Nama Perkiraan Debet Kredit 

100 

120 

140 

200 

220 

300 

400 

500 

510 

Kas 

Persediaan 

Peralatan 

Hutang Usaha 

Hutang Bank 

Modal  

Pendapatan 

Biaya Perbaikan Komputer 

Biaya Sewa 

30.000.000 

3.000.000  

30.000.000 

 

 

 

 

1.000.000 

6.000.000  

 

 

 

        0 

30.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

 

  

 70.000.000 70.000.000 

 

6.5 Jurnal Penyesuaian 

Maksud dari Jurnal Penyesuaian ini, setiap transaksi pasti ada salah, ketinggalah atau 

pengembalian barang, maka dibutuhkanlah jurnal penyesuai. 

Setiap perkiraan yang tampak dalam laporan keuangan haruslah menunjukkan nilai 

yang seharusnya, oleh karena itu perlu disusun jurnal penyesuaian pada akhir tahun 

buku, yaitu setelah neraca saldo selesai disusun. 

Fungsi jurnal penyesuaian adalah: 

1. Untuk koreksi kesalahan. 
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2. Untuk pemindahbukuan. 

3. Untuk mencatat pos-pos akrual, yaitu yang masih harus diterima/dibayar. 

4. Untuk mencatat pos-pos deferal, yaitu yang diterima lebih dulu atau dibayar 

lebih dulu. 

5. Untuk mencatat penyusutan. 

6. Untuk mencatat susulan pembukuan. 

Berdasarkan contoh-contoh transaksi di atas, penyesuaian yang perlu 

dilakukan adalah: 

• Beban dibayar dimuka 

Pada transaksi 2 perlu dilakukan penyesuaian karena biaya sewa yang sudah 

dibayarkan untuk beban satu tahun padahal yang menjadi beban pada tahun 

2020 hanya 9 bulan dengan nilai sebesar Rp 4.500.000 dari 9/12 X Rp 

6.000.000  dan sisa 3 bulannya menjadi beban ditahun berikutnya dengan nilai 

sebesar Rp 1.500.000. Maka Jurnal penyesuaiannya adalah: 

 

No Tanggal Jurnal Debet Kredit 

1 31/12/2020 Biaya Sewa dibayar 

dimuka 

            Biaya Sewa 

1.500.000  

Rp. 1.500.000 

 

• Beban terutang 

Pada transaksi 3 perlu dilakukan penyesuaian untuk pengakuan beban bunga 

selama 8 bulan dengan nilai sebesar Rp 4.000.000 dari 8/12 X 20% X Rp 

30.000.000  dan sisa 4 bulannya dibebankan di tahun berikutnya dengan nilai 

2.000.000,- Maka, Jurnal penyesuaiannya adalah: 

 

No Tanggal Jurnal Debet Kredit 

1 31/12/2020 Biaya Bunga 

           Hutang Bunga 

4.000.000  

Rp. 4.000.000 

 

  

 

 

• Penyusutan 



61 

 

 
 

Pada transaksi 3 perlu dilakukan penyesuaian untuk pengakuan beban 

penyusutan selama 8 bulan. Dengan asumsi umur ekonomis peralatan komputer 

selama 5 tahun dan metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis 

lurus, nilai beban akumulasi penyusutan tahun 2020 sebesar Rp 4.000.000 (8/12 

x 20% x Rp 30.000.000) 

 

No Tanggal Jurnal Debet Kredit 

1 31/12/2020 Biaya Penyusutan 

       Ak. Penyusutan 

Rp. 4.000.000  

Rp. 4.000.000 

 

 

6.6 Neraca Lajur 

Neraca Lajur (worksheet) adalah lembaran kerja yang dibuat untuk memudahkan 

penyusunan laporan keuangan. Format neraca lajur terdiri dari kolom nama perkiraan, 

neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, perhitungan laba-rugi, 

dan neraca. 

Berdasarkan contoh-contoh transaksi di atas neraca lajurnya adalah: 

 

CV JAYA UTAMA 

NERACA LAJUR 

Per 31 Desember 2020 

(Ribuan Rupiah) 

No. 

Akun 
Nama Perkiraan 

Neraca saldo Penyesuaian 
Neraca saldo 

Penyesuaian 

Perhitungan 

Bagi Laba 
Neraca 

Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 

100 Kas 30.000    30.000    30.000  

120 Persedian 5.000    5.000    5.000  

130 Peralatan 30.000    30.000    30.000  

200 Hutang Usaha  0    0    0 

220 Hutang Bank  30.000    30.000    30.000 

300 Modal  20.000    20.000    20.000 

510 Biaya Sewa 6.000   1.500 4.500  4.500    

500 Perbaikan Komputer 1.000    1.000  1.000    

400 Pendapatan Jas  20.000    20.000  20.000   

130 Biaya Sewa dibayar 

dimuka 

  1.500  1.500    1.500  

520 Biaya Penyusutan   4.000  4.000  4.000    

150 Akumulasi 

Penyusutan 

   4.000  4.000    4.000 

210 Hutang Bunga    4.000  4.000    4.000 

530 Biaya Bunga   4.000  4.000  4.000    

  70.000 70.000 9.500 9.500 78..000 78.000 13.500 20.000 64.500 58.000 

 Laba Bersih        6.500    6.500 

        20.000 20.000 64.500 64.500 

 

6.7 Jurnal Penutup dan Neraca Saldo setelah Jurnal Penutup 
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Pada akhir periode dibutuhkan jurnal penutup sebagai tanda siap dibuatkan buku besar 

yang lengkap dan sempurna. Dalam akuntansi perkiraan-perkiraan buku besar dapat 

digolongkan dalam 5 (lima) tipe yaitu: aset, hutang, modal, pendapatan dan biaya. 

Perkiraan pendapatan dan biaya pada dasarnya adalah termasuk dalam perkiraan 

modal, jadi bersifat sementara (temporary) untuk satu periode akuntansi. Ini berarti 

pada setiap awal periode akuntansi perkiraan- perkiraan ini bernilai nol. Oleh karena 

itu pada akhir periode akuntansi harus ditutup. 

Jurnal penutup dilakukan dengan: 

✓ Mendebet saldo perkiraan pendapatan. 

✓ Mengkredit saldo perkiraan biaya. 

✓ Mengkredit perkiraan modal atau perkiraan laba ditahan (jika laba atau 

pendapatan lebih besar dari biaya) atau mendebet perkiraan modal atau laba 

ditahan (jika rugi). 

Berdasarkan contoh-contoh transaksi di atas, perkiraan-perkiraan yang harus ditutup 

adalah: 

✓ Biaya sewa 

✓ Biaya perbaikan komputer 

✓ Biaya penyusutan 

✓ Biaya bunga 

✓ Pendapatan jasa 

 

Jurnal penutupnya adalah: 

 

Pendapatan jasa Rp 20.000.000 

Biaya sewa Rp 4.500.000 

Biaya perbaikan komputer Rp 1.000.000 

Biaya penyusutan peralatan Rp 4.000.000 

Biaya bunga Rp 4.000.000 

Laba ditahan Rp 6.500.000. 

 

Neraca Saldo Setelah Penutupan Neraca saldo setelah penutupan adalah neraca saldo 

yang dibuat setelah perkiraan yang bersifat sementara (temporary) untuk satu periode 



63 

 

 
 

akuntansi ditutup pada akhir periode. Berdasarkan contoh-contoh transaksi di atas, 

neraca saldo setelah penutupan adalah: 

 

 

CV. JAYA UTAMA 

NERACA SALDO 

PER 31 DESEMBER 2020 

Kode 

Perkiraan 
Nama Perkiraan Debet Kredit 

 Kas 

Persediaan 

Biaya sewa dibayar dimuka  

Peralatan 

Akumulasi penyusutan  

Hutang bunga 

Hutang Jangka Panjang  

Modal (termasuk Laba ditahan) 

30.000.000 

3.000.000 

1.500.000 

30.000.000  

 

 

 

 

4.000.000 

4.000.000 

30.000.000 

26.500.000 

 64.500.000 64.500.000 

Neraca inilah yang akan menjadi neraca awal tahun berikutnya. 

 

6.8 Jurnal Pembalik 

Jurnal Balik (reversing entries) adalah suatu pencatatan akuntansi yang dibuat 

berdasarkan jurnal penyesuaian, dengan membalik jurnal penyesuaian tersebut pada 

awal periode sebelum transaksi-transaksi berjalan dicatat. 

Perusahaan membuat jurnal balik karena menggunakan suatu pendekatan akuntansi 

tertentu dalam mencatat suatu transaksi. Pada dasarnya ada 4 (empat) macam 

pencatatan penyesuaian yang memerlukan jurnal balik pada awal tahun yaitu: 

✓ Pengakuan biaya yang terutang 

✓ Biaya dibayar dimuka 

✓ Pendapatan yang diterima dimuka 

✓ Pendapatan yang belum diakui meskipun telah terjadi penerimaan kas. 

 

Berdasarkan contoh-contoh transaksi di atas, jurnal balik dilakukan untuk biaya sewa 

dibayar dimuka (perhatikan Jurnal Penyesuaian hal 31). 

Jurnal baliknya adalah: 

 

No Tanggal Jurnal Debet Kredit 

1 01/01/2020 Biaya Sewa 1.500.000  
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Dibayar dimuka Biaya Sewa Rp. 1.500.000 

 

 

6.9 Penyusunan Laporan Keuangan 

Setelah dilakukan tahap penyesuaian atas perkiraan-perkiraan, baik pendapatan dan 

perkiraan-perkiraan yang ditangguhkan maka pendapatan dan biaya-biaya akrual 

disusun ke dalam laporan keuangan. 

Laporan Keuangan disusun terdiri dari Neraca, Laporan Rugi-Laba, dan Laporan 

Perubahan Kas. 

 

Dengan bantuan neraca lajur di atas maka neraca akhirnya: 

  

CV. JAYA UTAMA 

NERACA PER 31 DESEMBER 2020 

ASET EKUITAS 

 

Kas 

Persediaan 

Biaya sewa dibayar dimuka  

Peralatan 

Akumulasi penyusutan  

 

30.000.000 

3.000.000 

1.500.000 

30.000.000  

(4.000.000) 

HUTANG 

Hutang Usaha 

Hutang Bank 

Hutang bunga 

 

MODAL 

Modal disetor 

 

Laba ditahan 

 

 

         0 

30.000.000 

  4.000.000 

  

 

20.000.000 

 

6.500.000 

 

Jumlah                                     60.500.000                       60.500.000 
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BAB VII 

AKUNTANSI PERSEDIAAN 

 

7.1 Pengertian umum Akuntansi Persediaan 

• Persediaan merupakan Inventori adalah aktiva perusahaan yang menempati 

posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan, baik itu perusahaan 

dagang maupun perusahaan industri (manufaktur), apalagi perusahaan yang 

bergerak dibidang konstruksi, hampir 50% dana perusahaan akan tertanam 

dalam persediaan untuk membeli kebutuhan perusahaan sebagai stok. 

• Persediaan juga merupakan pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan 

untuk dijual dalam operasi bisnis normal, atau barang yang akan digunakan 

atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. 

Perlu diingat 

1. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan 

2. Perusahaan dagang hanya memiliki persediaan barang dagang 

3. Perusahaan industri memiliki 3 jenis persediaan yaitu 

a. Persediaan bahan baku 

b. Persediaan barang dalam proses dan 

c. Persediaan barang jadi (siap untuk dijual). 

Persediaan merupakan hal yang sangat penting dalam laporan Keuangan karena 

baik laporan Rugi/Laba maupun Neraca tidak akan dapat disusun tanpa mengetahui 

nilai persediaan. 

Kesalahan dalam penilaian persediaan akan langsung berakibat kesalahan dalam 

laporan Rugi/Laba maupun neraca. Perhitungan Rugi/Laba nilai persediaan (awal 

& akhir) mempengaruhi besarnya Harga Pokok Penjualan (HPP). 

                     HPP = Persediaan awal + Pembelian bersih – Persediaan akhir 

 

1. Inventori perusahaan dagang 

Persediaan merupakan barang-barang yang dibeli oleh perusahaan dengan 

tujuan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk dan kualitas barang, atau 

dapat dikatakan tidak ada proses produksi sejak barang dibeli sampai dijual 

kembali oleh perusahaan. 
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2. Inventori perusahaan industri 

Pengertian persediaan untuk perusahaan industri adalah barang-barang atau 

bahan yang dibeli oleh perusahaan dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut 

menjadi barang jadi atau setengah jadi atau mungkin menjadi bahan baku bagi 

perusahaan lain, hal ini tergantung dari jenis dan proses usaha utama 

perusahaan. 

Misalnya: Perusahaan industri permintaan kapas, bahan bakunya adalah kapas 

dari petani atau perkebunan, diolah menjadi benang, benang merupakan 

barang jadi. Sedangkan perusahaan industri kain bahan bakunya adalah 

benang yang diolah, kain sebagai barang jadinya, dan perusahaan industri 

pakaian jadi membutuhkan bahan baku kain dan seterusnya. 

Dengan gambaran di atas maka persediaan untuk perusahaan-perusahaan 

manufaktur pada umumnya mempunyai tiga jenis persediaan yaitu: 

1. Bahan baku (Direct material) 

2. Barang dalam proses (Work in process) 

3. Barang jadi (Finished goods) 

 

7.2 Jenis-jenis persediaan 

1. Bahan baku 

Barang persediaan milik perusahaan yang akan diolah lagi melalui proses 

produksi, sehingga akan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi 

sesuai dengan kegiatan perusahaan. Besarnya persediaan bahan baku 

dipengaruhi oleh perkiraan produksi, sifat musiman produksi, dapat 

diandalkannya pihak Pemasok serta tingkat efisiensi penjadualan pembelian 

dan kegiatan produksi. 

2. Barang dalam proses 

Barang yang masih memerlukan proses produksi untuk menjadi barang jadi, 

sehingga persediaan barang dalam proses sangat dipengaruhi oleh lamanya 

produksi, yaitu waktu yang dibutuhkan sejak saat bahan baku masuk proses 

produksi sampai dengan saat penyelesaian barang jadi. Perputaran 

persediaan bisa ditingkatkan dengan jalan memperpendek lamanya 

produksi. Dalam rangka memperpendek waktu produksi salah satu cara 
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adalah dengan menyempurnakan teknik-teknik rekayasa, sehingga dengan 

demikian proses pengolahan bisa dipercepat. Cara lain adalah dengan 

membeli bahan-bahan dan bukan membuatnya sendiri. 

3. Barang jadi 

Barang hasil proses produksi dalam bentuk final sehingga dapat segera 

dijual, pada persediaan ini besar kecilnya persediaan barang jadi sebenarnya 

merupakan masalah koordinasi produksi dan penjualan. Manajer keuangan 

dapat merangsang peningkatan penjualan dengan cara mengubah 

persyaratan kredit atau dengan memberikan kredit untuk resiko yang kecil 

(marginal risk). Tetapi tidak peduli apakah barang-barang tercatat sebagai 

persediaan atau sebagai piutang dagang, manajer keuangan harus tetap 

membiayainya. Sebenarnya perusahaan lebih suka menjualnya (dan tercatat 

sebagai piutang dagang), karena dengan demikian untuk menuju realisasi 

kas tinggal satu langkah saja. Dan laba potensial dapat menutup tambahan 

resiko penagihan piutang dan dapat kita artikan bahwa dalam proses 

akuntansi persediaan, persediaan memerlukan adanya penilaian (valuation), 

karena persediaan merupakan bagian dari cost yang akan dimatch dengan 

revenue, dan akan menghasilkan income dan penyajian laporan arus kas. 

Dengan melihat sifat-sifat dasar persediaan dalam hubungannya dengan kegiatan 

perusahaan dan tujuan serta konsep dasar akuntansi, maka persediaan merupakan 

input values. Metode tersebut merupakan salah satu konsep penilaian terhadap 

inventori yang akan menjadi dasar dalam penyajian di neraca. 

Penekanan pembahasan tujuan teori akuntansi terhadap inventori, adalah 

menentukan alternatif pedoman untuk mengevaluasi prosedur yang dapat 

memberikan penilaian (pengukuran) yang lebih baik dan memberikan informasi 

yang lebih baik tentang arus kas perusahaan dikemudian hari. Beberapa dasar 

pengukuran inventori dari segi kadar interpretasi dan revaluasi bagi pengambil 

keputusan investasi. 

 

7.2 Metode Persediaan 

Metode persediaan ada metode FIFO, LIFO dan Average dan yang dimaksud 

dengan metode tersebut adalah metode penilaian persediaan, Persediaan adalah 
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barang yang tersedia untuk dijual oleh perusahaan manufaktur dan perusahaan 

dagang. 

Perusahaan manufaktur punya 3 jenis persediaan barang yaitu persediaan bahan 

baku, barang dalam proses – setengah jadi dan barang jadi. Sedangkan perusahaan 

dagang hanya punya persediaan barang dagang 

Pengertian Metode-metode tersebut adalah: 

1. FIFO (First In First Out) adalah metode masuk pertama keluar pertama yang 

mana stok persediaan yang dibeli atau diproduksi pertama akan dijual terlebih 

dulu. Metode FIFO ini biasa digunakan pada perusahaan yang menjual barang 

mudah rusak atau harus sering diperbaharui. Misalnya bisnis makanan dan 

minuman, stok roti dan susu yang dibeli pertama, dipajang di rak urutan paling 

depan, atau berdasarkan tanggal kadaluarsa yang terdekat. 

Contoh, 

• pada hari Senin, sebuah toko membeli persediaan susu kemasan 100 

kotak seharga Rp. 10.000. 

• Hari selasa, membeli lagi susu 100 kotak seharga Rp. 12.000. 

• Hari rabu ada pengunjung yang membeli 100 kotak, 

Maka HPP yang dicatat pada laporan laba rugi sebesar Rp. 10.000. Sisa stok 

susu seharga Rp. 12.000 akan dicatat sebagai persediaan akhir di neraca. 

2. LIFO (Last In First Out) adalah metode persediaan yang masuk terakhir akan 

dijual terlebih dulu. Jadi susu yang terjual pada hari rabu dicatat HPP nya 

seharga Rp. 12.000. Harga Rp. 10.000 akan digunakan untuk menghitung 

persediaan akhir 

3. Metode Average Cost adalah metode penilaian persediaan, dengan 

menggunakan harga rata-rata dari seluruh persediaan yang siap dijual pada 

satu periode akuntansi. Jadi harga susu yang dicatat sebagai harga pokok 

penjualan di akhir periode adalah (100×10.000) + (100×12.000)/200 = Rp. 

11.000. 

Perbedaan FIFO dan LIFO 

Metode LIFO menetapkan harga dan stok barang yang terakhir masuk 

sebagai harga pokok penjualan produk. Dampaknya, barang dagang yang 

dibeli di awal bisa jadi sudah sangat lama disimpan di gudang, rawan rusak. 

https://www.akuntansilengkap.com/akuntansi/perbedaan-perusahaan-dagang-perusahaan-jasa-dan-manufaktur/
https://www.akuntansilengkap.com/akuntansi/fifo/
https://www.akuntansilengkap.com/akuntansi/harga-pokok-penjualan-hpp-definisi-manfaat-dan-contoh-lengkap/
https://www.akuntansilengkap.com/akuntansi/laba-rugi/single-step-dan-multiple-step/
https://www.akuntansilengkap.com/akuntansi/pengertian-neraca/
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Sehingga metode LIFO bisa merugikan perusahaan dan jenis bisnis apapun 

tidak mungkin pemiliknya akan membiarkan barang dagangnya begitu saja. 

Metode FIFO dipandang lebih baik baik dari segi harga dan penyimpanan 

persediaan. Persediaan yang masuk pertama dan dijual terlebih dulu akan 

membuat persediaan selalu dalam kondisi bagus karena barang terus 

diperbaharui. Misalnya Toko yang menjual makanan, makanan jika disimpan 

terlalu lama dikhawatirkan akan berjamur. Jika stok makanan lama dijual 

terlebih dulu, maka stok persediaan makanan akan aman. 

Bentuk Stokis: 

 

STOCKIS 

Metode: FIFO/LIFO/AVERAGE 

 

Tan

ggal 

Pembelian HPP Persediaan 

Uni

t 
Harga 

Total 

Harga 

Uni

t 
Harga 

Total 

Harga 
Unit Harga 

Total 

Harga 

          

          

 

7.3 Tujuan penilaian inventori 

1. Untuk me-match cost terhadap revenue yang berkaitan, sehingga dihasilkan 

income, proses ini merupakan tujuan dasar akuntansi tradisional. Penekanan 

pada perhitungan net income yang didasarkan kepada revenue pada saat 

penjualan memerlukan adanya alokasi biaya ke periode dimana revenue 

dilaporkan yaitu cost of goods sold. Sedangkan nilai inventori yang belum 

terjual akan dibawa ke periode berikutnya dalam laporan keuangan perusahaan. 

Jadi dalam proses pengukuran income sangat mirip dengan ciri-ciri umum pada 

penilaian prepaid expense dan aktiva tetap atau disebut penangguhan expenses, 

yaitu atas dasar input prices, kemudian untuk menentukan nilai cost of goods 

sold dapat juga dilakukan melalui perhitungan (rumus) yang lazim digunakan 

dalam persediaan. Namun demikian dalam keadaan tertentu persediaan dinilai 

berdasarkan output values (harga jual) untuk memperoleh penilaian income. 

2. Untuk menyajikan nilai barang-barang perusahaan didalam komponen neraca 

(laporan keuangan). 
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3. Membantu investor untuk memprediksi arus kas dikemudian hari, yaitu 

dipandang dari jumlah inventori sebagai resources yang akan mendukung arus 

kas dan jumlah inventori yang akan dijual kemudian hari dan akan 

mempengaruhi arus kas keluar. 

 

7.4 Penentuan kuantitas persediaan 

Menentukan jumlah barang yang masih dikuasai perusahaan, dapat melalui 

beberapa cara yaitu: 

1. Stock opname: perhitungan barang pada awal dan akhir periode yang dihitung, 

cara ini merupakan ketentuan yang harus dilakukan oleh manajemen untuk 

menentukan jumlah persediaan akhir, sebagai salah satu persyaratan 

memperoleh unqualified opinion. 

2. Menggunakan metode pencatatan perpetual. 

3. Menggunakan metode gabungan antara metode pencatatan perpetual dengan 

stock opname. 

4. Menggunakan metode penilaian berdasarkan hubungan agregatif, yaitu gross 

profit method dan realized inventori method. 

 

Penyajian laporan laba rugi dapat dibuat dalam 2 bentuk, yaitu: 

1. All inclusive concept of income (AICI) dan 

2. Current Operating Concept of Income (COCI). 

Dari kedua metode tersebut metode penyajian yang banyak mengandung 

kelemahan untuk penyajian persediaan adalah AICI. 

kelemahan-kelemahan tersebut dapat kita lihat sebagai berikut: 

1. Metode stock opname atau periodic method: 

Persediaan yang merupakan komponen cost of goods sold (CGS) maka 

perhitungan kuantitas persediaan yang dilakukan dengan stock opname 

tergantung dari kelengkapan data/catatan dan perhitungan barang. Dengan 

cara ini perhitungan persediaan yang dibebankan pada CGS ada 

kemungkinan overstatement, karena hanya membandingkan dan menghitung 

jumlah barang yang dimiliki dikurangi dengan persediaan akhir. Sehingga 

kalau terjadi adanya barang yang hilang, rusak, menguap, turun kualitasnya 
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dsb, maka hal ini bila tidak terungkap akan menyebabkan laporan laba-rugi 

tidak atau kurang informatif. Karena adanya kerugian-kerugian yang 

seharusnya diperlukan sebagai kerugian extraordinary item, kemudian 

dengan perhitungan stock opname secara berkala tidaklah cukup sebagai 

dasar pembuatan keputusan yang bersifat manajerial secara cepat. 

2. Metode perpetual 

Dalam metode perpetual ini terdapat kelemahan pada saat menentukan nilai 

dan jumlah barang, karena dengan metode pencatatan yang kontinyu ini 

berarti saldo persediaan setiap saat dapat diketahui, namun perlu 

diperhatikan bahwa dengan hanya menghitung jumlah barang berdasarkan 

catatan akan mengakibatkan nilai persediaan overstatement, karena adanya 

persediaan yang rusak dan sebagainya. Oleh karena itu yang lebih tepat 

dalam menentukan jumlah inventori adalah kalau menggunakan metode 

gabungan antara metode perpetual dengan stock opname. 

3. Metode agregatif 

Dalam metode ini kesulitannya sama dengan kesulitan yang dialami metode 

perpetual, kalau dalam hal pembahasannya adalah masalah penentuan harga 

persediaan. Dalam metode ini juga lebih tepat kalau penentuan jumlah dan 

nilai persediaan dikombinasi dengan stock opname. 

 

7.5 Dasar penilaian persediaan 

Penilaian persediaan pada prinsipnya ada 2 yaitu: 

1. Konsep Input values dan 

2. Konsep Output values 

Kedua konsep tersebut dapat digunakan sesuai dengan siapa pemakainya 

dan tujuannya. Kalau untuk pembuatan prediksi arus kas dikemudian hari lebih 

relevan kalau digunakan output values, karena akan mencerminkan nilai 

perusahaan pada saat itu. Sedangkan kalau kondisi nilai konversi tidak pasti seperti 

kondisi di Indonesia tahun 1997 lebih relevan kalau digunakan input values, karena 

akan memungkinkan interpretasi yang lebih baik sebagai prediksi arus kas 

dikemudian hari untuk memperoleh persediaan kembali. 
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Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa persediaan merupakan komponen 

yang timbul di berbagai tingkatan proses produksi, yang pada umumnya 

memerlukan kegiatan bernilai ekonomis yang cukup besar, maka dengan metode 

input values lebih tepat. Tetapi dalam keadaan penentuan crucial event, yaitu 

menentukan pada saat persediaan diserahkan kepada langganan (penentuan nilai 

jual), maka lebih tepat kalau digunakan metode output values, karena 

memperhitungkan nilai current persediaan kalau dijual pada saat itu. 

1. Konsep Input Values 

Pengukuran persediaan dengan input values merupakan pengukuran 

resources yang dipakai untuk memperoleh persediaan pada kondisi saat ini, 

sehingga untuk persediaan yang tidak perlu adanya proses produksi 

interpretasi mengenai nilai persediaan (input values) sangat jelas. Karena 

input values disini menggambarkan arus dari pada kas yang telah dikeluarkan 

sesungguhnya. Sedangkan kalau input values tersebut dari nilai resources 

yang dipergunakan dalam proses produksi, hal ini akan lebih menyulitkan 

untuk menentukan input values-nya, karena adanya proses penilaian 

resources ke periode yang bersangkutan dan pengalokasian resources ke 

dalam masing-masing departemen. Namun konsep ini dapat dikurangi 

tingkat kesulitan penilaiannya dengan penerapan prosedur alokasi cost-nya, 

yang hasilnya akan langsung menjadi investment decision model. 

Dengan struktur akuntansi tradisional, selisih input dan output values 

merupakan gross profit atau gross margin, sehingga semua metode yang 

menganut konsep input values berarti adanya penangguhan pengakuan 

revenues dan net income keperiode kemudian. Penundaan ini dapat 

dibenarkan apabila masih ada kegiatan-kegiatan perusahaan yang harus 

dilakukan untuk pelaksanaan penjualan atau karena output tidak verifiable. 

Konsep input values pada dasarnya dinyatakan dengan historical cost atau 

dapat juga dengan current cost atau standard cost. Current cost disini 

menggunakan konsep net realizable values dikurangi dengan normal gross 

margin dari net realizable values. COMWIL: merupakan metode penilaian 

masukan karena istilah “market” pada dasarnya disebut konsep input values 

juga. 
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2. Konsep output values  

Untuk konsep output values ini ada 3 (tiga) konsep yang dapat digunakan 

yaitu: 

1. Konsep Discounted Money Receipt: konsep ini menekankan pada, bahwa 

persediaan dapat dinilai dengan mendiskontokan arus kas dikemudian 

hari, dengan syarat: 

➢ Nilai atau tingkat harga stabil dan ada kepastian yang tinggi. 

➢ Timing penerimaan kas yang diharapkan cukup memberikan 

kepastian. 

2. Current Selling Price: konsep ini menekankan nilai persediaan 

berdasarkan harga jual (pasar) sehingga diperlukan harga yang fixed, 

sehingga untuk konsep ini disyaratkan: 

➢ Adanya suatu pasar yang terkendali dengan harga yang stabil – 

tetap. 

➢ Tidak ada komponen biaya tambahan yang besar (material), 

misalnya biaya bunga atau diskonto dalam penerimaan hasil 

penjualan. 

3. Net Realizable Values: dalam konsep ini perhitungan biaya yang timbul 

dari penjualan seperti diskon penjualan harus diperhitungkan dalam nilai 

penjualan bersih. Konsep ini merupakan konsep current output values 

dikurangi dengan current values dari semua biaya tambahan, misalnya 

biaya penagihan dan biaya penjualan. Net Realizable Values juga 

dikatakan Sprouse dan Moonitz menyatakan: “Inventori yang siap jual 

dengan harga yang telah diketahui dan biaya-biaya penjualan yang relatif 

kecil atau biayanya dapat diketahui secara langsung, maka inventori 

dinilai dengan Net Realizable Values”, mereka menyatakan bahwa konsep 

ini bukan merupakan penyimpangan prosedur penilaian yang lazim 

melainkan harus dianggap sejalan dengan tujuan akuntansi yang utama”. 

Dan Bulletin no. 43: “Hanya dalam kondisi khusus lah, inventori dapat 

dinyatakan dengan nilai diatas cost”, dalam bulletin ini konsep cost 

merupakan konsep dasar utama bagi penilaian inventori. 
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Jadi konsep Sprouse dan Moonitz sesuai dengan konsep current selling 

price di atas. Sedangkan konsep bulletin no. 43 disyaratkan: 

1) Kemungkinan pemasaran secara langsung harga yang di-quote. 

2) Barang dapat dipertukarkan (interchangeability of unit) 

3) Biaya tambahan dapat diperhitungkan 

4) Adanya unsur kesulitan menentukan penilaian cost secara tepat. 

 

7.6 Konsep Persediaan 

1. Historical Cost 

Dalam metode historical cost ini persediaan diukur berdasarkan pada 

pembayaran yang dilakukan dimasa lalu atau harus dilakukan dimasa yang 

akan datang untuk memperoleh barang atau jasa. Oleh karena itu kalau 

pembayarannya dilakukan di masa yang akan datang harga persediaan harus 

didiskontokan untuk mendapatkan present cost. 

Menurut konsep ini biaya produksi terdiri dari Biaya langsung: material, 

tenaga langsung dan BOP, sedangkan avail atau tenaga kerja idle dapat 

diperhitungkan sebagai COGS, tergantung kebijakan manajemen. 

Keuntungan konsep ini: 

a. Inventori bahan baku dan barang dagangan mencerminkan harga yang 

sebenarnya. 

b. Dalam kondisi harga tidak pasti konsep ini merupakan alternatif yang 

layak daripada net realizable values sebagai alat prediksi. 

c. Nilai persediaan tidak dipengaruhi oleh bias kebijakan manajemen. 

d. Penilaian dengan cost memungkinkan pertanggung jawaban mengenai 

kas dan sumber lain untuk memperoleh persediaan (cross evidence). 

Kelemahan konsep ini: 

a. Untuk persediaan barang yang cepat usang dan nilai tambah atas barang 

tidak dapat disesuaikan harganya. 

b. Bila terdapat harga yang berbeda susah untuk diperbandingkan. 

c. Banyaknya unsur joint cost dan metode alokasi sehingga menyulitkan 

penilaian persediaan. 

d. Matching antara revenue dengan cost masa lalu kurang tepat. 
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2. Current Replacement Cost 

Konsep ini adalah untuk mengurangi kelemahan dari konsep historical cost, 

banyak penulis dan komite prinsip akuntansi menyarankan menggunakan 

konsep CRC untuk mengukur persediaan. Dengan pertimbangan: 

a. CRC memungkinkan untuk matching antara current input value dengan 

current revenue atas hasil current operation. 

b. CRC memungkinkan identifikasi dari holding gains dan loss. 

c. CRC merupakan current value dari persediaan. 

d. CRC memungkinkan laporan current operating profit dapat digunakan 

sebagai prediksi arus kas dikemudian hari. 

3. Net Realizable Values Dikurangi Normal Markup 

Dalam konsep ini persediaan dinilai dengan konsep realizable values 

dikurangi dengan gross profit margin yang normal, sehingga nilai persediaan 

merupakan nilai perolehannya menurut konsep realizable. 

4. Standard Cost  

Current standard mencerminkan biaya produksi di bawah kondisi harga dan 

teknologi yang sekarang dan formula ditetapkan setelah melalui perhitungan 

standard efisiensi yang diinginkan sehingga menyerupai replacement cost. 

Menurut AICPA bulletin no. 43: “Standard cost dapat diterima apabila di-

adjust secara berkala agar mencerminkan kondisi sekarang sehingga pada 

tanggal neraca standard cost secara layak merupakan approximate costs 

berdasarkan salah satu cara penilaian yang diakui. 

Tambahan Comwil 

Penilaian dengan konsep comwil sebenarnya tidak konsisten, dan bukanlah 

penilaian inventori dengan dasar yang logis menurut teori akuntansi, tetapi lebih 

menekankan pada unsur conservatism. Menurut AICPA konsep comwil merupakan 

metode eclectical yang mencerminkan nilai keluaran dalam hal-hal tertentu dan 

nilai masukan pada kesempatan yang lain. Pengertian market disini bisa cost dan 

bisa replacement mana yang lebih rendah, sedangkan menurut AICPA bulletin no. 

43 juga, bahwa market ini dibatasi nilai tertinggi (ceiling) dan terendah (floor) 

adalah batas untuk net realizable values, sehingga comwil memungkinkan penilaian 

yang sangat subyektif. 
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7.7 Biaya-biaya yang ada dalam persediaan 

Masalah yang paling penting dalam menangani persediaan berhubungan dengan 

berapa jumlah persediaan yang harus yang dicatat dalam akun adalah pembelian 

(akuisisi) persediaan, seperti aktiva lain, umumnya diperhitungkan pada dasar 

biaya. 

1. Biaya produk 

Product cost adalah biaya yang melekat pada persediaan dicatat dalam akun 

persediaan. Biaya ini berhubungan langsung dengan transfer barang ke lokasi 

bisnis pembeli dan pengubahan barang tersebut ke kondisi yang siap dijual. 

Beban ini mencakup ongkos pengangkutan barang yang dibeli, biaya 

pembelian langsung lainnya dan biaya tenaga kerja serta produksi lainnya 

yang dikeluarkan dalam memproses barang ketika dijual. Karena adanya 

kesulitan praktis dalam mengalokasikan biaya dan beban, maka tidak 

dimasukkan dalam penilaian persediaan. 

2. Biaya periode 

Beban penjualan (selling expenses) dan, dalam kondisi yang biasa, beban 

umum serta administrasi tidak dianggap berhubungan langsung dengan 

akuisisi atau produksi barang dan, karenanya, tidak dianggap sebagai bagian 

dari persediaan. Biaya semacam itu disebut dengan biaya periode secara 

konseptual, beban ini merupakan biaya dari produk seperti halnya harga beli 

awal dan ongkos pengangkutan. 

3. Biaya bunga 

Biaya penyiapan persediaan agar siap dijual biasanya dibebankan pada saat 

dikeluarkan. Argumean penting untuk pendekatan ini adalah bahwa biaya 

bunga ini merupakan biaya pembiayaan. 

4. Biaya manufaktur 

Sebuah bisnis yang membuat barang menggunakan persediaan bahan baku, 

barang dalam proses, barang jadi. Barang dalam proses dan barang jadi 

meliputi bahan, tenaga kerja langsung dan biaya overhead manufaktur. Biaya 

overhead manufaktur meliputi bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak 
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langsung dan pos-pos seperti penyusutan, pajak, asuransi, pemanas dan listrik 

yang dibutuhkan dalam proses manufaktur. 

 

7.8 Asumsi Arus Baiya 

Secara konseptual, identifikasi khusus atas pos-pos yang terjual dan pos-pos yang 

belum terjual optimal, tetap cara ini sering kali tidak hanya mahal tetapi juga tidak 

mungkin untuk diterapkan. Sebagai akibatnya, beberapa Asumsi arus biaya yang 

bersifat sistematis dapat digunakan. Sebetulnya arus fisik barang aktual dan asumsi 

biaya seringkali sangat berbeda. Tidak ada keharusan bahwa asumsi arus biaya 

yang dipakai terus konsisten dengan pergerakan fisik barang. Tujuan utama dari 

pemilihan asumsi arus biaya adalah untuk memilih asumsi yang paling 

mencerminkan laba periodik, sesuai kondisi yang berlaku. 

1. Identifikasi  khusus 

Digunakan dengan cara mengidentifikasi setiap barang yang dijual dan 

dalam pos persediaan. Biaya barang” yang telah terjual dimasukan dalam 

harga pokok penjualan, sementara biaya barang’ halus yang masih berada di 

tangan dimasukan pada persedian. Metode ini hanya bisa digunakan dalam 

kondisi yang memungkinkan perusahaan memisahkan pembelian yang 

berbeda yang telah dilakukan secara fisik. Metode ini dapat diterapkan 

dengan baik dalam situasi yang melibatkan sejumlah kecil item berharga 

tinggi dan dapat dibedakan. 

Dalam industri ritel hal ini meliputi beberapa jenis perhiasan, jas bulu, mobil, 

dan sejumlah furniture. Dalam area manufaktur, meliputi produk pesanan, 

khusus dan banyak produk yang diproduksi menurut job cost sistem. 

2. biaya rata-rata 

metode biaya rata-rata menghitung harga pos-pos yang terdapat dalam 

persediaan atas dasar biaya rata-rata barang yang sama yang tersedia selama 

suatu periode. 

  

7.9 Biaya Persediaan Manufaktur dan Dampak Peningkatan Produksi 

Biaya persediaan manufaktur terdiri dari 3 komponen: 
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1. Bahan baku atau bahan mentah-biaya dari bahan dasar yang digunakan untuk 

membuat produk. 

2. Tenaga kerja - biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan produk jadi. 

3. Overhead - biaya tidak langsung pada proses manufaktur, seperti penyusutan 

peralatan manufaktur, gaji penyelia, dan biaya prasarana. 

  

7.10 Biaya Perolehan atau Nilai Pasar 

Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku atas nilai persediaan adalah menilainya pada 

biaya perolehan atau nilai pasar, mana yang lebih rendah (lower of cost or 

market – LOCOM). Penilaian ini dapat mempengaruhi secara signifikan laba 

berjalan dan nilai persediaan. Aturan LOCOM menyatakan bahwa jika harga 

pasar persediaan turun melebihi biaya perolehan persediaan untuk alasan apapun 

termasuk keusangan, rusak, perubahan harga –maka nilai persediaan diturunkan 

untuk mencerminkan kerugian ini. Penurunan biaya ini secara efektif dibebankan 

pada pendapatan periode saat kerugian terjadi. Karena meningkatkan biaya menjadi 

harga pasar dilarang (kecuali untuk menutupi kerugian hingga kembali kembali 

kepada biaya perolehan awal), maka penilaian persediaan menjadi konservatif. 

Nilai/harga pasar (market) dijabarkan sebagai biaya biaya penggantian terkini 

melalui pembelian atau reproduksi. Meskipun begitu, nilai pasar tidak boleh 

melebihi nilai realisasi bersih atau kurang dari nilai realisasi bersih setelah 

dikurangi margin keuntungan normal. Batas atas nilai pasar, atau nilai realisasi 

bersih, mencerminkan biaya penyelesaian dan penyerahan yang terkait dengan 

penjualan barang.  Batas bawah memastikan bahwa jika nilai persediaan diturunkan 

dari biaya perolehan awal menjadi nilai pasar, angka penurunan yang terjadi 

mencakup realisasi laba kotor normal atas penjualan yang dilakukan. Biaya (cost) 

merupakan biaya perolehan persediaan. Biaya ini dihitung dengan salah satu 

metode biaya persediaan, misalnya FIFO, atau AVERAGE (rata-rata). Analisis 

persediaan kita harus mempertimbangkan dampak dari aturan LOCOM. Saat harga 

meningkat, aturan ini cenderung menilai persediaan terlalu rendah tanpa 

memperhatikan pilihan metode biaya persediaan. Hal ini akan menekan rasio 

lancar. 
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Cuplikan analisis:  

Usaha awal toro company untuk menjual alat kebersihan salju (snowblowers) tidak 

berhasil. Toro beranggapan bahwa alat pembersih salju merupakan komplemen 

(pelengkap) usaha alat pemotong rumputnya, terutama setelah curah salju yang 

begitu tinggi dari tingkat normal selama beberapa tahun terakhir. Toro bereaksi 

memproduksi alat pembersih salju seolah-olah salju merupakan usaha yang 

berkembang dan andal seperti tumbuhnya rumput. Tahun disaat alat pembersih 

salju diperkenalkan, musim dinginnya menghasilkan salju yang lebih sedikit dari 

biasanya, sehingga baik toro maupun penyalurnya memiliki persediaan barang 

berlebih. Keuangan beberapa penyalur bahkan sangat tertekan hingga mereka tidak 

mampu mendanai persediaan alat pemotong rumput untuk musim depan. 

Cuplikan analisis: 

Tingkat pengembalian barang regina company akhir-akhir ini sangat tinggi karena 

rendahnya kualitas barang. Petunjuk analitis awal masalah ini terlihat dari adanya 

kenaikan hampir dua kali lipat pada persediaan barang jadi dan piutang saat 

peningkatan penjualan melebihi yang diharapkan. Namun banyak investor, 

kreditor, dan pihak-pihak lain yang terkejut saat berita masalah ini tersebar luas. 

 

7.11 Harga Pokok Penjualan (HPP) 

Tujuan Pokok Akuntansi Persediaan (PAP) adalah menetapkan secara layak hasil 

usaha selama satu periode dengan mengaitkan pendapatan terhadap biaya untuk 

memperoleh dan mempertahankan penghasilan tersebut. Dalam akuntansi 

persediaan harus ditentukan apakah suatu persediaan merupakan beban atau 

merupakan aktiva. Jika persediaan telah terjual maka persediaan tersebut akan 

dilaporkan sebagai beban atau merupakan komponen dari Harga Pokok Penjualan, 

sebaliknya jika persediaan tersebut masih merupakan milik perusahaan (belum 

terjual) maka akan dilaporkan sebagai aktiva lancar perusahaan. Maksud terjual 

disini keluar dari persediaan maka dikatakan terjual 

Menurut PSAK no 14, jika barang dalam persediaan terjual, maka nilai tercatat 

persediaan tersebut harus diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan 

atas penjualan tersebut. Proses pengakuan nilai tercatat persediaan yang telah dijual 

sebagai beban menghasilkan pengaitan (matching) beban dengan pendapatan. Oleh 
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karena itu dalam menentukan besarnya laba harus dihitung terlebih dahulu besarnya 

harga pokok penjualan. Persediaan yang dibeli atau dibuat selama suatu periode 

ditambahkan ke persediaan awal dan jumlah biaya persediaan ini disebut dengan 

harga pokok barang tersedia untuk dijual. Pada akhir periode akuntansi, jumlah 

biaya yang tersedia untuk dijual dialokasikan antara persediaan yang masih tersisa 

(dicatat di neraca sebagai aktiva) dan persediaan yang dijual selama periode 

(dilaporkan dalam laba rugi sebagai biaya, harga pokok penjualan). 

Secara ringkas dapat kita ilustrasikan, sebagai berikut: 

   

Penjualan barang dagangan                                                                       XXX 

Harga pokok penjualan terdiri dari: 

Persediaan 1 Jan 2019                             XXX 

Pembelian                                              XXX 

Retur pembelian                                     (XXX) 

Potongan pembelian                               (XXX) 

Pembelian bersih                                                         XXX 

Persediaan tersedia untuk dijual                                   XXX 

Persediaan 31 Des 2019                                              (XXX) 

Harga pokok penjualan barang dagangan                                                 (XXX) 

Laba/(Rugi) kotor                                                                                       XXX 

Dalam menentukan harga perolehan dan harga pokok persediaan akan dipengaruhi 

oleh sistem pencatatan dan sistem penilaian persediaan yang digunakan oleh 

perusahaan 

  

7.12 Sistem Pencatatan Persedian 

1. Sistem Periodik (physical), yaitu pada setiap akhir periode dilakukan 

perhitungan secara fisik untuk menentukan jumlah persediaan akhir. 

Perhitungan tersebut meliputi pengukuran dan penimbangan barang-barang 

yang ada pada akhir suatu periode untuk kemudian dikalikan dengan suatu 

tingkat harga/biaya. Perusahaan yang menerapkan sistem periodik umumnya 

memiliki karakteristik persediaan yang beraneka ragam namun nilainya relatif 

kecil. Sebagai ilustrasi adalah kios majalah di sebuah pusat perkantoran dan 
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pertokoan yang menjual berbagai jenis majalah, koran, alat tulis, aksesoris 

handphone, dan gantungan kunci. Jenis persediaan beraneka ragam namun 

nilainya relatif kecil sehingga tidaklah efisien jika harus mencatat setiap 

transaksi yang nilainya kecil namun frekuensi transaksi tinggi. Meskipun 

demikian sebenarnya pada saat ini alasan tersebut dapat diabaikan dengan 

adanya teknologi komputer yang memudahkan pencatatan transaksi dengan 

frekuensi tinggi, misalnya seperti di toko retail. 

2. Sistem Permanen (Perpetual), yaitu melakukan pembukuan atas persediaan 

secara terus menerus yaitu dengan membukukan setiap transaksi persediaan 

baik pembelian maupun penjualan. Sistem perpetual ini seringkali digunakan 

dalam hal persediaan memiliki nilai yang tinggi untuk mengetahui posisi 

persediaan pada suatu waktu sehingga perusahaan dapat mengatur pemesanan 

kembali persediaan pada saat mencapai jumlah tertentu. Misalnya persediaan 

alat rumah tangga elektronik (mesin cuci, kulkas, microwave). 

Perbedaan penggunaan kedua metode ini adalah pada akun yang digunakan untuk 

mencatat pembelian persediaan. Pada sistem pencatatan periodik pembelian 

persediaan dicatat dengan mendebit akun pembelian sehingga pada akhir periode 

akan dilakukan penyesuaian untuk mencatat harga pokok barang yang dijual dan 

melaporkan nilai persediaan pada akhir periode. 

 

Jurnal Umum antara Sistem Periodik (Physical) dan Sistem Permanen 

(Perpektual) 

No Sistem Periodik Sistem Permanen 

 Ket Debet Kredit Ket Debet Kredit 

1 Pembelian 

    Kas 

6.000  

6.000 

Pembelian 

    Kas 

6.000  

6.000 

2 Ongkos masuk 

     Kas 

300  

300 

HPP 

     Kas 

300  

300 

3 Utang dagang 

     Retur Pembelian 

200  

200 

Utang dagang 

     Persediaan 

200  

200 

4 Utang dagang 

     Kas 

     Disk pembelian 

1.500  

1.470 

        30 

Utang dagang 

     Kas 

      HPP 

1.500  

1.470 

     30 

5 Piutang dagang 

     Penjualan 

7.000  

7.000 

Piutang dagang 

     Penjualan 

HPP 

     Persedian 

7.000 

 

5.600 

 

7.000 

 

5.600 

6 Retur Penjualan 200  Retur Penjualan 200  
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     Piutang dagang 200      Piutang dagang 

Persediaan 

    HPP 

 

160 

200 

 

160 

7 Kas 

Diskon penjualan 

    Piutang dagang 

1.950 

    50 

 

 

2.000 

Kas 

    Diskon penjualan 

piutang dagang 

1.950 

    50 

 

 

2.000 

8 Beban Operasional 

     Kas 

650  

650 

Beban Operasional 

     Kas 

650  

650 

 

Jurnal Penyesuaian 

No. Sistem Periodik Sistem Permanen 

 Ket Debet Kredit Ket Debet Kredit 
1 Ikhtisar L/R 

    Persedian 

2.000  

2.000 

 

 

Tidak perlu dibuat 
2 Persediaan 

     Ikhtisar L/R 

2.360  

2.360 

 

 

Laporan Laba Rugi 

Sistem Periodik Sistem Permanen 
Penjualan XXX  Penjualan XXX  

Retur Penjualan (XXX)  Retur Penjualan   (XXX)  

Pot. Penjualan (XXX)  Pot. Penjualan (XXX)  

Penjualan Bersih  XXX Penjualan Bersih  XXX 

HPP Pers. Brg awal XXX     

Persediaan XXX     

Ongkos angkut (XXX)     

Pot. Pembelian (XXX)     

Brg Tersedia utk 

dijual 

XXX     

Persediaan brg akhir (XXX)     

HPP  (XXX) HPP  (XXX) 

Laba Kotor  XXX Laba Kotor  XXX 

 

 

7.13 Penilaian Persedian 

A. Penilaian Persediaan barang menurut sistem fisik ada 5 jenis yaitu : 

1. Metode Tanda Pengenal Khusus 

Metode Tanda Pengenal Khusus (Specific Identification) adalah setiap 

barang yang dibeli (masuk) diberi kode/tanda pengenal yang 

menunjukkan harga per satuan sesuai faktur yang diterima. Pada 

metode ini sudah jelas harga per satuannya, jadi untuk mengetahui 

jumlah (nilai persediaan) pada akhir periode tinggal mengalikan jumlah 
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barang yang masih ada dengan harga yang tercantum dalam etiket 

barang tersebut. 

2. Metode Rata-rata 

1. Metode Rata-rata Sederhana 

Harga barang dalam metode ini ditentukan dengan cara membagi 

jumlah harga beli per satuan setiap transaksi pembelian dan 

persediaan awal dengan frekuensi pembelian dan persediaan awal 

periode. 

2. Metode Rata-rata Tertimbang 

Harga barang dalam metode ini ditentukan dengan cara membagi 

jumlah harga barang yang tersedia untuk dijual yakni jumlah 

persediaan awal ditambah jumlah pembelian dengan kuantitas 

barang tersebut 

3. Metode FIFO 

Metode ini, barang yang lebih dulu masuk dianggap lebih dulu keluar 

atau dijual sehingga nilai persediaan akhir terdiri atas persediaan 

barang yang dibeli atau yang masuk belakangan. Jadi harga pokok 

barang yang keluar (dijual) dihitung berdasarkan harga barang yang 

dibeli lebih dahulu, sesuai dengan jumlah pembeliannya. dengan kata 

lain nilai persediaan akhir barang didasarkan pada harga barang yang 

dibeli terakhir, sesuai dengan jumlah unitnya. 

4. Metode LIFO 

Dalam metode ini, barang yang terakhir masuk dianggap lebih dulu 

keluar atau dijual sehingga nilai persediaan akhir terdiri atas persediaan 

barang yang dibeli atau yang masuk lebih awal. Sehingga harga pokok 

barang yang terjual dihitung berdasarkan pada harga barang yang dibeli 

terakhir sesuai dengan jumlah unitnya, atau nilai persediaan barang 

didasarkan pada harga barang yang dibeli pada awal, sesuai dengan 

jumlah unitnya. 

5. Metode Persediaan Dasar (Basic Stock) 

Basic Stock disebut juga sebagai persediaan dasar yakni persediaan 

minimum yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk menjaga 



84 

 

 
 

likuiditas perusahaannya. Dalam metode ini keterlambatan masuknya 

barang yang disebabkan adanya kemacetan atau apapun penyebab 

lainnya tidak mengganggu persediaan perusahaan masih dapat bisa 

menjalani proses produksi bahkan melayani pelanggan atau pembeli. 

Dalam metode ini persediaan akhir dihitung berdasarkan harga pokok 

yang ditetapkan. Adapun selisih antara persediaan barang yang ada 

dengan persediaan dasar dinilai dengan harga menurut metode yang 

dikehendaki (Metode rata-rata, FIFI, LIFO, harga pasar, dan lain-lain). 

B. Penilaian Persedian dengan sistem perpetual 

Dalam sistem perpetual setiap terjadi mutasi persediaan dicatat dalam akun 

persediaan. Metode penilaian persediaan digunakan pada saat terjadi 

transaksi penjualan, dengan membuat Kartu Persediaan Barang secara 

lengkap yang memuat kuantitas, harga satuan, jumlah harga baik untuk lajur 

masuk, keluar, maupun sisa. Kartu persediaan tersebut sebagai buku 

pembantu untuk tiap macam barang digunakan atau yang dijual. Sehingga 

apabila perusahaan memiliki 15 jenis barang, maka harus membuat Kartu 

Persediaan barang sebanyak 15. 

Format Kartu Persediaan adalah sebagai berikut: 

 

KARTU PERSEDIAAN (STOCK CARD) 

Nama 

Barang: 

   

Metode Pencatatan: 

  

  Masuk Keluat 

Tanggal Ketr Unit Harga Jumlah Unit Harga 

       

 

Metode penilaian persediaan dalam pencatatan secara perpetual sebagai 

berikut: 

1. Metode Average (Rata-rata) 

Dalam metode ini, harga beli rata-rata dihitung setiap terjadi transaksi 

pembelian. Harga Pokok Penjualan persatuan didasarkan pada harga 

rata-rata pada saat terjadi transaksi penjualan. 
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2. Metode FIFO 

Metode ini beranggapan barang yang ada paling awal dianggap harus 

dijual paling awal. Perbedaanya adalah dalam metode perpetual 

perhitungan Harga Pokok dilakukan pada saat terjadi penjualan. 

3. Metode LIFO 

Pada metode ini barang yang terakhir dibeli dianggap dijual lebih 

dahulu atau masuk bisa langsung dikeluarkan. Harga Pokok dihitung 

pada saat terjadi penjualan  

C. Penilaian Persedian secara Metode Taksiran 

Penetapan harga pokok persediaan dengan metode cost 

mengharuskan perusahaan untuk mengadakan perhitungan secara fisik atas 

persediaan, umumnya memerlukan waktu lama dan biaya yang besar. Pada 

perusahaan tertentu seperti swalayan, metode cost dirasa kurang praktis atau 

tidak efisien. Untuk itu diperlukan metode lain, yakni metode Taksiran, 

khususnya dalam penilaian persediaan pada laporan intern. 

Dalam metode ini dapat digunakan 2 cara yakni: 

1. Metode Eceran  

Metode ini banyak digunakan pada perusahaan-perusahaan besar 

seperti swalayan yang memperdagangkan puluhan bahkan ratusan 

jenis barang. Dalam hal ini setiap jenis barang yang ada dilekati label 

harga jual eceraan nya sehingga pelayan toko lebih tahu harga jual 

eceran dari pada harga pokoknya dan lebih mudah baginya membuat 

laporan atas barang yang masih ada berdasarkan harga eceran tersebut. 

Prosedur penilaian persediaan: 

• Atas persediaan awal, selain diketahui harga pokoknya, juga 

diketahui harga jual ecerannya 

• Setiap terjadi transaksi pembelian harus diketahui jumlah harga 

jualnya 

• Dihitung barang tersedia untuk dijual menurut harga beli dan 

menurut harga jual. 

• Dihitung persentase harga pokok terhadap harga jual dengan 

rumus: 
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Harga Pokok Persediaan Barang Tersedia dijual 

----------------------------------------------------------------------- X 100 % = ………% 

           Harga jual barang tersedia dijual  

  

• Persentase harga pokok dengan harga jual tersebut digunakan 

untuk menaksir harga pokok persediaan yang ada pada akhir 

akhir suatu periode. 

2. Metode Laba Kotor ( Gross Profit Method ) 

Dalam metode ini konsep yang digunakan adalah konsep hubungan 

antara harga pokok dan harga jual. Besarnya persentase laba kotor 

umumnya didasarkan prosentase laba-laba tahun lalu. 

Metode laba kotor dapat bermanfaat dalam kondisi berikut ini: 

a. Perusahaan memerlukan laporan persediaan untuk keperluan 

intern bila perusahaan menggunakan sistem periodik. Atau 

untuk melihat persedian bulanan,sedang biaya stock opname 

sangat mahal. 

b. Persediaan rusak atau musnah akibat kebakaran, pencurian, 

bencana alam dll. 

c. Untuk menguji keabsahan angka persediaan yang dihitung 

dengan cara lain. 

Dalam metode laba kotor besarnya prosentase laba kotor dapat 

dihitung dengan 

• Persentase laba kotor dari harga jual 

• Persentase laba kotor dari harga pokok. 

Persentase laba kotor dihitung dari harga Jual 

Dalam metode ini harga jual adalah 100%, sedangkan Harga pokok 

barang yang dijual adalah 100% dikurangi laba kotor, atau persen laba 

kurang dari 100. 

Cara menentukan nilai persediaan akhir adalah sebagai berikut: 

1. Dihitung lebih dahulu jumlah barang tersedia untuk dijual 

dengan jalan menambahkan persediaan barang dagang awal 

tahun ditambah pembelian bersih tahun berjalan. 
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2. Dihitung harga pokok barang yang dijual dengan cara jumlah 

penjualan dikurangi persentase dikali jumlah penjualan. 

3. Dihitung nilai persediaan akhir barang dagangan, yakni barang 

tersedia untuk dijual dikurang harga pokok barang yang sudah 

dijual. 

  Persentase laba kotor dihitung dari harga Pokok. 

Bila persentase laba kotor ditentukan dari harga pokok, besarnya harga 

jual adalah harga pokok 100% maka ditambah persentase laba. 

Jadi harga jual lebih dari seratus persen (persen laba di atas seratus). 

  

Kesimpulan Persediaan 

 Persediaan (inventori), adalah meliputi semua barang yang dimiliki 

perusahaan pada saat tertentu, dengan tujuan untuk dijual atau dikonsumsi dalam 

siklus operasi normal perusahaan. Aktiva lain yang dimiliki perusahaan, tetapi tidak 

untuk dijual atau dikonsumsi tidak termasuk dalam klasifikasi persediaan. 

Persediaan merupakan aktiva perusahaan yang menempati posisi yang cukup 

penting dalam suatu perusahaan. 

Dengan gambaran tersebut maka persediaan untuk perusahaan-perusahaan 

manufaktur pada umumnya mempunyai tiga jenis persediaan yaitu: 

1. Bahan baku (direct material) 

2. Barang dalam proses (work in process) 

3. Barang jadi (finished goods). 

Metode yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan pencatatan 

persediaan ada dua, yaitu: 

1. Metode Stock Opname atau Metode Periodik (Fisik) 

2. Metode Perpetual. 

Masalah kepemilikan barang dalam perjalanan (Goods in transit) sangat 

tergantung dari perjanjian yang disepakati oleh penjual dan pembeli. 2 syarat 

tersebut adalah (1) Fob Shipping Point dan (2) Fob Destination. Tidak semua 

barang yang berada di gudang/toko bisa diakui menjadi milik perusahaan, misalnya 

barang titipan (barang konsinyasi) dari pihak lain dengan tujuan akan dijual untuk 

dan atas nama pihak lain tersebut dengan mendapatkan sejumlah komisi 
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(consignment in) tidak dapat diakui sebagai milik perusahaan. Sebaliknya untuk 

barang yang sifatnya consignment out, yang sampai dengan tanggal neraca belum 

terjual harus dicantumkan di Neraca. 

Sistem pencatatan (administrasi) persediaan ada dua, yang pertama sistem 

fisik/periodik (periodic inventori sistem), berdasarkan sistem ini persediaan 

ditentukan dengan melakukan menghitung fisik terhadap persediaan. 
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BAB VIII 

LAPORAN KEUANGAN 

 

8.1 Laporan keuangan 

Sebelum kita masuk ke Laporan keuangan maka terlebih dahulu kita harus 

mempersiapkan Dasar-dasar Laporan keuangan terlebih dahulu, menurut 

pernyataan Standar Laporan Keuangan No. 1 Tahun 2002 (PSAK No. 11) 

mencakup 5 hal pokok yang terdiri dari: 

1. Laporan arus kas adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai 

ringkasan penerimaan dan pengeluaran kas suatu unit usaha yang terjadi 

selama satu periode (bulan, triwulan atau satu tahun). 

a. Arus kas masuk 

b. Arus kas keluar 

c. Arus kas dapat dikelompokkan menjadi tiga aktivitas: 

d. Aktivitas operasi adalah Aktivitas penghasil utama atas pendapatan 

perusahaan dan aktivitas lain yang bukan aktivitas investasi dan 

akTivitas pendanaan. 

e. Aktivitas Investasi adalah pembayaran untuk aktiva tetap, penerimaan 

atas penjualan aktiva tetap, pembayaran untuk investasi jangka 

panjang 

2. Aktivitas pendanaan adalah penerimaan atas penjualan saham perusahaan, 

penerimaan atas penerbitan obligasi, penerimaan atas pinjaman, 

pembayaran pelunasan saham, obligasi & pinjaman, pembayaran dividen & 

bunga obligasi 

3. Laporan perubahan ekuitas adalah Laporan mengenai perubahan modal 

pemilik suatu perusahaan selama.  Perubahan ekuitas  menunjukkan  apakah 

modal Pemilik bertambah atau berkurang yang disebabkan: 

a. Perusahaan memperoleh laba atau kerugian 

b. Tambahan modal atau pengambilan pribadi 

Laporan perubahan ekuitas memuat informasi: 

a. Modal pada awal periode 

b. Laba atau rugi selama periode tertentu 
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c. Tambahan modal sebagai investasi pemilik 

d. Pengambilan pribadi pemiliknya 

4. Laba/Rugi periode sebelumnya atau Laporan laba rugi adalah Laporan 

yang memuat informasi mengenai pendapatan dan beban yg terjadi selama 

satu periode tertentu dalam suatu perusahaan. 

Laporan laba  rugi terdiri dari: 

a. Pendapatan  

Arus bruto dari manfaat ekonomi yg timbul dari aktivitas normal 

perusahaan selama suatu periode, bila arus masuk  itu mengakibatkan  

kenaikan ekuitas yang  tidak berasal  dari kontribusi  penanaman 

modal) 

b. Beban (expense)  

Penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk 

arus kas  keluar atau  berkurangnya  aktiva Atau terjadinya kewajiban 

yg  mengakibatkan penurunan ekuitas yg tidak  menyangkut 

pembagian  kepada penanam modal. 

5. Laporan Neraca adalah Laporan yang menyajikan informasi secara 

terperinci mengenai aktiva, kewajiban perusahaan serta modal pemilik pada 

saat tertentu. 

a. Pengelompokan pos neraca 

1) Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan 

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan memberi manfaat 

ekonomi dimasa depan bagi perusahaan. 

Yang tergolong Aktiva adalah 

a) Aktiva lancar, dimiliki dalam satu siklus operasi normal 

perusahaan untuk diperdagangkan atau tujuan jangka 

pendek berupa kas atau yang serupa kas 

b) Aktiva aktiva tetap adalah investasi jangka panjang 

c) Aktiva tidak berwujud 

2) Kewajiban adalah Hutang perusahaan masa kini yang timbul dari 

peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan 
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mengakibatkan arus keluar dr sumber daya perusahaan yang 

mengandung manfaat ekonomi. 

Yang tergolong Kewajiban adalah 

a) Hutang lancar, diselesaikan dlm jangka waktu siklus 

normal jatuh tempo dalam waktu satu tahun 

b) Kewajiban jangka panjang, utang hipotik (jaminan), utang 

obligasi 

3) Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah 

dikurangi semua kewajiban perusahaan. 

Yang tergolong Ekuitas adalah 

a) Ekuitas, modal saham, agio/disagio saham, donansi 

(hadiah/hibah) dan laba ditahan 

b. Format neraca 

1) Bentuk rekening, Unsur aktiva disajikan pada sisi kiri (debit), 

sedangkan unsur hutang dan ekuitas disajikan pada sisi kanan 

(cr) 

2) Bentuk laporan, Unsur aktiva, hutang dan ekuitas disajikan 

secara urut dari atas ke bawah. 

c. Format laporan laba-rugi 

1) Single-step, menyajikan laporan dengan mengelompokkan unsur 

pendapatan dan unsur biaya pada kelompok yang berbeda, 

sedangkan laba merupakan selisih pendapatan dengan biaya. 

2) Multiple-step, Laporan laba rugi disajikan menurut tahapan 

aktivitas operasional perusahaan. Sehingga dikenal jenjang laba 

yang berbeda beda. 

Laporan Neraca sangat diperlukan oleh perusahaan, dimana Laporan Neraca 

itu adalah menjadi pegangan penting bagi perusahaan karena untuk 

mengetahui kondisi perusahaan saat ini dan untuk masa yang akan datang 

tapi bagi seseorang yang sudah memahami Akuntansi secara mendalam 

karena dari Laporan Neraca dapat dibuat Laporan Keuangan dan Laporan 

Rugi/Laba. 

Laporan Neraca dapat dikatakan Laporan Keuangan dan Laporan Rugi/Laba  
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8.2 Laporan Posisi Keuangan/Neraca/Balance sheet 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK NO.1 menyatakan bahwa 

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan 

kinerja keuangan suatu entitas (suatu kesatuan organisasi baik Yayasan, Koperasi, 

Perseorangan, Persekutuan maupun Perseroan). Tujuan laporan keuangan adalah 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas 

entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam 

pembuatan keputusan ekonomi. 

Laporan keuangan suatu entitas menunjukkan hasil pertanggungjawaban 

manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan 

informasi mengenai entitas yang meliputi: Asset, Liabilitas, Ekuitas, Pendapatan 

dan Beban termasuk Keuntungan dan Kerugian, kontribusi dari dan distribusi 

kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas. 

Laporan keuangan yang dibuat oleh suatu entitas terdiri dari 

1. Laporan posisi keuangan (Neraca/Balance Sheet); 

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif dan penghasilan komprehensif (Income 

Statement/ Ikhtisar Laba Rugi). 

3. Laporan perubahan ekuitas. 

4. Laporan arus kas. 

5. Catatan atas laporan keuangan. 

6. Laporan keuangan komparatif. 

Laporan Posisi Keuangan atau Neraca menggambarkan posisi keuangan 

suatu entitas pada saat tertentu (bisa per hari, per minggu, per bulan, per triwulan, 

per caturwulan, per smester dan per tahun). 

Neraca merupakan potret keuangan suatu perusahaan atau entitas pada 

waktu tertentu. Neraca menggambarkan posisi keuangan dan memberikan 

gambaran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan atau 

keuntungan dimasa yang akan datang. 
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Komponen di dalam Neraca terdiri dari: 

1. Aktiva/Aset/Harta 

Aktiva yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa 

lalu dan bagaimana aktiva tersebut memberikan manfaat ekonomi di masa 

depan kepada perusahaan. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud 

dalam aktiva adalah potensi dari aktiva tersebut untuk memberikan 

sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas 

kepada perusahaan. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang 

produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional perusahaan. 

Mungkin pula berbentuk sesuatu yang dapat diubah menjadi kas atau 

setara kas atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, 

seperti penurunan biaya akibat penggunaan proses produksi alternatif. 

Aset merupakan kekayaan perusahaan yang bermanfaat untuk 

menghasilkan pendapatan. 

Asset terdiri dari (Asset Lancar dan Asset tidak Lancar : 

1) Aktiva Tetap / Aset Lancar 

Aset lancar merupakan aset yang memberikan masa manfaat 

maksimal sampai satu tahun. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) PSAK 

No. 1, entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, jika: 

a. entitas mengharapkan akan merealisasikan aset, atau bermaksud 

untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi 

normal; 

b. entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan; 

c. entitas mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka 

waktu 12 bulan setelah periode pelaporan; atau 

d. kas  atau  setara  kas   kecuali  aset  tersebut  dibatasi 

pertukarannya  atau  penggunaannya  untuk menyelesaikan 

liabilitas minimal 12 bulan setelah periode pelaporan. 

Berikut ini contoh yang masuk ke dalam aset lancar adalah sebagai 

berikut: 

1) Kas 

2) Piutang dagan dan non dagang 
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3) Persediaan barang dagangan 

4) Persediaan barang dalam proses 

5) Biaya-biaya dibayar dimuka 

6) Perlengkapan Kantor 

7) Perlengkapan Toko 

2) Aktiva Tetap/Aset Tidak Lancar 

Aktiva tetap /Aset tidak lancar merupakan aset yang memberikan 

masa manfaat lebih dari satu tahun. Entitas mengklasifikasikan aset 

yang tidak termasuk kategori aset lancar tersebut sebagai aset tidak 

lancar. Berikut ini contoh aset tidak lancar adalah 

a. Kendaraan 

b. Peralatan kantor/toko 

c. Inventaris barang 

d. Bangunan 

e. Tanah 

Kemudian Secara garis besar bahwa aktiva tersebut terbagi kedalam 

dua bagian besar yaitu Aktiva berwujud (Tangible) dan aktiva tidak 

berwujud (Intangible). Aktiva berwujud ini meliputi aktiva lancar dan 

aktiva tetap. Sedangkan aktiva tidak berwujud misalnya Hak Cipta, 

Akte Pendirian, Good will. 

Tolong jelaskan lebih dalam lagi maksud dari tidak berwujud ?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Liabilities 

Liabilities merupakan hutang yang harus dibayar oleh suatu entitas atau 

perusahaan sebagai akibat transaksi dari masa lalu. Liabilities sering 

disebut sebagai hutang dimana hutang ini meliputi hutang jangka pendek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.1: Pembagian Akiva 
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dan hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek menunjukkan hutang 

dimana masa pembayarannya maksimal satu tahun, sedangkan hutang 

jangka panjang hutang dimana masa pembayarannya lebih dari satu tahun. 

Pembayaran yang dilakukan bisa berupa kas atau penyerahan aktiva non 

kas dan atau pemberian jasa kepada si kreditor. Ada beberapa 

pengecualian dalam kategori utang jangka pendek atau hutang jangka 

panjang sehingga pengecualian ini harus diungkapkan dalam laporan 

keuangan. Adapun pengecualian-pengecualian tersebut adalah: 

a. Kewajiban yang membentuk sebagian modal kerja yang digunakan 

dalam siklus operasi normal perusahaan; walaupun akan diselesaikan 

dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan dari tanggal neraca 

diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek (misal: hutang 

dagang dan utang gaji pegawai. 

b. Kewajiban berbunga jangka panjang walaupun kewajiban tersebut 

akan jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal 

neraca diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang apabila : 

1) Kesepakatan awal perjanjian untuk jangka waktu lebih dari dua 

belas bulan 

2) Perusahaan bermaksud membiayai kembali kewajiban tersebut 

dengan pendanaan jangka panjang, dan 

3) Terdapat jaminan bahwa perusahaan akan mampu 

melaksanakannya 

• Kewajiban yang diharapkan dapat membiayai kembali atau 

diperpanjang kembali sehingga tidak diharapkan adanya 

penggunaan modal kerja lancar diklasifikasikan sebagai 

kewajiban jangka panjang 

• Kewajiban yang dinyatakan dapat dilunasi sewaktu-waktu 

sesuai permintaan kreditur biasanya dikelompokkan 

sebagai kewajiban jangka pendek. 

Selanjutnya berikut ini beberapa contoh hutang jangka pendek maupun 

jangka panjang sebagai berikut: 

a. Hutang jangka pendek seperti: 
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1) Hutang Dagang. 

2) Hutang gaji. 

3) Hutang Asuransi Tenaga Kerja 

4) Hutang listrik. 

5) Hutang telepon. 

6) Hutang air. 

7) Hutang obligasi yang jatuh tempo pembayarannya tidak lebih 

dari satu tahun lagi dari tahun berjalan. 

8) Hutang Pinjaman Modal Kerja kepada Bank 

b. Hutang jangka panjang seperti: 

1) Pinjaman Investasi kepada Bank. 

2) Hutang Hipotik 

3) Hutang Obligasi 

3. Modal/Kepemilikan 

Modal dikenal pada perusahaan perseorangan akan tetapi bagi perusahaan 

perseroan dikenal dengan nama ekuitas. Modal adalah setoran/investasi 

baik kas maupun non kas yang dilakukan oleh pemilik atau owners kepada 

perusahaan. 

Modal dalam arti sempit adalah modal sama dengan Harta, ini 

menunjukkan pada kondisi perusahaan tidak punya hutang atau 

perusahaan baru berdiri, dimana semua aset yang ada di perusahaan 

didasarkan pada setoran kas atau non kas yang diterima oleh perusahaan. 

Jika perusahaan sudah berjalan dan sudah punya hutang maka: 

                                        Modal = Harta - Hutang, 

Contoh perkiraan modal pada perusahaan perseorangan adalah Modal Tn 

Sobirin. 

 

Kemudian bagi perusahaan perseroan, modal dikenal sebagai ekuitas atau 

kepemilikan. 

Unsur-unsur ekuitas terdiri dari: 

a. Saham Biasa 

b. Saham Preferen 
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c. Premium/Agio/Disagio Saham 

d. Laba di tahan 

e. Additional capital 

f. Treasury stock 

Dalam melaporkan posisi keuangan ada dua bentuk yang bisa 

digunakan yaitu: 

a. Bentuk skontro/account form 

Yaitu menyusun harta pada sisi kiri dan hutang pada sisi kanan 

atau sebelah menyebelah 

b. Bentuk staffel/laporan vertikal. 

Yaitu menempatkan harta pada bagian atas, kemudian di bawahnya 

utang dan diikuti dengan dengan modal di bagian bawahnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh Bentuk Skontro/Account Form dan Bentuk Staffel/Laporan 

Vertikal 

 

PT. ANAMBAS 

POSISI KEUANGAN/NERACA 

PERIODE 31 DES 2019 

AKTIVA 

    Aktiva Lancar 

PASIVA 

     Hutang Jangka Pendek 
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          Kas                             xxxx 

          Hutang Dagang          xxxx 

          Persediaan                  xxxx 

          Perlengkapan             xxxx 

    Jumlah Aktiva Lancar      xxxx 

     

   Aktiva tidak Lancar 

          Kendaraan                  xxxx 

          Ak. Kendaraan           (xxx) 

          Bangunan                   xxxx    

         Ak. Banngunan            (xxx)                                  

          Tanah                          xxxx 

   Jumlah Ak. tdk Lancar     xxxx 

   

Jumlah Aktiva                     xxxx 

            Hutang Dagang           xxxx 

            Hutang Gaji                 xxxx 

                                                 xxxx 

     Jumlah Hutang Lancar       xxxx 

 

     Hutang Jangka Panjang 

          Kredit                             xxxx 

     Jumlah Htg Jangka pjg       xxxx 

 

Ekuitas 

     Saham                                xxxx 

     Obligasi                             xxxx 

     Laba ditahan                      xxxx 

   Jumlah Ekuitas                     xxxx 

 

 

 

Jumlah Pasiva                         xxxx 

 

Bentuk Skontro/Account Form 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT. ANAMBAS 

POSISI KEUANGAN/NERACA 
PERIODE 31 DES 2019 

AKTIVA 

    Aktiva Lancar 

          Kas                                                       xxxx 

          Hutang Dagang                                    xxxx 

          Persediaan                                            xxxx 
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          Perlengkapan                                        xxxx 

    Jumlah Aktiva Lancar                                            xxxxx 

     

   Aktiva tidak Lancar 

          Kendaraan                                              xxxx 

          Ak. Ken                                                 (xxx) 

          Bangunan                                               xxxx    

         Ak. Ban                                                   (xxx)                                  

          Tanah                                                      xxxx 

   Jumlah Ak. tdk Lancar                                            xxxxxx 

Jumlah Aktiva                                                                        xxxxxx 

 

PASIVA 

     Hutang Jangka Pendek 

            Hutang Dagang                                    xxxx 

            Hutang Gaji                                          xxxx 

                                                                          xxxx 

        Jumlah Hutang Lancar                                      xxxxx 

 

     Hutang Jangka Panjang 

          Kredit                                                        xxxx 

         Jumlah Htg Jangka panjang                              xxxxx 

 

    Ekuitas 

          Saham                                                        xxxx 

          Obligasi                                                      xxxx 

          Laba ditahan                                               xxxx 

       Jumlah Ekuitas                                                      xxxxx 

 

Jumlah Pasiva                                                                          xxxxxx 

Bentuk Staffel/Laporan Vertikal 

 

 

8.3 Laporan Rugi/Laba Komprehensif 

Laporan Laba Rugi Komprehensif menggambarkan hasil yang telah dicapai 

kinerja suatu entitas pada periode tertentu. Kinerja dicerminkan oleh penghasilan 

yang diterima suatu entitas. Penghasilan bersih (laba) seringkali digunakan 

sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan 

investasi (return on investment) atau penghasilan per saham (earnings per share). 

1. Pendapatan 

Pendapatan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu 

periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau 

penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak 
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berasal dari kontribusi penanam modal. Definisi penghasilan (income) 

meliputi pendapatan operasional maupun non operasional. Pendapatan 

operasional merupakan pendapatan yang diterima perusahaan berasal dari 

aktivitas normal perusahaan. Sedangkan penghasilan non operasional 

merupakan pendapatan yang berasal dari luar aktivitas normal perusahaan, 

misalnya keuntungan bersih dari penjualan aktiva tetap, pendataan bunga 

deposito. 

2. Beban 

Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode 

akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya 

kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut 

pembagian kepada penanam modal. Definisi beban mencakupi baik kerugian 

maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang 

biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa 

meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban 

tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas 

dan setara kas, persediaan dan aktiva tetap berupa penyusutan. 

Beban terdiri dari dua bagian yaitu beban operasional dan beban administrasi 

dan umum. Beban operasional merupakan beban yang dikeluarkan oleh 

perusahaan baik kas atau non kas untuk membiayai operasional perusahaan. 

Berikut ini contoh beban operasional dan administrasi dan umum: 

 

Beban Operasional 

1. Beban Gaji/Upah 

2. Beban Listrik, Air, Telp. 

3. Beban Penyusutan aktiva 

tetap 

4. Beban Transportasi 

Beban Administrasi dan Umum 

1. Beban Alat Tulis dan Kantor 

2. Beban Fotocopy 

 

Kerugian yang terjadi pada perusahaan merupakan beban bagi perusahaan 

sehingga kerugian ini akan mengurangi penghasilan/laba bersih atau 
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mengurangi modal perusahaan atau mengurangi laba ditahan perusahaan. 

Bentuk laporan Laba/Rugi Komprehensif dapat dibagi dua yaitu: 

1. Single step 

Single step merupakan bentuk laporan laba rugi komprehensif yang 

paling sederhana dibandingkan dengan multiple step. Bentuk single 

step ini melaporkan pendapatan dan biaya secara total tidak 

dilakukan secara terperinci 

2. Multiple steps. 

Laporan laba rugi komprehensif berbentuk multiple step sangat luas 

dimana laporan laba rugi komprehensif disusun secara bertahap dari 

mulai pendapatan sampai dengan harga pokok penjualan dan biaya 

operasional dan administrasi dan umum, selanjutnya diikuti dengan 

pendapatan dan biaya non operasional. Berikut contoh bentuk 

laporan laba rugi komprehensif single step dan multiple step. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT. ANAMBAS 

LAPORAN LABA/RUGI KOMPREHENSIF 

PERIODE 31 DES 2020 

PENDAPATAN 

          PENJUALAN                                                                xxxx 

          HARGA POKOK PENJUALAN                                  xxxx 

                      LABA KOTOR                                                 xxxx 

          BIAYA Operasional                                                      xxxx 

                      LABA BERSIH                                                 xxxx 
          BIAYA ADM & UMUM                                              xxxx 

                     LABA BERSIH SBLM PAJAK&BUNGA       xxxx    

          

          BEBAN PAJAK & BUNGA                                         xxxx 

                     LABA BERSIH STLH PAJAK&BUNGA        xxxx    
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Bentuk Single Step 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT. ANAMBAS 

LAPORAN LABA/RUGI KOMPREHENSIF 

PERIODE 31 DES 2020 

 

PENDAPATAN 

      PENJUALAN                                                                                           xxxx 

      HARGA POKOK PENJUALAN                                     

             Persedian awal                                                            xxx 

             Pembelian                                                                   xxxx 

                    Barang siap dijual                                                                    xxxx 

                    Persediaan Akhir                                                                      xxxx 

                             HARGA POKOK PENJUALAN                                    xxxx 

                             LABA KOTOR                                                               xxxx 
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        BIAYA OPERASIONAL  : 

              Beban Gaji & Upah                                                    xxxx 

              Beban listrik, air & telp                                              xxxx 

              Beban Transportasi                                                     xxxx 

              Beban Penyusustan                                                     xxxx 

                          Total Biaya Operasional                                                     xxxx          

                          LABA BERSIH                                                                 xxxx 

        

        BIAYA ADM & UMUM    

              Beban ATK                                                                  xxxx 

              Beban Adm Bank                                                         xxxx 

                          LABA BERSIH SBLM PAJAK&BUNGA                       xxxx    

          

       BEBAN PAJAK & BUNGA                                                                xxxx 

                     LABA BERSIH STLH PAJAK&BUNGA                            xxxx    

 

Bentuk Multiple Step 

 

8.3 Laporan Perubahan Modal/Ekuitas 

Laporan perubahan modal yaitu laporan keuangan yang menunjukkan besarnya 

modal pada saat tertentu, bisa menit, jam, hari, minggu, bulan, triwulan, 

caturwulan, semester, sampai tahunan. Laporan perubahan modal digunakan pada 

perusahaan perorangan. Akan tetapi bagi perusahaan perseroan laporan perubahan 

modal dikenal dengan nama laporan perubahan laba ditahan. 

Laba ditahan adalah: keseluruhan atau sebagian laba perusahaan pada periode 

tertentu yang tidak dibagi kepada pemegang saham sebagai dividen mereka. Laba 

ditahan adalah istilah yang juga populer dalam neraca keuangan perusahaan. 

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham perusahaan sesuai 

dengan persentase kepemilikan saham mereka 

Bentuk laporan perubahan modal atau perubahan ditahan digambarkan sebagai 

berikut: 

 

PT. ANAMBAS 

LAPORAN PERUBAHAN MODAL/LABA DITAHAN 

PERIODE 31 DES 2020 

MODAL AWAL/LABA DITAHAN AWAL                                                          

xxxx 

          LABA BERSIH THN BERJALAN                                    xxxx 

          PRIVE/DEVIDEN YANG DIBAYAR                               xxxx 

                      TOTAL                                                                                           xxxx 
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MODAL AKHIR/ LABA DITAHAN AKHIR                                                         

xxxx 

                     

Bentuk Single Step 

 

8.4 Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas merupakan laporan yang menggambarkan arus masuk dan 

keluarnya kas pada suatu entitas/ perusahaan pada periode tertentu. Dengan 

adanya laporan arus kas kita dapat melihat berapa jumlah dana masuk dan berapa 

dana keluar. Selain itu laporan arus kas ini dapat menggambarkan bagaimana kas 

itu terjadi dari mulai awal periode sampai akhir periode. 

Kas terdiri atas saldo kas (cash on hand) dan rekening giro (demand 

deposits). Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat 

likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam 

jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak 

signifikan. Unsur-unsur dalam laporan kas ini terdiri dari: 

1. Arus dari aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan 

entitas (principal revenue-producing activities) dan aktivitas lain yang 

bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. 

2. Arus dari aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka 

panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. 

3. Arus dari aktivitas pendanaan (financing) adalah aktivitas yang 

mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal 

dan pinjaman entitas. 

Kemudian dalam memudahkan pembuatan laporan kas kita dapat melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Siapakan neraca perbandingan antara tahun berjalan dengan tahun 

sebelumnya 

b. Neraca perbandingan diselisihkan. 

c. Lihat bagaimana selisih antara aktiva sama tidak dengan pasiva. Jika sama 

maka laporan arus bisa dilakukan. 

d. Dari selisih neraca perbandingan tersebut dibuatkan laporan arus kas. 

Bentuk laporan arus kas dapat digambarkan sebagai berikut: 
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PT. A 

LAPORAN ARUS KAS 

PERIODE 31 DES 2020 

KAS AWAL PERIODE                                                                       xxxx 

          Laba thn berjalan                                                                        xxxx 

                                                                                                              xxxx 

   _                       Penambahan                   _   

    PIUTANG DAGANG                         xxxx 

    PERSEDIAAN                                    xxxx 

    PERLENGKAPAN                             xxxx 

                                                                 xxxx    

          

    _                      Pengurangan                   _   

    HUTANG DAGANG                         xxxx 

    HUTANG GAJI                                  xxxx 

                                                              _xxxx_    

     

Penambahan/Pengurangan Kas                                                         _xxxx_ 

KAS AKHIR PERIODE                                                                   _xxxx_ 

 

Bentuk Laporan Arus Kas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT. A 

POSISI LAPORAN KEUANGAN/NERACA PERBANDINGAN 

PERIODE 31 DES 2019 DAN 2020 

                                                            2018              2019                SELISIH 

AKTIVA 

    Aktiva Lancar 

          Kas                                             xxxx                xxxx                xxxx 

          Hutang Dagang                          xxxx                xxxx                xxxx 

          Persediaan                                  xxxx                xxxx                xxxx 

          Perlengkapan                          _  xxxx                xxxx                xxxx__           

    Jumlah Aktiva Lancar                      xxxx                xxxx                xxxx                 

     

   Aktiva tidak Lancar 

          Kendaraan                                    xxxx               xxxx              xxxx 

          Ak. Ken                                        (xxx)              xxxx              xxxx 

          Bangunan                                      xxxx              xxxx              xxxx 
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          Ak. Ban                                        (xxx)              xxxx              xxxx                                  

          Tanah                                       _   xxxx              xxxx               xxxx___ 

   Jumlah Ak. tdk Lancar                        xxxx              xxxx                xxxx 

 

Jumlah Aktiva                                    _  xxxx              xxxx                xxxx___ 

 

PASIVA 

   Hutang Jangka Pendek 

      Hutang Dagang                                xxxx               xxxx               xxxx 

      Hutang Gaji                                      xxxx               xxxx               xxxx   _ 

                                                                xxxx               xxxx               xxxx        

     Jmlh Htg jangka pendek                _  xxxx               xxxx               xxxx   _ 

         

     Hutang Jangka Panjang 

          Kredit                                        _ xxxx               xxxx               xxxx   _ 

         Jumlah Htg Jangka panjang      _  xxxx               xxxx               xxxx   _ 

 

    Ekuitas 

          Saham                                          xxxx               xxxx               xxxx 

          Obligasi                                        xxxx               xxxx               xxxx 

          Laba ditahan                                 xxxx               xxxx               xxxx 

       Jumlah Ekuitas                            _  xxxx              xxxx                xxxx  _ 

 

Jumlah Pasiva                                     _  xxxx               xxxx               xxxx  _ 

 

Posisi Laporan Keuangan / Neraca Perbandingan 

 

 

 

8.5 Catatan atas laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan memuat catatan yang menjelaskan secara 

terperinci kondisi keuangan perusahaan dengan melihat data dari neraca yang 

sudah di buatkan. Kemudian catatan laporan keuangan ini menjelaskan kinerja 

perusahaan yang telah dicapai oleh perusahaan sumber data diambil dari Laporan 

Laba Rugi Komprehensif. Serta memuat aturan-aturan yang diberlakukan pada 

pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan. Catatan atas laporan keuangan ini 

sangat penting sebab dengan catatan laporan keuangan akan lebih jelas 

tergambarkan bagaimana perusahaan pada kondisi sekarang, masa lalu dan di 

masa yang akan datang, sehingga catatan laporan keuangan ini akan membantu 

manajemen dan pihak eksternal dalam mengambil keputusan. 
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BAB IX 

SOAL-SOAL AKUNTANSI 

 

9.1 Soal dan Penyelesaiannya 

9.1.1 Contoh Soal Laporan Keuangan 

Transaksi: 

1/1/2020 Tuan Candra membuka Kantor Candra Advokat dengan 

menyerahkan uang Kas ke kantor sebesar Rp 5.000.000 dan 

peralatan kantor sebesar Rp 10.000.000 

1/1/2020 Tuan Candra membayar sewa gedung untuk 1,5 tahun sebesar Rp 

4.500.000 

3/1/2020 Tuan Candra membantu kasus hukum PT. Karya Amanah dan 

Dibayar bulan depan sebesar Rp 10.000.000 

7/1/2020 Tuan Candra mendapatkan uang sebesar Rp 5.000.000 dari klien 

Atas bantuan hukum yang diberikannya. 

9/1/2020 Tuan Candra meminjam uang ke bank sebesar Rp 50.000.000 

14/1/2020 Tuan candra membantu kasus hukum PT. Karya Sejati dan dibayar 

Sebesar Rp 20.000.000 dimana 40% nya dibayar tanggal 20 Jan 

2020. 

18/1/2020 Tuan candra membayar gaji karyawan (bagian administrasi) Sebesar 

Rp 1.500.000  

20/1/2020 Tuan Candra menerima uang dari pembayaran utang klien pada 14 

Jan 2010. 

23/1/2020 Tuan Candra membayar utang ke bank sebesar Rp 2.500.000. 

25/1/2020 Tuan Candra membantu Pak Ahmad dalam kasusnya dan dibayar 

Tunai sebesar Rp 5.000.000 

30/1/2020 Tuan Candra membayar biaya telepon sebesar Rp 100.000, air 

sebesar Rp 100.000 dan biaya listrik sebesar Rp 150.000 

31/1/2020 Tuan Candra membantu kasus PT. Graha Vero dan dibayar tunai 

sebesar Rp 5.000.000. 
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JURNAL 

Hal. 01 

Date Akun Ref Debit Kredit 

1/1/20 Kas 101 Rp   5.000.000 
 

 
Peralatan Kan tor 102 Rp 10.000.000 

 

 
       Ekuitas Tn. Candra 401 

 
Rp   5.000.000  

Beban Sewa dibayar dimuka 406 Rp   4.500.000 
 

 
       Kas 101 

 
Rp   4.500.000 

3/1/20 Piutang Usaha 103 Rp 10.000.000 
 

 
       Pendapatan Jasa 301 

 
Rp 10.000.000 

7/1/20 Kas 101 Rp   5.000.000  
 

 
       Pendapatan Jasa 301 

 
Rp   5.000.000 

9/1/20 Kas 101 Rp 50.000.000 
 

 
       Utang Bank 201 

 
Rp 50.000.000 

14/1/20 Kas 101 Rp 12.000.000 
 

 
Piutang Usaha 103 Rp   8.000.000 

 

 
        Pendapatan Jasa 301 

 
Rp 20.000.000 

18/1/20 Beban Gaji       402 Rp   1.500.000 
 

 
        Kas 101 

 
Rp   1.500.000 

20/1/20 Kas 101 Rp   8.000.000 
 

 
        Piutang Usaha 103 

 
Rp   8.000.000 

23/1/20 Utang Bank 201 Rp   2.500.000 
 

 
        Kas 101 

 
Rp   2.500.000 

25/1/20 Kas 101 Rp   5.000.000 
 

 
        Pendapatan Jasa 301 

 
Rp   5.000.000 

30/1/20 Beban Telepon 404 Rp      100.000 
 

 
Beban Air 405 Rp      100.000 

 

 
Beban Listrik 405 Rp      150.000 

 

 
        Kas 101 

 
Rp     350.000 

31/1/20 Kas 101 Rp   5.000.000 
 

 
        Pendapatan Jasa 301 

 
Rp  5.000.000 

Total Rp 126.850.000 Rp 126.850.000 

                                                                               Jurnalnya Balance 
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BUKU BESAR 

KAS 101 

Date Keterangan Hal Debit Kredit 

1/1/10 
 

01 Rp   5.000.000 - 

1/1/10 
 

01 
 

Rp  4.500.000 

7/1/10 
 

01 Rp   5.000.000 
 

9/1/10 
 

01 Rp 50.000.000 
 

14/1/10 
 

01 Rp 12.000.000 
 

18/1/10 
 

01 
 

Rp  1.500.000 

20/1/10 
 

01 Rp  8.000.000 
 

23/1/10 
 

01 
 

Rp  2.500.000 

25/1/10 
 

01 Rp  5.000.000 
 

30/1/10 
 

01 
 

Rp     350.000 

31/1/10 
 

01 Rp  5.000.000 
 

 
Total 

 
Rp 90.000.000 Rp  8.850.000 

 
Surplus Pada 

Debit 

 
Rp81.150.000 

 

 

Piutang Usaha 

103 

Date Keterangan Hal Debit Kredit 

3/1/10 
 

01 Rp10.000.000 
 

14/1/10 
 

01 Rp  8.000.000 
 

20/1/10 
 

01 
 

Rp8.000.000 
 

Total 
 

Rp18.000.000 Rp8.000.000 
 

Surplus Pada Debit 
 

Rp10.000.000 
 

 

Peralatan Kantor 

102 

Date Keterangan Ref Debit Kredit 

1/1/10 
 

01 Rp10.000.000 
 

 
Total 

 
Rp10.000.000 Rp                 0 

 
Surplus Pada Debit 

 
Rp10.000.000 
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Utang Bank 

201 

Date Keterangan Ref Debit Kredit 

9/1/10 
 

01 
 

Rp 50.000.000 

23/1/10 
 

01 Rp  2.500.000 
 

 
Total 

 
Rp  2.500.000 Rp 50.000.000 

 
Surplus Pada Kredit 

  
Rp 47.500.000 

 

 

Pendapatan Jasa 

301 

Date Keterangan Ref Debit Kredit 

3/1/10 
 

01 
 

Rp 10.000.000 

7/1/10 
   

Rp  5.000.000 

14/1/10 
   

Rp 20.000.000 

25/1/10 
   

Rp  5.000.000 

31/1/10 
   

Rp  5.000.000 
 

Total 
  

Rp 45.000.000 
 

Surplus pada kredit 
  

Rp.45.000.000 

 

 

Ekuitas Tn. Candra 

401 

Date Keterangan Ref Debit Kredit 

1/1/10 
   

Rp 15.000.000 
 

Surplus Pada Kredit 
  

Rp 15.000.000 

 

 

Beban Gaji 

402 

Date Keterangan Ref Debit Kredit 

18/1/10 
  

Rp 1.500.000 
 

 
Surplus Pada Debit 

 
Rp 1.500.000 
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Beban Lainnya 

403 – 405 

Date Keterangan  Ref Debit Kredit 

30/1/10 
  

Rp   100.000 
 

   
Rp   100.000 

 

   
Rp   150.000 

 

 
Surplus Pada Debit 

 
Rp   350.000 

 

 

Sewa dibayar dimuka 

406 

Date Keterangan Ref Debit Kredit 

1/1/10 
  

Rp 4.500.000 
 

 
Surplus Pada Debit 

 
Rp 4.500.000 

 

 

 

NEXT 

MEMBUAT NERACA SALDO 

ANGKA YANG DIAMBIL YANG DITANDAI 

“DENGAN WARNA MERAH” 

 

NERACA SALDO 

Candra Advokat 

Per 31 Jan 2010 

Date AKUN Ref Debit Kredit 

31/1/10 

Kas 
 

Rp  81.150.000 
 

Peralatan Kantor 
 

Rp  10.000.000 
 

Piutang Usaha 
 

Rp  10.000.000 
 

Utang Bank 
  

Rp 47.500.000 

Pendapatan Jasa 
  

Rp 45.000.000 

Ekuitas Tn.Candra 
  

Rp 15.000.000 

Beban Gaji 
 

Rp  1.500.000 
 

Sewa dibayar dimuka 
 

Rp  4.500.000 
 

Beban Telepon 
 

Rp     100.000 
 

Beban Air & Listrik 
 

Rp     250.000 
 

Total Rp107.500.000 Rp107.500.000 
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9.1.2 Contoh Soal Metode FIFO, LIFO dan AVERAGE (#1) 

PT. Saburai melakukan perlakuan (pembelian, penjualan) persediaan pada 

tahun 2018 adalah sebagai berikut. 

Tanggal Kuantitas Unit Harga 

2 Jan Persediaan Awal 200 Rp        9.000,- 

10 Maret Pembelian 300 Rp      10.000,- 

5 April Penjualan 200 Rp      15.000,- 

7 Mei Penjualan 100 Rp      15.000,- 

21 Sept Pembelian 400 Rp      11.000,- 

18 Nov Pembelian 100 Rp      12.000,- 

20 Nov Penjualan 200 Rp      17.000,- 

10 Des Penjualan 200 Rp      18.000,- 

 

Diminta: 

1. Hitunglah nilai persediaan akhir Sistem perpetual dengan metode FIFO, 

LIFO dan Average. 

2. Hitung Laba Kotor dan Harga Pokok Penjualannya. 
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Jawab:  

Metode FIFO 

 

Tanggal 

Pembelian HPP Persediaan 

Unit Harga Total 

Harga 

Unit Harga Total 

Harga 

Unit Harga Total Harga 

2 Jan       200   9.000 1.800.000 

10 Mar  

300 

 

10.000 

 

3.000.000 

   200 

300 

  9.000 

10.000 

1.800.000 

3.000.000 

5 April    200 9.000 1.800.000 300 10.000 3.000.000 

7 Mei    100 10.000 1.000.000 200 10.000 2.000.000 

21 Sept  

400 

 

11.000 

    

4.400.000 

   200 

400 

10.000 

11.000 

2.000.000   

4.400.000 

18 Nov 100 12.000 1.200.000    200 

400 

100 

10.000 

11.000 

12.000 

2.000.000   

4.400.000 

1.200.000 

20 Nov    200 10.000 2.000.000 400 

100 

11.000 

12.000 

4.400.000 

1.200.000 

10 Des    200 11.000 2.200.000 200 

100 

11.000 

12.000 

2.200.000 

1.200.000 

Total 800  8.600.000 700  7.000.000 300  3.400.000 
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Jawab:  

Metode LIFO 

 

Tanggal 

Pembelian HPP Persediaan 

Unit Harga Total 

Harga 

Unit Harga Total 

Harga 

Unit Harga Total Harga 

2 Jan       200   9.000 1.800.000 

10 Mar  

300 

 

10.000 

 

3.000.000 

   200 

300 

  9.000 

10.000 

1.800.000 

3.000.000 

5 April    200 10.000 2.000.000 200 

100 

   9.000 

10.000 

1.800.000 

1.000.000 

7 Mei    100 10.000 1.000.000 200   9.000 1.800.000 

21 Sept 400 11.000 4.400.000    200 

400 

  9.000 

11.000 

1.800.000   

4.400.000 

18 Nov 100 12.000 1.200.000    200 

400 

100 

  9.000 

11.000 

12.000 

1.800.000   

4.400.000 

1.200.000 

20 Nov    100 

100 

12.000 

11.000 

1.200.000 

1.100.000 

200 

300 

  9.000 

11.000 

1.800.000 

3.300.000 

10 Des    200 11.000 2.200.000 200 

100 

  9.000 

11.000 

1.800.000 

1.100.000 

Total 800  8.600.000 700  7.500.000 300  2.900.000 

 

Jawab:  

Metode Average 

 

Tanggal 

Pembelian HPP Persediaan 

Unit Harga Total 

Harga 

Unit Harga Total 

Harga 

Unit Harga Total 

Harga 

2 Jan       200 9.000 1.800.000 

10 Mar 300 10.000 3.000.000    500  9.600 4.800.000 

5 April    200 9.600 1.920.000 300  9.600 2.880.000 

7 Mei    100 9.600    960.000 200   9.600 1.920.000 

21 Sept 400 11.000 4.400.000    600 10.533 6.320.000 

18 Nov 100 12.000 1.200.000    700 10.743 7.520.000   

20 Nov    200 10.743 2.148.600 500 10.744 5.571.400 

10 Des    200 10.744 2.148.800 300 11.409 3.422.600 

Total 800  8.600.000 700  7.177.400 300  3.422.600 

 

Lanjutkan Menghitung Harga Pokok Penjualan (HPP) nya yaa 
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9.2 Soal-soal 

Transaksi: 

1/1/2020 Tuan Candra membuka Toko Stationery dengan menyerahkan 

uang Kas ke kantor sebesar Rp 50.000.000,- dan perlengkapan 

kantor sebesar Rp 15.000.000,- 

1/1/2020 Tuan Candra membayar sewa gedung untuk 2 tahun sebesar Rp 

20.000.000,- 

3/1/2020 Tuan Candra membeli seluruh stationary untuk stok tahapan awal 

sebesar Rp 25.000.000,- 

7/1/2020 Tuan Candra mendapatkan pesanan sebesar Rp 5.000.000,- dari 

pelanggan. 

9/1/2020 Tuan Candra meminjam uang ke bank sebesar Rp 50.000.000- 

dibayar bulan depan. 

14/1/2020 Tuan Candra membeli seluruh stationary untuk stok sebesar Rp 

25.000.000,- 

15/1/2020  Tuan Candra membeli kendaraan roda dua untuk operasional 

sebesar Rp 18.000.000,- dimana 40 % nya dibayar pada tanggal 

20 Jan 2020. 

15/1/2020 Tuan Candra mendapatkan pesanan sebesar Rp 20.000.000,- dari 

pelanggan dibayar 2 minggu kemudian. 

17/1/2020 Tuan Candra mendapatkan pesanan sebesar Rp 15.000.000,- dari 

pelanggan. 

18/1/2020 Tuan Candra mendapatkan pesanan sebesar Rp 10.000.000,- dari 

pelanggan. 

19/1/2020 Tuan Candra mendapatkan pesanan sebesar Rp 5.000.000,- dari 

pelanggan. 

20/1/2020 Tuan Candra membayar air sebesar Rp. 120.000,-  listrik sebesar 

Rp 900.000,- dan telepon  sebesar Rp 310.000,- 

20/1/2020 Tuan Candra membayar sampah dan keamanan sebesar Rp 

200.000,- 

25/1/2020 Tuan candra membayar gaji karyawan setengah bulan berjumlah 

3 orang Sebesar Rp 4.500.000,- 
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27/1/2020 Tuan Candra mendapatkan pesanan sebesar Rp 9.000.000,- dari 

pelanggan. 

28/1/2020 Tuan Candra mendapatkan pesanan sebesar Rp 12.000.000,- 

dari pelanggan. 

31/1/2020 Tuan Candra mendapatkan beberapa stok yang rusak sebesar Rp 

150.000,- 

 

 

 



 

118 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Al. Haryono Jusuf, 2017. Dasar-Dasar Akuntansi Keuangan, YPTN Yogyakarta. 

Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, 2017. Akuntansi Keuangan Menengah 

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Terbaru. Andi. Yogyakarta. 

Arens, Alvin, Rendal. J. Elder, Mark S Beasley. 2003. Auditing and Assurance 

Service an Integrated Approach. Ninth Edition. New Jersey: By Pearson 

Education. Inc upper Saddle River. 

Atkinson, A.A., Rajiv D. Banker, Robert S Kaplan, dan S. Mark Young. 1997. 

Management Accounting. Second Edition. Upper Saddle River, New Jersey: By 

Prentice Hall, Inc. Simon & Schuster Company. 

BAKUN dan LAN RI, 1996. Dasar-Dasar Akuntansi. 

Bambang Wahyudiono. 2014. Mudah Membaca Laporan Keuangan. Raih Asa 

Sukses. Jakarta. 

Boynton William C, Walter G, Johnson. Raymond N. 2001. Modern Auditing. 

Seventh Edition. John Wiley and Sons Inc. 

Catherine A Usoff, Jay C Thibodeau. Priscilla Burna. 2002. Managerial Auditing. 

Journal Vol 17 Number 1,2 Page 9-15 Publistter: Emaralda 

 

Faiz Zamzani dan Nabella Duta Nusa. 2016. Akuntansi Pengantar I. Gadjah Mada 

University Press. Yogyakarta. 

Flesher, Dale,  L.  & Jeffrey  S.  Zanzig.  2000.  Management Accountants  Express  

a  Desire  for  Change  in  the Functioning of Internal Auditing. Managerial 

Auditing Journal. MCB. University Press. [ISSN 0268-6902]. 15 (7). 331-337. 

Glorida, K. 2008. Akuntansi Usaha Kecil untuk Berkembang. PT. Raja Grafindo 

Persada. Jakarta. 

Hamizar, Nuh Muhammad. 2008. Akuntansi intermediate. CV Fajar. Jakarta. 

Hansen, Don,R. dan Maryane M. Mowen. 2003. Management Accounting. South 

Western International Thompson Publishing. 

Hery. 2013. Akuntansi Perusahaan Jasa dan dagang. Alfabeta. Bandung. 

Horngren, Charles, T, Datar George Foster. 1999. Cost Accounting a Managerial 

Emphasis. Prentice Hall., USA. 



119 

 

 
 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2002. Standar Profesional Akuntan Publik. Salemba 

Empat. Jakarta. 

Kieso, Donald E, et al. 2007. Akuntansi Intermediate. Erlangga, Jakarta. 

Mulyadi. 2001. Akuntansi Manajemen. Konsep, Manfaat dan Rekayasa. Edisi ke 2, 

Cetakan ke 1. PT Salemba Empat. Yogyakarta 

Pusdiklat BPKP. 1997. Dasar-Dasar Akuntansi. 

Rudianto. 2013. Akuntansi manajemen: Informasi untuk Pengambil Keputusan 

Strategis. Erlangga. Jakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

 
 

BIOGRAFI PENULIS 

 

Penulis 1 : 

Zahara Fatimah adalah Dosen Batam 

Tourism Polytechnic jurusan Manajemen 

Devisi Kamar, lahir di Medan pada 21 

September 1979 berzodiak Virgo.  

Penulis mempunyai prinsip dalam hidupnya:  

kita boleh kecewa, jatuh dan menangis tapi 

kita harus bangkit dan terus berjalan untuk 

menghadapi hidup yang selanjutnya. 

 

Penulis berasal dari SMA Negeri 01 Lhokseumawe jurusan IPA yang sangat 

menguasai eksakta (MIPA) terutama matematika, karena kerasnya hidup yang 

dihadapin penulis maka penulis harus bekerja terlebih dahulu berhubung 

penulis tulang punggung keluarga yang baru saja ditinggal oleh bapak yang 

sangat dicintai. 

Bekerja tidak sarjana menjadi persoalan besar bagi penulis, untuk memperkuat 

dan mendukung jabatannya penulis harus kuliah dan mengambil jurusan 

ekonomi di Universitas Batam tercatat sebagai mahasiswa perdana karena 

UNIBA adalah universitas pertama yang ada di Batam, disaat kuliah penulis 

giat belajar dan aktif hingga menjadi asisten dosen. 

Diakhir semester, perusahaan tempat penulis bekerja harus tutup, walaupun 

menganggur tekat penulis tetap tinggi untuk menyelesaikan sarjana 

ekobominya. Setelah menyelesaikan bangku kuliah penulis sudah memiliki 

putrid an berfikir kalau dunia kerja industri tidak fleksibel untuk seorang ibu 

rumah tangga, sejak itu penulis memutuskan beralih kedunia pendidikan 

pastinya pendidikan perguruan tinggi, Alhamdulillah Penulis diterima dan 

langsung dapat jabatan kemahasiswaan dan mendapatkan penawaran 

kesempatan Beasiswa kuliah Strata dua dengan gelar akhir Magister Akuntansi 

sehingga bisa menjadi seorang Dosen. 

Di Kedosenan penulis baru mengetahui bahwa jurusan Ekonomi adalah 

jurusan orang-orang yang lemah matematika. Penulis tidak terima dan 

 



121 

 

 
 

membuktikan kalau orang Ekonomi belum tentu lemah matematika, akhirnya 

penulis mendapatkan kepercayaan untuk mengajar mata kuliah Matematika 

Ekonomi yang sangat penulis cintai, dan yang lainnya juga Dasar-dasar 

Akuntansi, Laporan Keuangan dan lain-lain. 

Dari sini kita tahu walaupun penulis  salah jurusan tetapi tidak harus terpuruk 

tapi malah menemukan sesuatu yang baru dan lebih baik dari yang seharusnya, 

bahkan karena adanya kolaborasi kemampuan Ilmu Matematika  dalam 

Ekonomi maka seorang Dosen Ekonomi bisa mengajar Matematika Ekonomi 

di jurusannya sendiri dimana sebelumnya harus ditangani oleh Dosen yang 

bergelar Sarjana Teknik. 

 

Penulis II: 

Frangky Silitonga, SP.d., M.SI, Dosen Batam 

Tourism Polytechnic jurusan Manajemen Devisi 

Kulinari, lahir di Panigoran pada 18 Oktober 

1979 berzodiak Libra. 

Kita tahu zodiac libra itu banyak pertimbangan, 

semoga pertimbangannya seimbang agar penulis 

tidak bingung. 

Lulusan S1/ Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris/ Universitas Jambi pada 

tahun 2004 dan S2/ Sistem Informasi Manajemen/ STMIK Putera Batam pada 

tahun 2012 

Skill penulis II dibidang Bahasa Inggris dan Sistem Informasi sehingga penulis 

mendapat kepercayaan sebagai sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian 

terhadap Masyarakat Politeknik Pariwisata Batam. 

Penulis masih tetap mengajar di beberapa kampus dan bahkan pernah 

mengajar Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jambi sebagai guru Bahasa 

inggris. 

 

 

 

 

  



122 

 

 
 

Penulis III: 

Rita, nama yang begitu singkat bercita-cita agar 

namanya bisa panjang dengan gelar-gelar yang 

akan diraihnya, lahir di Pekanbaru pada Agustus 

1975. Tercatat sebagai mahasiswa Universitas 

Riau. Penulis I dan III satu Almamater bahkan 

sekelas, penulis I banyak mendapatkan ilmu dari 

penulis II berhubung beliau linier dari awal. 

Kehidupan penulis II untuk memperjuangkan pendidikan tidaklah mudah,  

disamping ekonomi yang tidak memihak tetapi tidak menyurutkan 

perjuangannya untuk meraih gelar-gelar tersebut. Penulis III sudah menjadi 

seorang Dosen sejak tahun 2008 sebelum mengecam pendidikan S2, namun 

saat itu belum di terapkan harus S2 dan sayangnya penulis tidak mengurus 

NDIN sejak awal. Penulis pernah melanjutkan pendidikan S3 nya di 

Universitas Trisakti namun terputus lagi-lagi karena ekonomi 

Alhamdulillah walau terlambat mengurus NIDN penulis kini sudah menjabat 

sebagai Kepala Program studi Akuntansi dan merangkap sebagai staff 

penerbitan di ITB Swadarma Jakarta dan kini sedang melanjutkan kembali S3 

nya di Universitas yang masih di rahasiakan. Penulis sangat mengharapkan 

do’a dari para pembaca buku ini. 

 

Ini merupakan buku pertama penulis I dan III. 

 

  


