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KATA PENGANTAR 

DIREKTUR PKN STAN 
 

Pandemi COVID-19 telah mengubah banyak hal dalam kehidupan, 
termasuk perekonomian. Tidak sedikit perusahaan yang mengalami 
kesulitan, atau bahkan tumbang, karena tidak mampu bertahan di 
tengah pandemi. Penurunan penghasilan masyarakat berdampak pada 
berkurangnya omzet para pengusaha. Di sisi lain, para pengusaha harus 
menghadapi kesulitan memperoleh bahan baku dan permasalahan 
rantai distribusi akibat adanya pembatasan sosial. Hal ini cenderung 
lebih berat dialami oleh para pelaku usaha skala kecil atau industri 
rumah tangga, yang biasa dikenal sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM). Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan 
dalam berbagai bentuk untuk membantu para UMKM bertahan dan 
bangkit di masa pandemi. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang 
tunai, fasilitas pajak, maupun program pelatihan serta pendampingan 
yang dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis. 

Salah satu program pelatihan dan pendampingan yang dibutuhkan oleh 
para pelaku UMKM adalah literasi finansial. Literasi finansial merupakan 
hal yang pokok dan esensial bagi pelaku usaha, termasuk UMKM. Selain 
untuk keperluan pendanaan dari pihak ketiga, khususnya perbankan, 
literasi finansial membantu UMKM dalam menentukan harga yang tepat 
untuk produknya agar lebih kompetitif, menjaga agar usahanya tetap 
sehat dan memiliki going concern yang baik, serta taat pada aturan yang 
berlaku. Pemahaman keuangan yang mendasar dan perlu dimiliki oleh 
UMKM antara lain penghitungan harga pokok penjualan dan titik impas, 
penyusunan laporan keuangan, interpretasi atas laporan keuangan, 
serta aspek perpajakan. 

PKN STAN bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif, memberikan pelatihan dan pendampingan finansial melalui 
bedah kasus kepada para UMKM yang terpilih dalam program Beli 
Kreatif Danau Toba (BKDT). Program BKDT bertujuan meningkatkan nilai 
tambah untuk pelaku ekonomi kreatif di Sumatera Utara, melalui 
penguatan branding, trust, dan pemasaran secara online maupun 
offline, peningkatan omzet, serta penyerapan dan perluasan akses 
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ekspor. Tim PKN STAN menyusun empat modul pelatihan dan dua 
suplemen yaitu infografik dan FAQ (Frequently Asked Questions) untuk 
membantu mempermudah para pelaku UMKM dalam memahami 
materi baik pembukuan maupun perpajakan. Semoga modul dan 
suplemen ini dapat menjadi panduan praktis bagi banyak pihak, 
utamanya UMKM, sehingga dapat berkembang lebih baik serta menjadi 
wajib pajak yang patuh, agar impian Indonesia menjadi negara yang 
maju dan mandiri dapat segera terwujud. 

 PKN STAN untuk Indonesia. 

Tangerang Selatan, April 2021 
Plt. Direktur PKN STAN 
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KATA PENGANTAR 

DIREKTUR PEMASARAN EKONOMI KREATIF 
Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/ 
Baparekraf) memberikan dukungan penuh pada UKM Artisanal agar 
dapat  mengembangkan usahanya melalui Program Beli Kreatif Danau 
Toba (BKDT). Program ini diinisiasi dari Gerakan Nasional Bangga Buatan 
Indonesia.   

Selain dukungan pemasaran, UKM Artisanal juga membutuhkan 
dukungan literasi keuangan usaha dan perpajakan agar bisnisnya dapat 
berkembang (scale up). Berkolaborasi dengan Politeknik Keuangan 
Negara (PKN) STAN, Program BKDT ini mempersembahkan empat 
modul terkait keuangan usaha dengan tema yang sangat dibutuhkan 
para UKM Artisanal, yaitu: Bagaimana Menentukan Harga Pokok 
Penjualan dan Titik Impas, Yuk Menyusun Laporan Keuangan, 
Menganalisis dan Memaknai Laporan Keuangan, serta Belajar Aspek 
Perpajakan UMKM. Selain modul, bentuk dukungan juga diberikan 
dengan diselenggarakannya serangkaian kelas daring (online) dan kelas 
luring (offline)  terkait keuangan usaha.  

Melalui pembukuan, penyusunan, dan analisis laporan keuangan usaha 
yang baik, kegiatan pemasaran dapat lebih efektif dan terukur. Misalnya 
saja, dapat diketahui apakah biaya pemasaran yang dikeluarkan 
memberikan dampak signifikan pada peningkatan omzet. Laporan 
keuangan juga dapat menjadi alat kontrol apakah biaya pemasaran 
wajar atau tidak. Selain itu laporan keuangan juga dapat dijadikan dasar 
penentuan strategi pemasaran, berapa persen alokasi biaya pemasaran 
dibandingkan omset, serta berapa perbandingan alokasi biaya 
pemasaran daring dan luring ditinjau dari dampaknya terhadap omzet. 

Semoga modul-modul seri keuangan usaha ini dapat membantu para 
UKM Artisanal untuk lebih memahami dan menyempurnakan 
pengelolaan keuangan usahanya. Tentu saja, tidak hanya bagi UKM 
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Artisanal yang berada di Wilayah Danau Toba, namun juga bagi UKM 
Artisanal di seluruh Indonesia. 

Jakarta, 30 April 2021 
    Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif 

 
                                                                                                   
                                                                    

Yuana Rochma Astuti 
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PRAKATA 
 

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga 
modul “Yuk Menyusun Laporan Keuangan” ini dapat diselesaikan. 
Terima kasih juga Penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah 
membantu dalam proses penulisan modul ini. 

Meskipun kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan 
penyerapan tenaga kerja tidak diragukan lagi, ternyata  banyak UMKM 
yang kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya. Salah satu kendala 
yang dihadapi adalah kesulitan dalam akses pembiayaan. Hal ini salah 
satunya disebabkan karena banyak UMKM belum mampu menyusun 
laporan keuangan, sementara lembaga pemberi pinjaman memerlukan 
laporan keuangan sebagai alat ukur kondisi usaha.   

Modul ini diharapkan dapat membantu UMKM peserta program Beli 
Kreatif Danau Toba (BKDT) untuk mengenal sampai menyusun laporan 
keuangan. Modul ini menguraikan mengenai proses penyusunan 
laporan keuangan mulai dari analisis transaksi, pencatatan sampai 
dengan penyusunan laporan keuangan.  

Semoga modul ini bermanfaat untuk membantu mengembangkan 
usaha para pelaku UMKM.  

 

Tangerang Selatan,   April 2021 

 

Tim Penulis 
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 PERUSAHAAN DAN AKUNTANSI 

 Jenis Usaha 

Dalam keseharian, Sahabat UMKM pasti sering mendengar istilah 

perusahaan, tapi tahukah Sahabat apa yang dimaksud dengan 

perusahaan? Perusahaan merupakan kegiatan yang melibatkan 

seluruh sumber daya untuk dapat diubah menjadi suatu produk 

dalam bentuk barang jadi dan jasa yang dapat dinikmati oleh 

konsumen. Perusahaan dapat dikategorikan sebagai suatu jenis 

usaha bisnis.  

Sahabat UMKM, pada dasarnya jenis-jenis usaha bisnis dapat 

dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis usaha, yaitu: 

a. Jasa, yaitu jenis usaha yang menyajikan jasa/pelayanan kepada 

penggunanya. Dalam jenis usaha ini, sumber daya yang dimiliki 

digunakan untuk mencapai output dalam bentuk jasa. 

b. Dagang, yaitu jenis usaha yang menggunakan sumber daya 

yang dimilikinya untuk mencari suatu barang/produk tanpa 

mengubahnya, dan kemudian menjualnya kembali kepada 

konsumen. 

c. Manufaktur/pabrikan, yaitu jenis usaha yang menggunakan 

sumber daya yang dimilikinya, dengan cara mengolah 

barang/produk yang didapatkan untuk menjadi barang 

setengah jadi, dan nantinya menjadi produk akhir/final dan 
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untuk selanjutnya baru dapat diperjualbelikan kepada 

konsumen. 

 

 Mengenai Akuntansi 

Lalu apa itu Akuntansi? Akuntansi dapat diartikan sebagai sistem 

informasi yang menyiapkan laporan kepada pengguna mengenai 

kegiatan ekonomi dan kondisi suatu usaha.  Pengguna informasi 

akuntansi terbagi atas pengguna internal dan pengguna eksternal. 

Apakah Sahabat UMKM sudah tahu bahwa terkait pengguna ini, 

akuntansi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam? Yang 

pertama yaitu akuntansi manajemen dan yang kedua adalah 

akuntansi keuangan, yang mungkin sudah tidak asing lagi 

didengar oleh Sahabat UMKM.  

Akuntansi manajemen berisi informasi akuntansi yang digunakan 

oleh pihak internal, termasuk di dalamnya adalah para manajer 

dan karyawan perusahaan, yang terlibat dalam kegiatan 

operasional perusahaan. Kira-kira apakah tujuan dari akuntansi 

manajemen ini Sahabat UMKM? Iya benar, tujuan dari akuntansi 

manajemen ini adalah menyajikan informasi yang relevan untuk 

manajer dan karyawan dalam rangka pengambilan keputusan. 

Informasi yang dihasilkan dari akuntansi manajemen sifatnya 

cukup rahasia dan tidak untuk diberitakan kepada pihak selain 

pihak internal perusahaan. 
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Selanjutnya apa itu akuntansi keuangan? Akuntansi keuangan 

berisi informasi terkait akuntansi yang dibutuhkan oleh pihak-

pihak eksternal, seperti investor, kreditur, konsumen, dan juga 

pemerintah. Akuntansi keuangan juga menghasilkan laporan 

berupa informasi terkait kondisi perusahaan sehubungan dengan 

kebutuhan pinjaman dana ataupun pengambilan keputusan bagi 

pihak eksternal. 

Dalam melakukan pelaporan keuangan, setiap usaha bisnis sudah 

seharusnya menyusun laporan keuangan dengan menggunakan 

standar acuan yang sama. Apa tujuan dari hal ini? hal ini bertujuan 

agar laporan keuangan antar entitas usaha dapat dibandingkan 

satu dengan lainnya. Dengan demikian, standar yang Sahabat 

UMKM gunakan sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan 

keuangan agar mereka dapat melakukan proses pengambilan 

keputusan dengan sangat mudah.  

Sahabat UMKM, akuntansi berasal dari bahasa asing, yaitu 

“accounting” dengan arti menghitung. Secara makna, akuntansi 

merupakan proses mengidentifikasi, mencatat, dan 

melaporkan/menginformasikan kejadian/transaksi keuangan 

sebuah entitas usaha. Laporan dan informasi yang dihasilkan dari 

akuntansi adalah laporan keuangan yang dibutuhkan oleh para 

pemakainya. 

Terkait dengan kegiatan akuntansi ini, dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 
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a. Identifikasi 

Merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan, yaitu  dengan 

cara menganalisis suatu kejadian yang terjadi pada perusahaan. 

Analisis ini meliputi telaah terhadap suatu kejadian, apakah 

terdapat pengaruh secara ekonomis terhadap perusahaan atau 

tidak. Jika kejadian tersebut akan mengakibatkan perubahan 

secara ekonomis, maka kejadian tersebut dapat Sahabat UMKM 

kategorikan sebagai kejadian akuntansi.  

b. Pencatatan 

Kegiatan selanjutnya adalah melakukan perekaman atau 

pencatatan. Dalam kegiatan pencatatan ini, tahapan yang harus 

dilaksanakan terdiri atas dua kegiatan utama dan harus runut 

untuk urutannya. Tahapan yang dilakukan dimulai dengan 

pencatatan dalam bentuk jurnal dan selanjutnya dilakukan 

pengelompokan dalam bentuk buku besar. 

c. Pelaporan 

Merupakan kegiatan terakhir yang dilakukan. Kegiatan ini 

dilakukan dengan cara melaporkan hasil pencatatan dengan 

beberapa rincian kegiatan seperti mengikhtisarkan, melakukan 

penyesuaian, menyusun laporan keuangan dan melakukan 

penutupan pencatatan. Laporan keuangan yang dapat dihasilkan 

dari proses ini adalah Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan 

Modal, Laporan Posisi Keuangan, dan Laporan Arus Kas. 
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 Pengguna Laporan Keuangan 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kini Sahabat UMKM 

mengetahui bahwa pengguna laporan keuangan dapat dibedakan 

dalam 2 (dua) kelompok, yaitu: 

a. Pengguna Internal 

- Pemilik, menggunakan laporan keuangan untuk untuk 

melakukan analisis dan evaluasi kinerja manajemen 

perusahaan yang dimilikinya. 

- Manajemen, menggunakan laporan keuangan sebagai 

dasar perhitungan untuk penyusunan rencana kebutuhan 

dan kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. 

b. Pengguna Eksternal 

- Kreditur, memanfatkan laporan keuangan untuk 

memberikan pertimbangan apakah perusahaan yang 

mengajukan pinjaman dana kepada kreditur ini dapat 

memenuhi kewajibannya atau tidak dengan cara 

menganalisis kinerja perusahaan menggunakan rasio-rasio 

yang sesuai. 

- Pemerintah, memanfaatkan laporan keuangan untuk 

menentukan besaran pajak yang harus dibayar oleh 

perusahaan. 

- Investor, memanfaatkan laporan keuangan untuk 

mengetahui harga saham atau obligsi perusahaan. 
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- Bursa Efek, memanfaatkan laporan keuangan untuk 

melindungi calon investor yang akan membeli suatu saham 

ataupun obigasi perusahaan yang dimaksud dengan cara 

memberikan pantauan perkembangan perusahaan yang 

diinginkan oleh calon investor. 

- Supplier, memanfaatkan laporan keuangan untuk menilai 

kinerja konsumen dalam hal kemampuan membayar 

utang-utangnya. 

- Masyarakat pekerja, memanfaatkan laporan keuangan 

perusahaan untuk melakukan negosiasi gaji di tempat 

mereka bekerja. 
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 TUJUAN DAN JENIS LAPORAN KEUANGAN 

 Konsep dan Prinsip Dasar Akuntansi 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penyiapan 

laporan keuangan adalah tersedianya informasi yang dibutuhkan 

mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 

keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

rangka pengambilan keputusan. 

Apakah Sahabat UMKM tahu apa itu konsep dasar akuntansi? 

Konsep dasar akuntansi merupakan landasan yang berlaku umum 

sehingga setiap orang yang akan menyajikan, menganalisis, 

maupun memberikan pandangan serta pemahaman, akan 

memiliki konsep yang sama. Hal ini sangat diperlukan saat 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan, agar Sahabat 

UMKM terhindar dari kesalahan dalam pencatatan akuntansi yang 

nantinya akan mempengaruhi hasil pelaporan keuangan 

perusahaan. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan bisa 

jadi akan berdampak pada keputusan yang akan diambil.   

Beberapa konsep dasar akuntansi yang perlu Sahabat ketahui 

adalah sebagai berikut. 

 

 

 

1. Dasar akrual (accrual basis).  
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Pada konsep ini, suatu kejadian terkait dengan usaha bisnis 

langsung dicatat pada saat itu juga, walaupun belum terjadi 

transaksi yang melibatkan kas masuk ataupun kas keluar. 

2. Dasar kas (cash basis).  

Konsep ini berkebalikan dengan konsep dasar akrual. Pada 

konsep ini, pencatatan baru terjadi apabila kejadian ekonomi 

tersebut sudah memiliki pengaruh dalam transaksi kas masuk 

dan kas keluar. 

3. Konsep kesatuan usaha.  

Merupakan konsep dasar yaitu perusahaan dalam 

memberikan informasi keuangan perusahaan, harus berisikan 

hal-hal terkait perusahaan itu saja, tidak boleh menambahkan 

dengan keadaan keuangan pemilik perusahaan. 

4. Kesinambungan (going concern).  

Berdasarkan konsep ini, perusahaan seharusnya membuat 

laporan keuangan secara periodik/berkala. Hal ini penting 

untuk dilakukan dengan tujuan agar memudahkan pihak luar 

untuk dapat membandingkan kondisi keuangan perusahaan 

dari satu periode ke periode lainnya. 

5. Penetapan beban dan pendapatan (matching concept).  

Dalam konsep ini, artinya perusahaan hanya dapat mengakui 

bahwa penetapan beban dan pendapatan harus dalam 

periode yang bersangkutan. Beban maupun pendapatan di 

suatu periode ini hanya dapat diakui sebesar yang sudah 

benar-benar direalisasikan. 
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6. Harga perolehan (cost).  

Konsep ini memiliki makna bahwa untuk setiap transaksi 

usaha, perusahaan selalu mencatat sebesar harga 

perolehannya. Maksudnya, yang diakui sebagai pengenaan 

harga atas suatu barang itu dihitung mulai dari awal barang 

tersebut diperoleh termasuk di dalamnya beberapa biaya 

yang mungkin terjadi untuk dikeluarkan perusahaan atas 

barang tersebut. 

7. Periode akuntansi.  

Konsep ini berarti bahwa laporan keuangan dibuat dalam 

jangka waktu tertentu secara berkala yang disebut sebagai 

periode akuntansi. Pelaporan berkala bisa dibuat per triwulan, 

semesteran, ataupun tahunan. 

8. Pengukuran nilai uang.  

Dalam konsep ini, dapat diartikan bahwa setiap transaksi 

usaha harus dapat diukur dengan satuan uang tertentu. 

 

Bagaimana Sahabat? Tentunya bisa dipahami kan? Nah, selain 

konsep dasar, terdapat pula prinsip-prinsip dasar akuntansi yang 

harus dipahami. Beberapa prinsip yang digunakan dalam laporan 

keuangan adalah sebagai berikut. 
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1. Prinsip Satuan Moneter  

Berdasarkan prinsip ini, dapat dikatakan bahwa pencatatan 

transaksi keuangan harus dinyatakan dalam bentuk mata uang 

tanpa melibatkan faktor-faktor nonkuantitatif. Faktor 

nonkuantitatif ini dapat berupa prestasi, mutu, kinerja, strategi 

usaha, dan sebagainya. Hal-hal tersebut dikatakan merupakan 

faktor nonkuantitatif karena tidak dapat dinilai maupun 

dilaporkan dalam bentuk uang. Oleh karena itu, untuk prinsip ini, 

lebih ditekankan pada pencatatan untuk segala sesuatu yang 

dapat diukur dan dinilai dengan satuan uang. 

2. Prinsip pengakuan pendapatan  

Faktor-faktor yang menyebabkan bertambahnya kekayaan pada 

suatu entitas bisnis, biasanya merupakan suatu kegiatan yang 

terjadi sebagai akibat dari kegiatan usaha seperti penjualan, 

persewaan, penerimaan bagi hasil, dan sebagainya. Prinsip dasar 

yang dapat digunakan untuk mengukur terjadinya pendapatan 

adalah adanya sejumlah kas atau setara kas yang diperoleh atas 

transaksi keuangan tersebut. Melalui prinsip ini, perusahaan dapat 

mengakui adanya pendapatan apabila terjadi transaksi keuangan 

dengan adanya kepastian nilai nominal atas pendapatan tersebut, 

walaupun belum terdapat penerimaan atas penambahan kas atau 

setara kas. 
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3. Prinsip pengungkapan secara penuh 

Merupakan prinsip akuntansi yang mendasari bahwa penyajian 

informasi keuangan haruslah lengkap dan informatif. Hal ini 

dikarenakan banyaknya pengguna informasi akuntansi, sehingga 

dengan penyajian yang lengkap maka informasi yang dihasilkan 

akan lebih bermakna. Namun demikian Sahabat, informasi 

keuangan ini hanya merupakan ringkasan dari seluruh transaksi 

yang terjadi dalam satu periode saja. Oleh karena itu, dengan 

adanya keterbatasan penyampaian informasi untuk periode yang 

cukup panjang, dalam laporan keuangan diberi keterangan atau 

informasi tambahan yang diperlukan, terkait metode akuntansi 

beserta perubahan metode yang terjadi, kontrak-kontrak penting 

dalam perusahaan, kemungkinan adanya laba dan rugi dengan 

syarat tertentu, dan lain-lain.  

 

 Tujuan Laporan Keuangan 

Mungkin Sahabat UMKM sudah bertanya-tanya, apakah Tujuan 

Laporan Keuangan? IAI (2009) menyatakan: “Tujuan laporan 

keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut 

posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. 

Menurut Standar Akuntasi Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia 

2002: 4) tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut. 
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1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, 

kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan 

yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. 

2. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi 

kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, 

laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang 

mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan 

ekonomi karena secara umum mengIlustrasikan pengaruh 

keuangan dan kejadian di masa lalu. 

3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan 

manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban 

manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

Menurut Kasmir (2014:10), mengungkapkan bahwa laporan 

keuangan bertujuan untuk: 

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) 

yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan 

modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan 

yang diperoleh pada suatu periode tertentu. 

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya 

yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. 
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5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang 

terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. 

6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan 

dalam suatu perode. 

7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan 

keuangan. 

Setelah Sahabat memahami tujuan dari penyusunan laporan 

keuangan, sekarang saatnya belajar mengenai jenis-jenis laporan 

keuangan. 

 Jenis-Jenis Laporan Keuangan 

Pada bagian mengenai akuntansi di awal, Sahabat telah 

mengetahui bahwa hasil dari kegiatan akuntansi adalah terbitnya 

beberapa laporan keuangan. Laporan keuangan ini sangat 

bermanfaat bagi para pihak yang memiliki kepentingan atas 

perusahaan, baik internal maupun eksternal. Laporan keuangan 

merupakan output yang dapat dijadikan acuan bagi para pelaku 

bisnis, diantaranya adalah untuk melihat kondisi kinerja 

perusahaan, kondisi posisi keuangan perusahaan, baik dari sisi 

aset, utang dan modalnya, serta dapat digunakan untuk 

penentuan besarnya pajak yang harus disetor.  

Nah, apa saja jenis laporan keuangan yang dihasilkan dari 

akuntansi? Yuk disimak bersama.  
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1. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi adalah laporan yang berisi informasi terkait 

kondisi perusahaan apakah mengalami keuntungan/kerugian 

pada suatu periode akuntansi. Laporan ini terdiri atas pendapatan 

dan beban. Susunan yang ditampilkan dalam laporan ini dimulai 

dengan cara menampilkan akun pendapatan terlebih dahulu 

untuk kemudian diikuti dengan menampilkan seluruh beban yang 

ada. Daftar beban yang ditampilkan terbagi atas dua jenis beban, 

yaitu beban terkait langsung dengan produk dan beban yang 

tidak terkait langsung dengan produk dan sifatnya merupakan 

“expense”, biasanya disebut sebagai beban operasional.  

Gambar 2.1 adalah contoh laporan laba rugi yang biasa digunakan 

pada perusahaan dagang ataupun perusahaan manufaktur. 

 

Gambar 2.1 Contoh Penyusunan Laporan Laba Rugi 

UD. Sentosa Jaya 

Laporan Laba Rugi 

Untuk Bulan yang Berakhir 31 Januari 2021 

   

Pendapatan        XXX 

Harga Pokok Penjualan  XXX - 

Laba Kotor        XXX 

Beban Operasional   

- Biaya penyusutan peralatan                   XXX  
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- Biaya ongkos kirim XXX  

- Biaya sewa gedung kantor XXX  

- Biaya listrik, air, dan telepon XXX  

- dan lain-lain    XXX +  

Jumlah Beban Operasional  XXX - 

Laba operasional        XXX 

Beban Pajak          XXX - 

Laba/Rugi bersih        XXX 
 

 

2. Laporan Perubahan Modal 

Laporan perubahan modal adalah laporan yang berisi tentang 

informasi perubahan modal pemilik dalam suatu periode 

pelaporan keuangan. Periode yang digunakan dalam laporan 

perubahan modal harus sama dengan periode yang digunakan 

dalam laporan laba rugi. Laporan ini menyajikan alasan kenapa 

modal usaha pemilik dapat bertambah ataupun berkurang. 

Gambar 2.2 adalah contoh laporan perubahan modal. 

Gambar 2.2 Contoh Laporan Perubahan Modal 

UD. Sentosa Jaya 

Laporan Laba/Rugi 

Untuk Bulan yang Berakhir 31 Januari 2021 

Modal awal, 1 Januari 2021                            XXX                        
Ditambah: 
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- Setoran Pak. B                                           XXX 
- Laba Bersih                                                XXX 

Dikurangi: 
- Prive                                                          (XXX) 

Penambahan/Pengurangan modal                     XXX   
Modal Akhir, 31 Januari 2021                         XXX 

 

3. Laporan Posisi Keuangan/Neraca 

Laporan Posisi Keuangan atau neraca adalah laporan yang 

menyajikan informasi terkait posisi aset, kewajiban dan modal 

suatu perusahaan pada periode tertentu. Untuk teknis 

penyusunannya, aset akan disajikan terlebih dahulu, setelah itu 

diikuti dengan kewajiban dan modal yang sudah disesuaikan 

kondisinya (sesuai laporan perubahan modal). Sebagai 

pengendalian akhir, jumlah pada bagian aset harus sama dengan 

jumlah pada kewajiban ditambah dengan modal.  

Gambar 2.3 berikut ini merupakan contoh untuk laporan posisi 

keuangan/neraca. 

Gambar 2.3 Contoh Laporan Posisi Keuangan/Neraca 

UD. Sentosa Jaya 

Laporan Posisi Keuangan 

31 Januari 2021 

Aset 

Kas    XXX 

Piutang usaha   XXX 

Perlengkapan    XXX 

Persediaan   XXX 

Kewajiban 

Utang usaha    XXX 

Pendapatan diterima di muka XXX 

Utang gaji & upah  XXX  + 

Total Kewajiban  XXX    
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Sewa dibayar di muka  XXX 

Asuransi dibayar di muka  XXX 

Peralatan   XXX 

Kendaraan   XXX 

Gedung    XXX 

Tanah    XXX + 

 

Total Aset  XXX 

 

Modal 

Modal Pak. SJ   XXX   + 

 

    

 

 

Total Kewajiban dan Modal XXX 

 

4. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi 

tentang hal yang menyebabkan kas masuk dan yang 

menyebabkan kas keluar pada suatu periode laporan keuangan. 

Untuk arus kas ini terbagi atas 3 (tiga) aktivitas, yaitu aktivitas 

operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.  

Gambar 2.4 merupakan contoh untuk laporan arus kas. 

Gambar 2.4 Contoh Laporan Arus Kas 

UD. Sentosa Jaya 

Laporan Arus Kas 

Untuk Bulan yang Berakhir 31 Januari 2021 

Arus Kas dari Aktivitas Operasi (Operating) 

  Kas diterima dari pendapatan    XXX 

  Kas dikeluarkan untuk biaya     (XXX) 
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Kas bersih dari aktivitas operasi    XXX 

Arus Kas dari Aktivitas Investasi (Investing) 

  Kas diterima dari pelepasan investasi   XXX 

  Kas dikeluarkan untuk investasi    (XXX) 

Kas bersih dari aktivitas investasi    XXX           

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (Financing) 

  Setoran Pak. SJ      XXX 

  Prive Pak. SJ       (XXX)   

Kas bersih dari aktivitas pendanaan   XXX  + 

Saldo Kas per 31 Januari 2021    XXX 

 

 Persamaan Dasar Akuntansi dan Analisis Transaksi  

 Persamaan Dasar 

Hal yang harus dilaporkan perusahaan dalam data keuangannya 

adalah 2 (dua) hal secara bersamaan. Saat perusahaan  

melaporkan harta/aset yang dimilikinya, maka secara bersamaan 

juga melaporkan sumber dari mana harta/aset tersebut diperoleh. 

Sebagai contohnya, apabila dalam suatu periode akuntansi 

perusahaan memiliki harta (aset) berupa uang tunai sebesar 

Rp100.000.000,00 maka uang sebesar Rp100.000.000,00 tersebut 

juga harus dilaporkan sebagai milik siapa. Apakah memang milik 

pemilik perusahaan yang disebut sebagai modal, atau berasal dari 
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kreditur, dalam artian uang tersebut merupakan utang atau 

kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Jadi dengan mencatat 

secara bersamaan (berpasangan), akuntansi sudah menggunakan 

sebuah persamaan akuntansi yang biasa disebut dengan 

persamaan dasar akuntansi. 

Secara mudahnya, persamaan dasar akuntansi dapat dirumuskan 

pada gambar 2.5 sebagai berikut. 

Gambar 2.5 Persamaan Dasar Akuntansi 

 

Sumber Ilustrasi: flaticon.com 

 

Penjelasan masing-masing komponen persamaan dasar akuntansi 

adalah sebagai berikut. 

a. Aset 

Aset atau harta adalah sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan. Sumber daya ini akan digunakan oleh perusahaan 

dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam rangka memperoleh 

keuntungan. Bentuk kegiatan yang dilakukan seperti kegiatan 
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memproduksi suatu barang atau menjalankan aktivitas penjualan. 

Sebagai contoh adalah ketika perusahaan mempunyai suatu aset 

berupa kendaraan, kendaraan ini akan digunakan perusahaan 

sebagai sarana promosi produk, mengangkut barang yang dibeli, 

atau mengantar barang yang dijual. 

b. Kewajiban 

Kewajiban adalah merupakan suatu bentuk tagihan atau sebuah 

tuntutan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Suatu hal akan 

disebut sebagai kewajiban apabila memenuhi 3 (tiga) karakteristik 

yaitu: [1] Merupakan kewajiban masa kini; [2] timbul karena 

adanya peristiwa masa lalu; dan [3] diselesaikan dengan 

menyerahkan sumber daya perusahaan kepada pihak lain. 

c. Modal  

Modal atau ekuitas memiliki berbagai macam makna. Modal  

merupakan selisih atas aset dikurangi dengan kewajiban. Modal 

juga berarti hak pemilik perusahaan. Struktur modal perusahaan 

berbeda-beda tergantung dari bentuk usaha sebuah perusahaan. 

Dalam perusahaan yang berbentuk perorangan diberi nama 

modal pemilik dan komponen di dalamnya hanya terdiri dari satu 

jenis akun saja, karena modalnya merupakan modal tunggal. 

Untuk perusahaan persekutuan, struktur ekuitasnya terdiri atas 

beberapa modal para sekutu yang terlibat di dalamnya. Apabila 

sebuah persekutuan dibentuk oleh 2 (dua) orang, maka 

komponen ekuitas akan terdiri dari 2 (dua) akun, dan seterusnya. 
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Bagian yang terakhir merupakan komponen ekuitas pada 

perusahaan berbentuk perseroan terbatas umumnya terdiri atas 

minimal 2 komponen yaitu modal saham dan saldo laba. 

 

 Akun 

Segala transaksi yang terjadi serta memiliki pengaruh dalam 

kegiatan perusahaan serta dapat dinilai dalam bentuk uang, harus 

dicatat ke dalam sebuah sistem pencatatan yang disebut dengan 

jurnal. Namun, sebelum mencatat, Sahabat UMKM harus 

memahami terlebih apa saja yang terkait dengan jurnal tersebut.  

a. Akun (Perkiraan) 

Akun merupakan komponen penyusun aset, kewajiban, atau 

modal. Akun mempunyai tiga komponen, yaitu nama akun, bagian 

debet dan bagian kredit. Akun atau perkiraan adalah sebuah 

produk kebijakan perusahaan untuk menempatkan setiap 

transaksi pada tempatnya. Setiap transaksi akan mempunyai akun 

sendiri-sendiri. Apabila sifatnya sangat spesifik, perusahaan akan 

membuat akun baru atas transaksi tersebut. 

b. Debet dan Kredit 

Istilah debet dan kredit adalah sebuah istilah teknis dalam proses 

pencatatan sebuah transaksi. Istilah debet dan kredit muncul 

karena pencatatan dalam akuntansi menggunakan sistem 

pembukuan berpasangan, yang berarti setiap transaksi yang 

terjadi akan menimbulkan dua efek, agar konsep persamaan dasar 
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akuntansi tetap terjaga. Istilah debet juga diartikan “sisi kiri” dan 

kredit diartikan sebagai “sisi kanan”. Setiap transaksi yang terjadi 

harus berakibat terhadap sisi debet dan sisi kredit dalam jumlah 

yang sama. 

Setiap akun mempunyai bagian debet dan bagian kredit. Akun-

akun tersebut, setelah sekian banyak transaksi akan terisi bagian 

debet dan bagian kredit. Sehingga setelah semua transaksi selesai 

dicatat pada setiap akhir tahun, biasanya akan ada selisih antara 

jumlah di debet dan jumlah di kredit. Selisih yang terjadi antara 

jumlah debet dan jumlah kredit pada sebuah akun pada umumnya 

menunjukkan bahwa jumlah selisih tersebut merupakan posisi 

saldo normal sebuah akun (walaupun tidak selalu seperti itu). 

Secara umum, seluruh akun yang masuk kelompok aset 

mempunyai saldo normal pada bagian debet (kiri). Hal ini selaras 

dengan posisi bagian aset pada konsep persamaan dasar 

akuntansi yang diposisikan di sisi kiri. Hal lain yang dapat Sahabat 

UMKM simpulkan adalah pada sebagian besar akun-akun 

kelompok aset apabila nilai atau jumlahnya bertambah maka 

jumlah atau nilai pertambahannya tersebut akan ditempatkan 

pada posisi debet (kiri) dan sebaliknya apabila berkurang, maka 

nilai yang berkurang tersebut akan ditempatkan pada posisi kanan 

(kredit).  

Contoh berikut adalah pada akun utang atau kewajiban. Pada 

akun utang, jumlah sisi kredit (kanan) akan selalu lebih banyak dari 
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jumlah debet (kiri). Sisa atau selisih antara jumlah kredit dan debet 

tersebut menunjukkan bahwa utang mempunyai saldo normal 

pada sebelah kredit. Sehingga apabila utang bertambah akan 

Sahabat UMKM kreditkan dan apabila utang berkurang akan 

Sahabat UMKM debet. 

Untuk akun kelompok modal atau ekuitas, secara umum dibagi 

menjadi 3 (tiga) bagian yaitu modal pemilik, pendapatan, dan 

beban. Akun modal secara umum mempunyai sifat debet dan 

kredit yang sama dengan akun utang. Karena posisi akun modal 

dalam konsep persamaan dasar akuntansi adalah di sebelah 

kanan, maka akun modal mempunyai saldo normal pada sebelah 

kanan (kredit).  

Sementara itu, akun pendapatan berfungsi menambah nilai dari 

modal pemilik, sehingga akun pendapatan akan mempunyai saldo 

normal yang sama dengan akun modal serta efek bertambah dan 

berkurangnya juga mempunyai sifat yang sama dengan akun 

modal. 

Akun beban mempunyai sifat kontra dengan akun induknya yaitu 

modal. Akun beban mempunyai sifat apabila bertambah, maka 

modal berkurang. Sehingga ketika beban bertambah, maka efek 

terhadap modal adalah modal akan ter-debet. Berdasarkan hal 

tersebut, maka beban mempunyai saldo normal di debet. 
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 SIKLUS AKUNTANSI 
Akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan merupakan 

proses yang berulang dalam bentuk suatu siklus. Siklus Akuntansi 

dapat disajikan dalam bentuk Ilustrasi sebagai berikut. 

 

Gambar 3.1 Siklus Akuntansi 

 
Sumber Ilustrasi: kissclipart.com 

 

 

 

 Identifikasi Transaksi 

Sahabat, tahapan yang pertama kali dilakukan dalam sebuah 

proses akuntansi adalah identifikasi transaksi. Pada tahapan ini, 

seorang akuntan harus dapat memilih mana transaksi yang dapat 

dicatat secara akuntansi. Sebuah transaksi akan dicatat dalam 
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proses ini ketika bernilai secara ekonomi. Contohnya adalah 

pembayaran sewa kantor senilai Rp1.000.000, membeli barang 

dagangan senilai Rp100.000, dan sebagainya. Sementara itu 

sebuah transaksi tidak akan dicatat dalam proses akuntansi ketika 

transaksi tersebut tidak mempunyai nilai secara ekonomis, 

contohnya adalah rapat evaluasi kegiatan kantor, diskusi produk 

dengan pelanggan dan sebagainya. 

 Mencatat dalam Jurnal 

Setelah transaksi diidentifikasi kemudian diputuskan dapat 

dicatat, maka kegiatan selanjutnya adalah pencatatan. Sebuah 

transaksi dicatat dalam sebuah sistem pencatatan yang disebut 

“jurnal”. Tahukah Sahabat UMKM apa itu jurnal? Jurnal merupakan 

catatan akuntansi yang paling asli. Sebuah jurnal mencatat 

transaksi berdasarkan urutan kejadiannya atau besifat kronologis. 

Manfaat dari jurnal adalah antara lain:  

1. Mengungkapkan semua dampak transaksi; 

2. Menyediakan informasi seluruh transaksi secara kronologis; 

dan 

3. Membantu untuk menemukan letak kesalahan pencatatan, 

karena jumlah debet dan kredit dapat dengan mudah 

diperbandingkan. 
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 Posting Dalam Buku Besar 

Langkah berikutnya adalah melakukan posting ke dalam buku 

besar. Seluruh catatan dalam jurnal akan Sahabat pindahkan ke 

dalam buku besar. Proses pemindahan ini seringkali disebut 

sebagai proses klasifikasi. Proses klasifikasi adalah proses 

mengelompokkan semua catatan yang sudah dilakukan dalam 

jurnal ke dalam akunnya masing-masing. 

Setiap akun yang sudah ditetapkan kebijakannya akan 

mempunyai buku besar sendiri-sendiri. Jadi seluruh komponen 

aset, kewajiban dan ekuitas akan mempunyai buku besar sendiri-

sendiri. 

 

 Penyusunan Neraca Saldo 

Penyusunan neraca saldo dilakukan setelah perusahaan 

menyusun atau membuat buku besar. Neraca saldo merupakan 

sebuah formulir atau sebuah tabel yang berisi daftar akun-akun 

beserta saldonya. Dalam neraca saldo, informasi yang disajikan 

terdiri atas: 

1. Kode akun 

2. Nama akun 

3. Jumlah debet 

4. Jumlah kredit  
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Setiap akun disajikan dalam neraca saldo beserta saldonya pada 

posisi normal masing-masing. Setelah seluruh akun disajikan,  

maka akan dijumlahkan total debet dan total kredit. Jumlah antara 

total debet dan total kredit harus sama. 

Neraca saldo mempunyai kelemahan dalam konteks informasi 

akuntansi, sehingga tidak dijadikan dasar dalam menyusun 

laporan keuangan. Berikut ini adalah keterbatasan neraca saldo:  

1. Neraca saldo tidak bisa mendeteksi apabila ada transaksi yang 

tidak dijurnal. 

2. Neraca saldo tidak bisa mendeteksi kesalahan dalam posting 

sebuah jurnal ke buku besar. 

3. Neraca saldo tidak bisa mendeteksi penjurnalan sebanyak dua 

kali. 

4. Tidak bisa mendeteksi kesalahan dalam penentuan akun suatu 

transaksi. 

 

 Penyesuaian 

Setelah Sahabat menyusun neraca saldo, Sahabat perlu 

melakukan penyesuaian. Setidaknya ada beberapa alasan atau 

latar belakang yang melandasi kenapa penyesuaian diperlukan 

pada saat akan menyusun laporan keuangan. Alasan-alasan 

tersebut antara lain: 
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1. Periodisasi 

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari seluruh transaksi 

yang terjadi pada suatu perusahaan yang dinyatakan pada suatu 

interval waktu tertentu. Interval waktu tertentu ini sering disebut 

dengan periodisasi laporan keuangan. Secara umum perusahaan 

harus membuat laporan keuangan minimal satu kali dalam satu 

tahun. Perusahaan dapat membuat laporan keuangan di tengah-

tengah tahun, misalnya laporan keuangan triwulanan atau laporan 

keuangan semesteran yang disebut laporan keuangan interim.  

2. Basis Akrual  

Basis akrual telah menjadi basis yang umum digunakan oleh 

perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil. Sahabat, basis 

akrual dapat memberikan Ilustrasian yang lebih baik mengenai 

kinerja perusahaan, sehingga nantinya dapat membuat kebijakan 

yang lebih relevan untuk masa depan. 

Basis akrual memandang bahwa sebuah transaksi terjadi 

berdasarkan prinsip keterjadiannya bukan dari ketersediaan 

uangnya. Misalnya terjadi penjualan barang namun dengan 

pembayaran tempo, penjualan ini tetap akan dicatat meskipun 

uang belum diterima. Dalam basis akrual, pencatatan dilakukan 

berdasarkan apa yang seharusnya menjadi pendapatan dan beban 

perusahaan pada suatu periode.  

 

Secara umum, terdapat dua tipe jurnal penyesuaian. Yang pertama  

adalah tipe deferral dan yang kedua adalah tipe akrual. Kenapa ya 
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Sahabat, kok bisa terjadi perbedaan? Terjadinya perbedaan dalam 

tipe jurnal penyesuaian disebabkan adanya perbedaaan 

keterjadian pada saat awal transaksi yang akan disesuaikan. Agar 

lebih jelas, Sahabat bisa menyimak penjelasan berikut ya. 

a. Jurnal Penyesuaian Deferral 

Jurnal penyesuaian deferral terjadi karena adanya pembayaran 

uang kas sebelum jasa atau barang diterima oleh perusahaan, atau 

dapat juga terjadi karena adanya penerimaan uang dari 

pelanggan sebelum jasa atau barang diserahkan oleh perusahaan 

kepada pelanggan tersebut. Atas transaksi ini, maka pada akhir 

periode laporan keuangan, perusahaan harus melakukan analisis 

untuk menyesuaikan beberapa akun terkait untuk melaporkan 

kejadian yang sesungguhnya.  

Berikut adalah ilustrasi dengan menggunakan PT Elgon sebagai 

contoh.  

Pada tahun 2017, tepatnya tanggal 1 September 2017, PT Elgon 

membayar sewa kantor untuk masa 1 tahun sebesar 

Rp12.000.000,00. Transaksi tanggal 1 September tersebut akan 

dijurnal oleh Elgon sebagai berikut: 

Sewa dibayar di muka 12,000,000   
    Kas 12,000,000   

Berdasarkan transaksi tersebut, di tanggal 31 Desember 2017 akan 

terdapat saldo akun sewa dibayar di muka sebesar 

Rp12.000.000,00. Angka sebesar Rp12.000.000,00 tersebut sudah 
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tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sesungguhnya, karena 

pada tanggal 31 Desember, PT Elgon sudah memakai sewa kantor 

selama 4 bulan atau dengan kata lain sewa dibayar di muka 

seharusnya hanya sebesar Rp8.000.000,00. Oleh karena itu PT 

Elgon harus melakukan penyesuaian ditanggal 31 Desember 2017 

sebagai berikut: 

Beban sewa 4,000,000     
   sewa dibayar di muka 4,000,000     

 

b. Jurnal Penyesuaian Akrual 

Selanjutnya adalah jurnal penyesuaian tipe akrual. Jurnal 

penyesuaian ini mempunyai sifat yang berlawanan dengan tipe 

deferral. Jurnal ini terjadi karena adanya fakta bahwa sebuah 

transaksi sudah terjadi meskipun perusahaan belum menerima 

uang atau mengeluarkan uang. Syarat dapat dilakukannya jurnal 

penyesuaian tipe akrual adalah apabila sebuah kejadian/transaksi 

sudah memenuhi syarat diakui sebagai sebuah pendapatan atau 

diakui sebagai sebuah beban.  

Sebagai contoh, perusahaan menandatangani kontrak 

pembangunan gedung dengan nilai kontrak Rp6 miliar. Kontrak 

ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 2017 dan akan selesai 

tanggal 30 September 2018. Pada saat penandatanganan kontrak, 

tidak akan dibuat jurnal, karena tidak ada uang kas yang terlibat 

dan syarat pengakuan pendapatan belum terpenuhi. Namun pada 

tanggal 31 Desember 2017, perusahaan akan membuat jurnal 
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penyesuaian untuk melaporkan bahwa sudah terdapat 

pendapatan sebesar Rp1,5 miliar (3/12 x Rp6 miliar). Hal ini 

disebabkan karena perusahaan sudah melakukan sebuah 

pekerjaan untuk memperoleh pendapatan meskipun pekerjaan 

tersebut belum selesai. Jurnal penyesuaian yang dilakukan pada 

tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut: 

Piutang 1.500.000.000   
   Pendapatan 1.500.000.000    

 

 Penyusunan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian 

Proses selanjutnya adalah PT Elgon akan membuat neraca saldo 

setelah penyesuaian. Sahabat, pembuatan neraca saldo setelah 

penyesuaian umumnya merupakan bagian yang tidak terpisah 

dengan pembuatan kertas kerja (worksheet).  

 Penyusunan Laporan Keuangan 

Setelah selesai menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, 

langkah selanjutnya adalah PT Elgon akan membuat laporan 

keuangan. Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, 

laporan keuangan PT Elgon akan terdiri dari Laporan Laba Rugi, 

Laporan Perubahan Modal, Laporan Posisi Keuangan dan Laporan 

Arus Kas.  
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 Proses Penutupan 

Sahabat, langkah terakhir dalam siklus akuntansi atau dalam 

penyusunan laporan keuangan adalah membuat jurnal penutup. 

Jurnal penutup dilakukan atas akun-akun yang merupakan akun 

temporer/nominal. Akun temporer atau akun nominal adalah 

akun-akun yang sifatnya hanya ada/muncul dalam masa satu 

periode akuntansi. Dalam artian bahwa akun-akun tersebut akan 

menjadi nol saldonya manakala perusahaan memulai tahun buku 

yang baru. Akun-akun tersebut akan muncul kembali pada suatu 

periode apabila terjadi transaksi kembali yang melibatkan akun-

akun tersebut. Yang merupakan bagian akun temporer adalah 

akun-akun terkait pendapatan, beban dan prive/withdrawal. 

Dalam menyusun jurnal penutup, ada 4 (empat) langkah yang 

harus Sahabat UMKM lakukan, yaitu: 

1. Menutup akun pendapatan ke dalam perkiraan ikhtisar laba 

rugi; 

2. Menutup akun beban ke dalam perkiraan ikhtisar laba rugi; 

3. Menutup akun ikhtisar laba rugi ke dalam perkiraan modal 

pemilik; dan 

4. Menutup akun prive ke dalam perkiraan modal pemilik. 
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 Neraca Saldo Setelah Penutupan 

Setelah jurnal penutup dibuat, akun yang tersisa pada PT Elgon 

hanya yang bersifat permanen. Akun tersebut terdapat pada 

laporan posisi keuangan. 
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 PENCATATAN TRANSAKSI  

 Analisis Transaksi 

Pada bagian sebelumnya, Sahabat telah mempelajari mengenai 

transaksi bisnis. Transaksi bisnis adalah suatu kejadian ekonomi 

yang mempengaruhi aset, kewajiban atau ekuitas perusahaan. 

Aset didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang 

dikendalikan perusahaan, yang dapat memberikan manfaat 

ekonomis di masa yang akan datang. Kewajiban adalah kewajiban 

kini yang muncul akibat peristiwa masa lalu yang diperkirakan 

harus diselesaikan dengan mengeluarkan sumber daya ekonomi. 

Kewajiban sering juga disebut sebagaik klaim sumber daya dari 

pihak eksternal (kreditur). Ekuitas adalah selisih antara aset 

dikurangi kewajiban, yang merupakan klaim dari pemilik (modal). 

Ekuitas dipengaruhi oleh: 

- Setoran modal pemilik 

- Pengambilan oleh pemilik (prive) 

- Pendapatan 

- Beban 

Pendapatan adalah kenaikan aset atau penurunan kewajiban yang 

akan menambah ekuitas yang bukan berasal dari transaksi dengan 

pemilik. Beban adalah penurunan aset atau kenaikan kewajiban 

yang akan menurunkan ekuitas, yang bukan berasal dari transaksi 

dengan pemilik.  
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4.1.1. Akun 

Setelah Sahabat mengetahui mengenai aset, kewajiban, ekuitas, 

pendapatan, dan beban. Sekarang saatnya Sahabat berkenalan 

dengan istilah Akun. Wah, barang apa itu Akun? 

Akun merupakan catatan atas saldo, penambahan dan 

pengurangan  dari suatu aset, kewajiban , ekuitas, pendapatan dan 

beban. Nah, kelompok dari akun disebut Buku Besar (ledger).  

Akun memiliki karakteristik sebagai berikut. 

1. Mempunyai judul, misalnya kas, piutang, utang, dan 

sebagainya. 

2. Mempunyai sisi kiri dan kanan 

3. Bentuk akun paling sederhana adalah “T account” 

Gambar 4.1 Contoh T Account 
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Sahabat, setiap akun mempunyai Saldo.  Apa itu Saldo? Saldo 

merupakan selisih antara jumlah sisi Debit dengan Jumlah Sisi 

Kredit. Setiap akun memiliki saldo normal. Saldo normal akun 

sesuai dengan posisi akun dalam persamaan dasar akuntansi. 

Pada awal penerapan sistem akuntansi, perusahaan harus terlebih 

dahulu menyusun daftar akun (Chart of Account). Wah, apalagi ini 

ya? Daftar akun merupakan daftar yang berisi nama akun yang 

akan digunakan sebagai acuan dalam proses pencatatan transaksi. 

Hasil akhir pencatatan transaksi ini adalah laporan keuangan.   

Berikut ini adalah contoh daftar akun dari Toko Kaya Sejahtera 

yang melakukan usaha jual beli alat rumah tangga, dan dimiliki 

oleh Pak Kaya.  

Toko Kaya Sejahtera 

Daftar Akun (chart of Account) 

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) 

100 ASET 

110 Kas 

112 Piutang Usaha 

113 Persediaan 

114 Perlengkapan 

115 Asuransi Dibayar Di muka 

120 Tanah 

121 Gedung 

122 Peralatan  
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131  Akumulasi Peyusutan-Gedung 

132  Akumulasi Peyusutan-Peralatan 

 

200 KEWAJIBAN 

210 Utang Usaha 

211 Utang Gaji 

213 Pendapatan diterima di muka 

220 Utang Bank 

300 EKUITAS  

310 Modal, Pak Kaya 

320 Prive, Pak Kaya 

 

LAPORAN LABA RUGI (INCOME STATEMENT) 

400 PENDAPATAN 

410 Penjualan 

490 Pendapatan lain-lain 

500 BEBAN-BEBAN 

510 Harga Pokok Penjualan 

520 Beban Gaji 

521 Beban Sewa 

522 Beban Penyusutan 

523 Beban Umum 

524 Beban Perlengkapan 

525 Beban Asuransi 

590 Beban Lain-lain 
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Setiap transaksi bisnis harus dilaporkan dalam laporan keuangan. 

Sahabat masih ingat kan, bahwa laporan keuangan disusun 

melalui suatu siklus yang disebut siklus akuntansi.   

Siklus akuntansi terdiri atas tahapan sebagai berikut. 

- Analisis transaksi; 

- Pembuatan jurnal transaksi dan posting; 

- Penyusunan neraca saldo (trial balance); 

- Pembuatan jurnal penyesuaian dan posting; 

- Penyusunan Neraca Saldo setelah penyesuaian; 

- Pembuatan jurnal penutup; dan 

- Penyusunan Laporan Keuangan. 

Ada 2 (dua) hal yang Sahabat harus ingat saat melakukan analisis 

transaksi. 

1. Setiap transaksi akan mempengaruhi minimal 2 (dua) akun; 

dan 

2. Selalu mempengaruhi sisi debit dan sisi kredti dengan jumlah 

yang sama. 

 

4.1.2. Aturan Debit - Kredit 

Sahabat pasti masih ingat persamaan dasar akuntansi. Persamaan 

dasar akuntansi yaitu: 

ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS (1) 
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Persamaan dasar tersebut terdiri dari 2 (dua) sisi. Sisi kiri berisi 

ASET dan sisi kanan berisi KEWAJIBAN dan EKUITAS.  

Dalam akuntansi, sisi KIRI disebut DEBIT, sisi KANAN disebut 

KREDIT. Penjelasannya adalah sebagai berikut.  

1. ASET menempati posisi DEBIT sedangkan KEWAJIBAN dan 

EKUITAS menempati posisi KREDIT.  

2. ASET BERTAMBAH akan dicatat menambah sisi DEBIT, ASET 

BERKURANG akan dicatat pada sisi KREDIT. 

3. KEWAJIBAN BERTAMBAH akan dicatat menambah sisi KREDIT, 

KEWAJIBAN BERKURANG akan dicatat pada sisi DEBIT. 

4. EKUITAS BERTAMBAH akan dicatat menambah sisi KREDIT, 

EKUITA BERKURANG akan dicatat pada sisi DEBIT. 

ASET, KEWAJIBAN dan EKUITAS merupakan akun Neraca.  

Gambar 4.2 Aturan Debit-Kredit untuk Akun Neraca 
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Pendapatan dan Beban yang muncul akan mempengaruhi posisi 

ekuitas, sehingga persamaan akuntansi dapat dikembangkan 

sebagai berikut: 

ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS + PENDAPATAN - BEBAN (2) 

Berdasarkan persamaan (2), Sahabat dapat menyimpulkan bahwa 

pendapatan menambah ekuitas sedangkan beban mengurangi 

ekuitas. Pendapatan dan beban merupakan akun yang dlaporkan 

dalam Laporan Laba Rugi. 

Aturan debit-kredit untuk Pendapatan dan Beban adalah sebagai 

berikut. 

1. Pendapatan muncul (bertambah) akan dicatat pada sisi KREDIT 

2. Beban muncul (bertambah) akan dicatat pada sisi DEBIT 

Gambar 4.3 Aturan Debit-Kredit untuk Akun Laba Rugi 
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Jadi Sahabat, dapat disimpulkan aturan Debit-Kredit secara 

keseluruhan adalah sebagai berikut. 

Gambar 4.4 Aturan Debit Kredit dan Saldo Normal 

 

 

 Pembuatan Jurnal dan Posting 

Apakah Sahabat UMKM pernah mendengar istilah jurnal dan 

posting dalam kaitannya dengan akuntansi? Jurnal adalah catatan 

suatu transaksi bisnis sedangkan posting adalah kegiatan 

mengelompokkan/memindahkan angka dari jurnal ke dalam buku 

besar (ledger). Akuntansi menggunakan sistem jurnal berpasangan 

atau “double entry system”, artinya setiap transaksi akan dicatat 

dalam sisi debit dan kredit dengan jumlah yang seimbang 

(balance). 
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Untuk mempermudah proses pembuatan jurnal, Sahabat UMKM 

sebaiknya melakukan analisis setiap transaksi sebagai berikut. 

1. Tentukan akun apa saja yang dipengaruhi oleh suatu transaksi. 

2. Tentukan pengaruh pada setiap akun tersebut, apakah 

MENAMBAH atau MENGURANGI? 

3. Tentukan di sisi mana akan dicatat, apakah DEBIT atau KREDIT? 

Tentunya Sahabat harus ingat bahwa penentuan sisi debit dan 

kredit akan berpedoman pada aturan Debit-Kredit.  

Meskipun tidak ada ketentuan khusus mengenai format jurnal, 

secara umum perusahaan menggunaakan format sebagai berikut. 

Gambar 4.5 Format Jurnal 

 

Nah sekarang Sahabat coba perhatikan contoh pembuatan jurnal 

berikut ya. 

Pada tanggal 1 Januari 2020, Pak Kaya membuka usaha dengan 

nama Toko Kaya Sejahtera (KS). Sehari-harinya Toko KS melakukan 

jual beli alat rumah tangga. 

Berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2020.  

Hal:

TGL AKUN
Post. 
Reff

Debit Kredit

JURNAL

TGL 
TRANSAKSI NAMA AKUN

ALAMAT 
POSTING

JUMLAH
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 Tgl 1, Pak Kaya menyetor modal ke toko sebanyak 

Rp100.000.000. 

Untuk membuat jurnal, Sahabat bisa menerapkan 3 (tiga) 

langkah analisis yang tadi telah disebutkan. 

1. Tentukan akun apa saja yang dipengaruhi oleh suatu 

transaksi. 

Pada transaksi tersebut ada setoran modal berupa uang 

ke toko. Maka nanti di toko akan ada uang dan ada 

tambahan modal. Akun yang terpengaruh adalah KAS dan 

MODAL. 

2. Tentukan pengaruh pada setiap akun tersebut, apakah 

MENAMBAH atau MENGURANGI? 

Pada transaksi tersebut kita lihat bahwa KAS bertambah 

(semula tidak ada menjadi ada) dan MODAL juga 

bertambah. 

3. Tentukan di sisi mana akan dicatat, apakah DEBIT atau 

KREDIT? 

Untuk Akun KAS yang merupakan aset, pertambahan 

akan dicatat di sisi DEBIT. 

Untuk akun  MODAL yang merupakan Ekuitas, 

pertambahan akan dicatat di sisi KREDIT. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut, Sahabat selanjutnya 

memasukkan dalam format jurnal. 
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Setelah dibuat jurnalnya, selanjutnya diikuti dengan melakukan 

posting (memindahkan jumlah ke buku besar masing-masing). 

Dari jurnal transaksi setoran modal akan di-posting ke buku besar 

Kas sisi debit dan buku besar Modal Pak Kaya sisi Kredit. 

 Tgl 2, membeli peralatan toko secara tunai Rp15.000.000 

Dengan cara yang sama, Sahabat akan membuat jurnal sebagai 

berikut. 

 
 

 
 Tgl 5, membayar sewa toko untuk bulan Januari 

Rp3.000.000. 

Hal: 01

TGL
Post. 
Reff

Debit Kredit

01-Jan Kas 100.000.000
Modal Tn Kaya 100.000.000
setoran modal

JURNAL

AKUN

01-Jan 100.000.000   01-Jan 100.000.000   

KAS Modal Tn Kaya

01-Jan 100.000.000   02-Jan 15.000.000    02-Jan 15.000.000         

KAS Peralatan
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 Tgl 5, membeli barang dagangan secara tunai senilai 

Rp20.000.000 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Hal: 01

TGL
Post. 
Reff

 Debit  Kredit 

05-Jan Beban Sewa 3.000.000      
Kas 3.000.000      

JURNAL

AKUN

Membayar beban Sewa

01-Jan 100.000.000   02-Jan 15.000.000    05-Jan 3.000.000           

05-Jan 3.000.000       

KAS Beban Sewa

Hal: 01

TGL
Post. 
Reff

 Debit  Kredit 

05-Jan Persediaan 20.000.000    
Kas 20.000.000    

JURNAL

AKUN

Membeli Persediaan

01-Jan 100.000.000   02-Jan 15.000.000    05-Jan 20.000.000         

05-Jan 3.000.000       

05-Jan 20.000.000    

KAS Persediaan
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 Tgl 6, Membayar biaya iklan Rp500.000 

 
Posting 

 
 

 Tgl 10, menjual barang dagangan secara kredit seharga 

Rp17.500.000, diketahui harga pokok penjualan sebesar 

Rp10.000.000. 

 
 

 
 

Hal: 01

TGL
Post. 
Reff

 Debit  Kredit 

06-Jan Beban Iklan 500.000          
Kas 500.000         

Membayar beban Iklan

JURNAL

AKUN

01-Jan 100.000.000   02-Jan 15.000.000    06-Jan 500.000               

05-Jan 3.000.000       

05-Jan 20.000.000    

06-Jan 500.000          

KAS Beban Iklan

Hal: 01

TGL
Post. 
Reff

 Debit  Kredit 

10-Jan Piutang 17.500.000    
Penjualan 17.500.000    

Harga Pokok Penjualan 10.000.000    
Persediaan 10.000.000    

Menjual barang secara kredit

JURNAL

AKUN

10-Jan 17.500.000     10-Jan 17.500.000     

05-Jan 20.000.000     10-Jan 10.000.000    10-Jan 10.000.000         

Penjualan

Harga Pokok PenjualanPersediaan

Piutang
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 Tgl 12, menjual barang dagangan secara tunai Rp 10.000.000 

dengan harga pokok Rp6.000.000. 

 

 
 

 Tgl 15, membayar gaji pegawai Rp3.500.000 

 
 

 
 

01-Jan 100.000.000   02-Jan 15.000.000    10-Jan 17.500.000     

12-Jan 10.000.000     05-Jan 3.000.000       12-Jan 10.000.000     

05-Jan 20.000.000    

06-Jan 500.000          10-Jan 10.000.000         

12-Jan 6.000.000           

05-Jan 20.000.000     10-Jan 10.000.000    

12-Jan 6.000.000       

Persediaan

KAS Penjualan

Harga Pokok Penjualan

Hal: 01

TGL
Post. 
Reff

 Debit  Kredit 

15-Jan Beban Gaji 3.500.000      
Kas 3.500.000      

Membayar beban gaji

JURNAL

AKUN

01-Jan 100.000.000   02-Jan 15.000.000    06-Jan 3.500.000           

12-Jan 10.000.000     05-Jan 3.000.000       

05-Jan 20.000.000    

06-Jan 500.000          

15-Jan 3.500.000       

KAS Beban Gaji
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 Tgl 17, membeli barang dagangan secara kredit 

Rp12.000.000 

 
Posting 

 
 

 Tgl 20, menerima pelunasan sebagian piutang  atas penjualan 

tanggal 10 sebesar Rp13.000.000 

 

 

 Tgl 23, membayar utang atas pembelian tanggal 17 Januari 

Rp10.000.000 

Hal: 01

TGL
Post. 
Reff

 Debit  Kredit 

17-Jan Persediaan 12.000.000    
Hutang Usaha 12.000.000    

Membeli Persediaan secara kredit

JURNAL

AKUN

05-Jan 20.000.000     10-Jan 10.000.000    10-Jan 17.500.000     

17-Jan 12.000.000     12-Jan 6.000.000       17-Jan 12.000.000     

Persediaan Hutang Usaha

Hal: 01

TGL
Post. 
Reff

 Debit  Kredit 

20-Jan Kas 13.000.000    
Piutang 13.000.000    

Menerima Pelunasan Piutang

JURNAL

AKUN

01-Jan 100.000.000   02-Jan 15.000.000    10-Jan 17.500.000         20-Jan 13.000.000     

12-Jan 10.000.000     05-Jan 3.000.000       

20-Jan 13.000.000     05-Jan 20.000.000    

06-Jan 500.000          

15-Jan 3.500.000       

KAS Piutang
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Posting 

 
 

 Tgl 27, Tuan Kaya mengambil uang dari toko sebesar 

Rp5.000.000 untuk keperluan pribadinya. 

 
 

 
 

Hal: 01

TGL
Post. 
Reff

 Debit  Kredit 

23-Jan Hutang Usaha 10.000.000    
Kas 10.000.000    

Membayar Hutang

JURNAL

AKUN

01-Jan 100.000.000   02-Jan 15.000.000    23-Jan 10.000.000         10-Jan 17.500.000     

12-Jan 10.000.000     05-Jan 3.000.000       17-Jan 12.000.000     

20-Jan 13.000.000     05-Jan 20.000.000    

06-Jan 500.000          

15-Jan 3.500.000       

23-Jan 10.000.000    

KAS Hutang Usaha

Hal: 01

TGL
Post. 
Reff

 Debit  Kredit 

27-Jan Prive Tn Kaya 5.000.000      
Kas 5.000.000      

Pengambilan kas untuk keperluan pribadi

JURNAL

AKUN

01-Jan 100.000.000   02-Jan 15.000.000    27-Jan 5.000.000           

12-Jan 10.000.000     05-Jan 3.000.000       

20-Jan 13.000.000     05-Jan 20.000.000    

06-Jan 500.000          

15-Jan 3.500.000       

23-Jan 10.000.000    

27-Jan 5.000.000       

KAS Prive, Tn Kaya
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Ringkasan jurnal atas seluruh transaksi di Januari 2020 adalah 

sebagai berikut.  

 

Hal: 01
TGL

Post. 
Reff

 Debit  Kredit 

01-Jan Kas 100.000.000  
Modal Tn Kaya 100.000.000 
setoran modal

02-Jan Peralatan 15.000.000    
Kas 15.000.000    

Membeli Peralatan secara Tunai
05-Jan Beban Sewa 3.000.000      

Kas 3.000.000      

05-Jan Persediaan 20.000.000    
Kas 20.000.000    

06-Jan Beban Iklan 500.000          
Kas 500.000         

10-Jan Piutang 17.500.000    
Penjualan 17.500.000    

Harga Pokok Penjualan 10.000.000    
Persediaan 10.000.000    

12-Jan Kas 10.000.000    
Penjualan 10.000.000    

Harga Pokok Penjualan 6.000.000      
Persediaan 6.000.000      

15-Jan Beban Gaji 3.500.000      
Kas 3.500.000      

17-Jan Persediaan 12.000.000    
Hutang Usaha 12.000.000    

Membeli Persediaan secara kredit
20-Jan Kas 13.000.000    

Piutang 13.000.000    

23-Jan Hutang Usaha 10.000.000    
Kas 10.000.000    

Membayar Hutang
27-Jan Prive Tn Kaya 5.000.000      

Kas 5.000.000      
Pengambilan kas untuk keperluan pribadi

Membayar beban Iklan

Menjual barang secara kredit

Menjual barang secara tunai

Membayar beban gaji

Menerima Pelunasan Piutang

JURNAL
AKUN

Membayar beban Sewa

Membeli Persediaan



 

 
 

 NERACA SALDO DAN JURNAL 

PENYESUAIAN 

 Neraca Saldo (Trial Balance) 

Sebagaimana telah Sahabat ketahui, Neraca Saldo (trial balance) 

adalah daftar yang berisi semua akun serta saldo masing-masing 

pada tanggal tertentu. Jangan salah ya Sahabat, meskipun 

bernama Neraca, Neraca Saldo bukan merupakan laporan lho. 

Neraca Saldo merupakan ringkasan dari pencatatan selama 

periode tertentu.  

Sahabat pasti masih ingat, setelah jurnal dibuat, dilakukan proses 

posting ke buku besar. Semua buku besar dihitung saldonya 

masing-masing dengan membandingkan jumlah debit dan jumlah 

kredit. Berdasarkan buku besar tersebut, akan disusun neraca 

saldo.  

Berikut ringkasan buku besar dari contoh pencatatan pada bab 

sebelumnya: 
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Berdasarkan saldo buku besar di atas, Sahabat dapat menyusun 

Neraca Saldo sebagai berikut. 

 

 

 

01-Jan 100.000.000       02-Jan 15.000.000         23-Jan 10.000.000       17-Jan 12.000.000              

12-Jan 10.000.000          05-Jan 3.000.000           SALDO 2.000.000          

20-Jan 13.000.000          05-Jan 20.000.000         

06-Jan 500.000              01-Jan 100.000.000            

15-Jan 3.500.000           SALDO 100.000.000     

23-Jan 10.000.000         

27-Jan 5.000.000           27-Jan 5.000.000         

        123.000.000           57.000.000 SALDO 5.000.000  

SALDO 66.000.000  

10-Jan 17.500.000              

10-Jan 17.500.000          20-Jan 13.000.000         12-Jan 10.000.000              

SALDO 4.500.000     SALDO 27.500.000      

05-Jan 20.000.000          10-Jan 10.000.000         05-Jan 3.000.000         

17-Jan 12.000.000          12-Jan 6.000.000           SALDO 3.000.000  

32.000.000          16.000.000         

SALDO 16.000.000  06-Jan 500.000            

SALDO 500.000      

02-Jan 15.000.000          

SALDO 15.000.000  06-Jan 3.500.000         

SALDO 3.500.000  
10-Jan 10.000.000          

12-Jan 6.000.000            

SALDO 16.000.000  

Modal Tn Kaya

Prive, Tn Kaya

Penjualan

Beban Sewa

KAS Hutang Usaha

Persediaan

Piutang

Harga Pokok Penjualan

Beban Iklan

Beban Gaji
Peralatan
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 Jurnal Penyesuaian 

Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode 

saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Fungsinya 

adalah untuk menyesuaikan saldo pada neraca saldo yang 

dianggap belum sesuai. Belum adanya kesesuaian ini karena 

dalam akuntansi menggunakan basis akrual, yaitu 

mengakui/mencatat transaksi saat terjadinya, bukan berdasarkan 

kas masuk atau kas keluar. 

Asumsi basis akrual yang harus diingat: 

KODE AKUN DEBIT KREDIT
110 Kas 66.000.000    
112 Piutang 4.500.000      
113 Persediaan 16.000.000    
120 Peralatan 15.000.000    
210 Hutang Usaha 2.000.000      
310 Modal Tn Kaya 100.000.000 
320 Prive Tn Kaya 5.000.000      
410 Penjualan 27.500.000    
510 Harga Pokok Penjualan 16.000.000    

520 Beban Gaji 3.500.000      
521 Beban Sewa 3.000.000      
523 Beban Umum 500.000          

129.500.000 129.500.000 

Toko Kaya Sejahtera
Neraca Saldo

31 Januari 2020
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 Pendapatan diakui saat sudah terjadi penyerahan barang/jasa 

yang mengakibatkan timbulnya hak 

 Beban dilaporkan apabila sudah terjadi konsumsi atas 

barang/jasa atau timbulnya kewajiban 

 Laba = Pendapatan - Beban 

 Perlu jurnal penyesuaian akhir periode 

 

Pendapatan didefinisikan sebagai kenaikan aset atau penurunan 

kewajiban yang akan menaikkan ekuitas selain berasal dari 

transaksi dengan pemilik. Pendapatan diakui ketika sudah 

menyelesaikan kewajibannya atau pekerjaan sudah diselesaikan 

sehingga mucul hak untuk menagih. Pencatatan dilakukan tidak 

bergantung pada munculnya kas. Apabila pekerjaan sudah 

diselesaikan dan kas belum diterima maka akan muncul suatu 

akun akrual atau mengakui piutang pendapatan. 

Sahabat bisa melihat contohnya sebagai berikut. 

  

Contoh 1. barang/jasa sudah diserahkan ke pembeli tetapi kas 

belum diterima.  

Ilustrasi ini biasanya terjadi apabila terjadi penjualan secara kredit. 

Untuk contoh tersebut, jurnal dibuat sebagai berikut. 

 

Piutang xxx
Pendapatan/Penjualan xxx
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Jurnal di atas menjelaskan bahwa aset akan bertambah berupa 

piutang dan ekuitas bertambah melalui penambahan penjualan 

atau pendapatan jasa 

 

Contoh 2. Perusahaan sudah menerima pembayaran berupa kas 

tetapi belum menyerahkan barang/jasa kepada pembeli. 

Ilustrasi ini dapat terjadi ketika terjadi penjualan dengan cara 

pemesanan dan pembayaran penuh di depan. 

Untuk contoh tersebut, jurnal dibuat sebagai berikut. 

 

Sisi aset akan bertambah berupa Kas, dan sisi kredit dicatat 

sebagai pendapatan diterima di muka yang akan dilaporkan 

sebagai kelompok kewajiban. Pada transaksi ini belum muncul 

akun pendapatan atau dengan kata lain pengakuan 

pendapatannya ditangguhkan karena perusahaan belum 

menyelesaikan kewajibannya untuk menyerahkan barang/jasa.  

Beban didefinisikan sebagai penurunan aset atau kenaikan 

kewajiban yang berakibat menurunkan ekuitas, selain berasal dari 

transaksi dengan pemilik. Pengakuan beban dilakukan saat 

munculnya kewajiban artinya ketika perusahaan sudah 

mengkonsumsi atau menikmati suatu jasa/barang atau 

menimbulkan kewajiban untuk membayar atas konsumsi tersebut. 

Kas xxx
Pendapatan diterima dimuka xxx
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Contoh 3. Perusahaan menerima tagihan telepon atas pemakaian 

periode ini tetapi pembayaran baru akan dilakukan pada periode 

berikutnya. 

Untuk contoh tersebut, jurnal dibuat sebagai berikut. 

 

Listrik sudah digunakan pada periode sehingga beban listrik 

sudah harus dilaporkan. Namun, karena belum ada pembayaran 

yang dilakukan maka menimbulkan utang. Beban bertambah yang 

artinya akan mengurangi ekuitas dan muncul utang beban yang 

akan meningkatkan kewajiban. 

 

Contoh 4. Perusahaan membayar sewa ruangan untuk 2 tahun ke 

depan  

Untuk contoh tersebut, jurnal dibuat sebagai berikut.

 

Walaupun kas sudah dibayarkan, karena masa sewa belum berlalu 

atau belum dinikmati maka perusahaan menunda pengakuan 

beban. Perusahaan mencatat pembayaran sewa di muka ini pada 

akun “sewa dibayar di muka” yang akan dilaporkan sebagai 

Beban Umum xxx
Hutang Beban Umum xxx

Sewa dibayar dimuka xxx
Kas xxx
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kelompok aset. Beban atas sewa akan diakui ketika masa sewa 

sudah berlalu. 

Laporan Laba Rugi disebut juga sebagai laporan kinerja 

perusahaan karena menandingkan antara pendapatan dan beban 

pada periode tertentu. Pendapatan mengIlustrasikan hasil kerja 

yang dilakukan perusahaan dan beban merupakan pengorbanan 

yang terjadi dalam rangka memperoleh pendapatan pada periode 

tersebut.  

Pendapatan dan beban yang terkait harus dilaporkan pada 

periode yang sama sehingga memenuhi konsep penandingan 

(matching concept). Dalam basis akrual, konsep penandingan ini 

dapat diterapkan. 

Akun-akun yang perlu disesuaikan adalah sebagai berikut. 

1. Beban yang ditangguhkan (Defferred Expense) 

Contoh: sewa dibayar di muka, dan perlengkapan 

2. Pendapatan yang ditangguhkan (Defferred Revenue) 

Contoh: Pendapatan diterima di muka  

3. Beban yang masih harus dibayar/terutang (Accrued Expense) 

Contoh: utang gaji, dan utang sewa 

4. Pendapatan yang masih harus diterima/terutang (Accrued 

Revenue) 

Contoh: Piutang pendapatan 

5. Penyusutan atas Aktiva Tetap (Depreciation of Fixed Asets) 
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ILUSTRASI Jurnal Penyesuaian 

Ilustrasi 1: Beban yang ditangguhkan 

 Pada tanggal 2 Januari 2020 perusahaan membeli 

perlengkapan kantor senilai Rp5.000.000. 

Jurnal transaksi: 

 

Posting: 

 

Pada akhir periode 31 Januari 2020 diketahui perlengkapan yang 

habis terpakai adalah senilai Rp3.000.000 

Jurnal Penyesuaian 31 Januari 2020: 

 

Posting: 

 

Hal: 01
TGL

Post. 
Reff

 Debit  Kredit 

02-Jan Perlengkapan 5.000.000    
Kas 5.000.000     

Membeli Perlengkapan

JURNAL
AKUN

66.000.000    02-Jan 5.000.000     02-Jan 5.000.000    
PerlengkapanKAS

02-Jan 5.000.000      31-Jan 3.000.000           31-Jan 3.000.000    
SALDO 2.000.000     SALDO 3.000.000  

Beban PerlengkapanPerlengkapan
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Penyesuaian ini akan mengakibatkan saldo perlengkapan menjadi 

Rp2.000.000 (Rp5.000.000 – Rp3.000.000) dan muncul beban 

pemakaian perlengkapan sebesar Rp3.000.000. 

 Pada tanggal 3 Januari 2020 perusahaan membayar premi 

asuransi kebakaran senilai Rp12.000.000. untuk asuransi 

selama 1 tahun. 

Jurnal transaksi: 

 

Posting: 

 

Jurnal Penyesuaian pada tanggal 31 Januari 2020 

 

Posting: 

 

66.000.000    02-Jan 5.000.000           03-Jan 12.000.000 
03-Jan 12.000.000        

KAS Asuransi Dibayar Dimuka

Hal: 01
TGL

Post. 
Reff

 Debit  Kredit 

31-Jan Beban Asuransi 1.000.000    
Asuransi Dibayar Dimuka 1.000.000     

Menyesuaian asuransi yang telah berjalan

JURNAL
AKUN

03-Jan 12.000.000    31-Jan 1.000.000           31-Jan 1.000.000    
SALDO 11.000.000  

Asuransi Dibayar Dimuka Beban Asuransi



 

60  
 

Neraca saldo akan menampilkan saldo Asuransi dibayar di muka 

sebesar Rp11.000.000 (Rp12.000.000 – Rp1.000.000) dan Beban 

asuransi senilai Rp1.000.000 yaitu sebesar asuransi yang sudah 

berjalan selama 1 bulan= Rp12jt/ 12 bulan = Rp1jt/ bulan. 

 

Ilustrasi 2: Pendapatan yang ditangguhkan 

 Selain menjual barang, perusahaan juga menyediakan layanan 

jasa konsultasi interior desain. Pada tanggal 4 Januari 2020 

perusahaan menerima kas sebesar Rp6.000.000 untuk jasa 

konsultasi sebanyak 10x. jasa ini baru akan diberikan mulai 

minggu ke-2 bulan Januari. 

Jurnal transaksi 

 

Posting. 

 

 Diketahui jasa konsultasi yang telah diberikan sampai dengan 

tanggal 31 Januari 2020 adalah sebanyak 8x.  

 

Hal: 01
TGL

Post. 
Reff

 Debit  Kredit 

04-Jan Kas 6.000.000    
Pendapatan diterima dimuka 6.000.000     

Menerima pendapatan dimuka

AKUN

JURNAL

66.000.000    02-Jan 5.000.000           04-Jan 6.000.000          
04-Jan 6.000.000      03-Jan 12.000.000        

KAS Pendapatan diterima dimuka



 

61 
 

Jurnal Penyesuaian. 

 

Posting. 

 

Pendapatan diterima di muka pada tanggal 31 Januari 2020 akan 

mempunyai saldo sebesar Rp1.200.000 karena yang Rp4.800.000 

sudah harus dicatat sebagai pendapatan jasa yaitu berasal dari 8x 

jasa konsultasi yang telah diberikan perusahaan. 8 x (6jt/10) 

 

Ilustrasi 3: Beban yang terutang (Beban Akrual) 

Beban yang terutang muncul karena adanya beban yang telah 

terjadi tetapi belum dibayar dan belum dicatat pada jurnal 

transaksi. 

 Pembayaran gaji karyawan dilakukan setiap 2 mingguan yaitu 

setiap tanggal 1 dan 15 setiap bulannya, untuk gaji paruh ke-2 

bulan Januari sebesar Rp2.500.000 baru akan dibayarkan 

tanggal 1 bulan berikutnya. 

Hal: 01
TGL

Post. 
Reff

 Debit  Kredit 

31-Jan Pendapatan diterima dimuka 4.800.000    
Pendapatan Jasa 4.800.000     

Penyesuaian Pendapatan jasa

JURNAL
AKUN

31-Jan 4.800.000      04-Jan 6.000.000           31-Jan 4.800.000          
SALDO 1.200.000           

Pendapatan diterima dimuka Pendapatan Jasa
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Jurnal penyesuaian 

 

Posting 

 

 

Ilustrasi 4: Pendapatan yang masih harus diterima (Pendapatan 

Akrual) 

Pendapatan yang masih harus diterima (pendapatan terutang) 

harus dicatat ketika ada barang/jasa sudah diserahkan oleh 

perusahaan kepada pelanggan tetapi kas belum diterima samapi 

dengan tanggal laporan. Pendapatan harus diakui tetapi belum 

dicatat pada jurnal transaksi. 

 31 jan 2020 Perusahaan memberikan konsultasi kepada Ny 

Cantik dan mengirimkan tagihan sebesar Rp1.000.000 atas jasa 

tersebut dan Ny. Cantik belum melunasinya. 

Jurnal penyesuaian 

Hal: 01
TGL

Post. 
Reff

 Debit  Kredit 

31-Jan Beban Gaji 2.500.000    
Hutang Gaji 2.500.000     

Menyesuaian Beban gaji yang masih harus dibayar

JURNAL
AKUN

15-Jan 3.500.000            31-Jan 2.500.000                

31-Jan 2.500.000            SALDO 2.500.000          
SALDO 6.000.000     

Beban Gaji Hutang Gaji
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Posting: 

 
 

Ilustrasi 5: Penyusutan atas Aset Tetap 

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang digunakan perusahaan 

dalam kegiatan operasi maupun administrasi dan memberikan 

manfaat ekonomis lebih dari satu periode. Aset tetap yang 

mempunyai masa manfaat terbatas, pada akhir masa 

ekonomisnya harus dihapuskan dari laporan keuangan. Hilangnya 

nilai aset tetap tersebut akan dibebankan secara sistematis dalam 

periode aset tersebut memberikan manfaat. Pembebanan nilai 

perolehan aset pada periode manfaat ekonomisnya akan diakui 

sebagai beban penyusutan. 

Jadi, penyusutan adalah alokasi nilai perolehan aset menjadi 

beban pada periode dimana aset tetap tersebut memberikan 

manfaat. Terdapat berbagai cara menghitung besarnya beban 

penyesuaian. Metode yang paling lazim digunakan adalah metode 

garis lurus. Dalam metode ini, pembenanan dilakukan dengan 

membagi harga perolehan (cost) dengan periode manfaat 

Hal: 01
TGL

Post. 
Reff

 Debit  Kredit 

31-Jan Piutang Pendapatan 1.000.000    
Pendapatan Jasa 1.000.000     

Pendapatan yang terhutang

AKUN

JURNAL

31-Jan 1.000.000      31-Jan 4.800.000          
31-Jan 1.000.000          

Pendapatan JasaPiutang
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ekonomis dari aset. Contohnya Sahabat UMKM memiliki oven 

yang digunakan untuk produksi kue. Oven tersebut dibeli dengan 

harga Rp6.000.000. Umumnya, oven tersebut bisa dipakai selama 

5 tahun. Maka, beban penyusutan akan dihitung sebagai berikut: 

Rp6.000.000/5 tahun = Rp1.200.000/tahun atau Rp100.000/bulan. 

 

 Peralatan perusahaan diestimasikan mempunyai umur 

ekonomis selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Perusahaan 

menggunakan metode garis lurus. 

Jurnal Penyesuaian: 

 

Posting: 

 

Beban penyusutan senilai Rp250.000 berasal dari nilai perolehan 

aset Rp15 juta dibagi 60 bln (5 tahun) umur ekonomis. Beban 

penyusutan akan dilaporkan sebagai beban dalam laporan laba 

rugi. Akumulasi penyusutan-peralatan merupakan akun yang 

Hal: 01
TGL

Post. 
Reff

 Debit  Kredit 

31-Jan Beban Penyusutan 250.000       
Akumulasi Penyusutan -peralatan 250.000        

Penyesuaian atas penyusutan aset tetap

JURNAL
AKUN

31-Jan 250.000         31-Jan 250.000             

Beban Penyusutan Akumulasi Penyusutan-alat
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dilaporkan pada kelompok aset sebagai pengurang aset tetap 

yang bersangkutan (contra-asset). 

 

 Neraca Saldo Setelah Penyesuaian 

Setelah pembuatan jurnal penyesuaian yang diikuti dengan 

posting ke buku besar, Sahabat akan memperoleh saldo yang telah 

disesuaikan, yang akan dirangkum dalam neraca saldo setelah 

penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian ini kemudian akan 

diolah menjadi laporan keuangan. Akun pendapatan dan beban 

akan dilaporkan dalam laporan laba rugi, dan akun Aset, 

Kewajiban dan Ekuitas akan dilaporkan dalam laporan posisi 

keuangan atau neraca.  

Berikut Neraca Saldo setelah Penyesuaian dari contoh kasus Toko 

Kaya Sejahtera. 
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KODE AKUN DEBIT KREDIT
110 Kas 55.000.000     
112 Piutang 5.500.000       
113 Persediaan 16.000.000     
114 Perlengkapan 2.000.000       
115 Asuransi dibayar dimuka 11.000.000     
122 Peralatan 15.000.000     
132 Akumulasi Penyusutan-Peralatan 250.000           
210 Hutang Usaha 2.000.000       
211 Hutang Gaji 2.500.000       
213 Pendapatan diterima dimuka 1.200.000       
310 Modal Tn Kaya 100.000.000   
320 Prive Tn Kaya 5.000.000       
410 Penjualan 27.500.000     
420 Pendapatan Jasa 5.800.000       
510 Harga Pokok Penjualan 16.000.000     
520 Beban Gaji 6.000.000       
521 Beban Sewa 3.000.000       
522 Beban Penyusutan 250.000           
523 Beban Umum 500.000           
524 Beban Perlengkapan 3.000.000       
525 Beban Asuransi 1.000.000       

139.250.000 139.250.000 

Toko Kaya Sejahtera
Neraca Saldo Setelah Penyesuian

31 Januari 2020
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 LAPORAN KEUANGAN 

 Jenis Laporan Keuangan 

Bentuk informasi keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi adalah 

laporan keuangan. Jenis laporan keuangan adalah sebagai berikut. 

1. Laporan Laba Rugi 

Laporan Laba Rugi merupakan laporan yang menyajikan 

pendapatan dan beban selama periode tertentu. Seringkali 

disebut sebagai laporan kinerja perusahaan. 

2. Laporan Perubahan Ekuitas 

Merupakan Laporan perubahan ekuitas selama periode 

tertentu. Ekuitas awal ditambah laba atau dikurangi rugi yang 

berasal dari laporan Laba rugi dan dikurangi prive/pengambilan 

modal oleh pemilik. 

3. Laporan Posisi Keuangan /Neraca 

Laporan Posisi Keuangan sering juga disebut Neraca (balance 

sheet) menyajikan posisi aset, kewajiban dan ekuitas pada 

tanggal laporan. 

4. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas menyajikan arus kas yang dibagi dalam 3 

kelompok aktivitas yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi dan 

aktivitas pembiayaan. Laporan ini menekankan pada dari mana 

sumber kas masuk dan untuk apa saja kas keluar dari masing-

masing aktivitas perusahaan. 
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5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan laporan keuangan berisi kebijakan akuntansi serta 

penjelasan yang diperlukan atas item-item dalam 4 (empat) 

laporan keuangan  lainnya. 

Sekarang, coba Sahabat lihat laporan keuangan berikut. Laporan 

keuangan ini disusun dari data neraca saldo setelah penyesuaian 

di bagian sebelumnya ya.  

Neraca saldo setelah penyesuaian. 

 

KODE AKUN DEBIT KREDIT
110 Kas 55.000.000     
112 Piutang 5.500.000       
113 Persediaan 16.000.000     
114 Perlengkapan 2.000.000       
115 Asuransi dibayar dimuka 11.000.000     
122 Peralatan 15.000.000     
132 Akumulasi Penyusutan-Peralatan 250.000           
210 Hutang Usaha 2.000.000       
211 Hutang Gaji 2.500.000       
213 Pendapatan diterima dimuka 1.200.000       
310 Modal Tn Kaya 100.000.000   
320 Prive Tn Kaya 5.000.000       
410 Penjualan 27.500.000     
420 Pendapatan Jasa 5.800.000       
510 Harga Pokok Penjualan 16.000.000     
520 Beban Gaji 6.000.000       
521 Beban Sewa 3.000.000       
522 Beban Penyusutan 250.000           
523 Beban Umum 500.000           
524 Beban Perlengkapan 3.000.000       
525 Beban Asuransi 1.000.000       

139.250.000 139.250.000 
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Toko Kaya Sejahtera
Neraca Saldo Setelah Penyesuian

31 Januari 2020
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Ilustrasi Laporan Keuangan Toko Kaya Sejahtera 

Laporan keuangan yang pertama adalah Laporan Laba Rugi. 

Silakan Sahabat cermati ya. 

 

 

 

 

 

 

Penjualan 27.500.000 
Harga Pokok Penjualan 16.000.000 

Laba Kotor 11.500.000 
Beban Operasional

Beban Gaji 6.000.000 
Beban Sewa 3.000.000 
Beban Penyusutan 250.000    
Beban Umum 500.000    
Beban Perlengkapan 3.000.000 
Beban Asuransi 1.000.000 
Total Beban 13.750.000 

2.250.000-   
Pendapatan lain-lain

Pendapatan Jasa 5.800.000   
Laba (Rugi) 3.550.000   

Toko Kaya Sejahtera
Laporan Laba Rugi

Periode Bulan Januari 2020
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Laporan Perubahan Ekuitas. 

 

Laporan Posisi Keuangan 

 

Modal Tn Kaya,  1 jan 2020 100.000.000   
Laba (Rugi) 3.550.000       

103.550.000   
Prive Tn Kaya 5.000.000-       
Modal Tn Kaya, 31 jan 2020 98.550.000     

Toko Kaya Sejahtera
Laporan Perubahan Ekuitas
Periode Bulan Januari 2020

ASET
ASET LANCAR

Kas 55000000
Piutang 5500000
Persediaan 16000000
Perlengkapan 2000000
Asuransi dibayar dimuka 11000000

Total Aset Lancar 89.500.000     
ASET TETAP

Peralatan 15.000.000      
Akumulasi Penyusutan 250.000-            

Total Aset Tetap 14.750.000     
TOTAL ASET 104.250.000 
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS  

Hutang Usaha 2.000.000        
Hutang Gaji 2.500.000        
Pendapatan diterima dimuka 1.200.000        

Total Liabilitas 5.700.000       
EKUITAS

Modal Tn Kaya 98.550.000     
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 104.250.000 

Toko Kaya Sejahtera
Laporan Posisi Keuangan

Per 31 Desember 2020
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Laporan Arus Kas 

 

 Jurnal Penutup 

Sahabat UMKM, tahapan selanjutnya pada siklus akuntansi adalah 

jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan jurnal yang dibuat 

AKTIVITAS OPERASI
Net Income 3.550.000       
Penyesuaian basis kas

Beban Penyusutan 250.000            
ditambah kenaikan atas:
Hutang Usaha 2.000.000        
Hutang Gaji 2.500.000        
Pendapatan diterima dimuka 1.200.000        
Penambahan 5.950.000       
dikurangi kenaikan atas
Piutang 5500000
Persediaan 16000000
Perlengkapan 2000000
Asuransi dibayar dimuka 11000000
Pengurangan 34.500.000-     

Kas bersih untuk aktivitas operasi 25.000.000-     
AKTIVITAS INVESTASI

Pembelian Peralatan 15.000.000      
Kas bersih untuk aktivitas investasi 15.000.000-     
AKTIVITAS PEMBIAYAAN

setoran modal pemilik 100.000.000    
pengambilan modal (prive) 5.000.000-        

Kas bersih dari aktivitas pembiayaan 95.000.000     
Kenaikan Kas 55.000.000     
saldo kas awal (per 1 Jan 2020) -                        
Saldo kas per 31 Januari 2020 55.000.000     

Toko Kaya Sejahtera
Laporan ARUS KAS

Periode Bulan Januari 2020
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pada akhir periode yang berfungsi untuk menutup akun 

pendapatan, beban dan prive. Akun tersebut merupakan akun 

nominal atau akun sementara yang hanya menunjukkan kegiatan 

untuk satu periode, sehingga setiap akhir periode saldonya harus 

di nol-kan. Pada awal periode berikutnya pencatatan akun 

pendapatan, beban dan prive dimulai dari Nol (0). 

Jurnal Penutup berfungsi: 

1. memindahkan saldo pendapatan, beban dan prive ke akun 

ekuitas. 

2. membuat saldo pendapatan, beban dan prive menjadi 0. 

Dalam proses penutupan umumnya digunakan akun “ikhtisar laba 

rugi” sebagai akun perantara. Akun ikhtisar laba rugi kemudian 

akan ditutup ke akun modal. 

Tahapan membuat jurnal penutup adalah sebagai berikut. 

1. Menutup akun-akun pendapatan; 

2. Mendebit akun pendapatan, mengkredit akun ikhtisar laba-

rugi; 

3. Menutup akun-akun beban; 

4. Mendebit akun ikhtisar Laba-Rugi dan mengkredit beban;  

5. Menutup laba/rugi bersih atau menutup akun ikhtisar Laba-

rugi 

 Jika laba 

Mendebit akun ikhtisar laba-rugi, mengkredit akun Modal 

 Jika Rugi 
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Mendebit akun Modal, mengkredit akun ikhtisar laba-rugi 

6. Menutup akun prive; dan 

7. Mendebit akun modal, mengkredit akun prive.  

Ilustrasi Jurnal Penutup 

 

Setiap jurnal harus selalu diikuti proses posting ke buku besar, 

sehingga akan nampak buku besar penjualan, pendapatan jasa, 

beban-beban dan prive pada toko Kaya Sejahtera mempunyai 

saldo 0 serta saldo modal Pak Kaya akan bertambah sebesar 

Rp3.550.000 atau sebesar laba bersih dan berkurang sebesar 

Rp5.000.000 karena adanya prive. Jurnal penutupan ini sekaligus 

menjelaskan laporan perubahan modal. 

Setelah proses penutupan maka neraca saldo setelah penutupan 

pada Toko Kaya Sejahtera adalah sebagai berikut. 

Hal: xx
TGL

Post. 
Reff

 Debit  Kredit 

31-Jan Penjualan 27.500.000    
Pendapatan Jasa 5.800.000      

Ikhtisar Laba-Rugi 33.300.000    
31-Jan Ikhtisar Laba-Rugi 29.750.000    

Harga Pokok Penjualan 16.000.000    
Beban Gaji 6.000.000      
Beban Sewa 3.000.000      
Beban Penyusutan 250.000         
Beban Umum 500.000         
Beban Perlengkapan 3.000.000      
Beban Asuransi 1.000.000      

31-Jan Ikhtisar Laba-Rugi 3.550.000      
Modal Tn Kaya 3.550.000      

31-Jan Modal Tn Kaya 5.000.000      
Prive Tn Kaya 5.000.000      

JURNAL PENUTUP
AKUN
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Neraca Saldo setelah penutupan akan digunakan sebagai neraca 

awal pada periode berikutnya. 

Nah Sahabat UMKM, selamat mencoba menyusun laporan 

keuangan ya!!  

KODE AKUN DEBIT KREDIT

110 Kas 55.000.000           
112 Piutang 5.500.000             
113 Persediaan 16.000.000           
114 Perlengkapan 2.000.000             
115 Asuransi dibayar dimuka 11.000.000           
122 Peralatan 15.000.000           
132 Akumulasi Penyusutan-Peralatan 250.000             
210 Hutang Usaha 2.000.000          
211 Hutang Gaji 2.500.000          
213 Pendapatan diterima dimuka 1.200.000          
310 Modal Tn Kaya 98.550.000        
320 Prive Tn Kaya -                             
410 Penjualan -                          
420 Pendapatan Jasa -                          
510 Harga Pokok Penjualan -                             
520 Beban Gaji -                             
521 Beban Sewa -                             
522 Beban Penyusutan -                             
523 Beban Umum -                             
524 Beban Perlengkapan -                             
525 Beban Asuransi -                             

104.500.000        104.500.000     

31 Januari 2020

Toko Kaya Sejahtera
Neraca Saldo Setelah Penutupan
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Akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang bertujuan menyediakan 
informasi kepada pengguna terkait kegiatan ekonomi dan kondisi suatu usaha. 
Akuntansi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu Akuntansi manajemen berisi 
informasi yang ditujukan hanya untuk pengguna internal perusahaan, dan  akuntansi 
keuangan  yang bertujuan memberikan informasi keuangan baik untuk pihak internal 
maupun ekternal seperti investor, kreditur, konsumen, dan juga pemerintah. 
Penyusunan laporan keuangan hendaknya menggunakan acuan/standar yang sama agar 
dapat diperbandingkan antar satu entitas dengan entitas yang lain sehingga berdaya 
guna bagi pemakai laporan sebagai dasar pengambilan keputusan, 

Tujuan dari penyusunan laporan keuangan antara lain: untuk menyediakan informasi 
terkait kinerja perusahaan selama satu periode, untuk mengetahui posisi keuangan pada 
tanggal tertentu, untuk mengetahui perubahan ekuitas serta untuk mengetahui sumber 
kas masuk dan kas keluar perusahaan. Adapun jenis-jenis laporan keuangan adalah 
laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan/neraca, laporan 
arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Semua jenis laporan ini akan dibahas tuntas 
di buku ini, yuk kita buat laporan keuangan.  

 


