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SAMBUTAN REKTOR
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Prof. Dr. H.A. Qadir Gassing, H.T.,M.S.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh UIN Alauddin Makassar
pasca diresmikannya pada tanggal 4 Desember 2005 adalah
melakukan aktivitas konkret dan nyata untuk mewujudkan obsesi
UIN sebagai pusat peradaban Islam di Indonesia Bagian Timur.
Upaya yang dilakukan untuk mencapai cita-cita ini adalah dengan
mengaktifkan sinerjitas antara ilmu pengetahuan umum dan agama
agar supaya tidak terjadi dikotomi antara keduanya.

Langkah konkret yang dilakukan untuk tujuan di atas dimulai
dengan menggagas sistem pengajaran pendampingan. Pendampingan
dilakukan dengan cara mempertemukan silabi umum dan agama,
memadukan dan mensenyawakan literatur umum dan agama, serta
pendampingan dan persenyawaan yang dilakukan dalam diskusi-
diskusi langsung di ruang kelas yang dihadiri oleh pengajar dan
dosen bidang umum dan agama.

Buku ini adalah salah satu bentuk nyata dari realisasi dan
pengejawantahan ide sinerjitas ilmu. Buku ini diharapkan untuk
memberi kontribusi penting yang dapat melahirkan inspirasi-inspirasi
serta kesadaran baru dalam rangka pengembangan keberilmuan kita
sebagai bagian dari civitas akademika UIN Alauddin yang muaranya
diharapkan untuk pencapaian cita-cita UIN Alauddin seperti yang
disebutkan di atas. Hal ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh
para tokoh pendidikan muslim pasca Konferensi Pendidikan Mekkah
dan pada konferensi-konferensi pendidikan setelahnya di beberapa
negara.

Semoga buku ini yang juga merupakan buku daras di UIN
Alauddin dapat memperoleh ridha Allah. Yang tak kalah pentingnya,
buku ini juga dapat menjadi rujukan mahasiswa untuk memandu
mereka memperoleh gambaran konkret dari ide sinerjitas
pengetahuan agama dan umum yang marak diperbincangkan dewasa
ini.

Amin Ya Rabbal-Alamin.

Makassar,   Oktober 2013
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wa barakaatuh.

Alhamdulillahi robbil 'alamin. Segala puji hanya milik Allah
SWT atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga
sehingga penulis dapat menyelesaikan buku daras yang berjudul
Mahir membuat laporan keuangan dengan MS Excel.

Buku ini membahas mengenai bagaimana pembuatan laporan
keuangan dengan Ms. Excel yang terotomatisasi. Selain digunakan
sebagai bahan ajar buku ini juga dapat membantu siapapun pihak
yang ingin membuat aplikasi laporan keuangan dengan M.S Excel.

Pada lembaran pengantar ini penulis ingin mengucapkan
terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak terutama istri
yang telah memberikan banyak waktu dan pikiran dalam membantu
penyelesaian buku ini dan anakku tercinta yang telah memberikan
senyum manisnya sebagai semangat penulis dalam menyelasaikan
buku ini. Serta tak lupa kedua orang tua dan segenap keluarga dan
berbagai pihak yang tak sempat penulis sebutkan pada lembaran
pengantar ini, semoga kita semua selalu berada di jalan-Nya.

Penulis sangat berharap kiranya buku ini dapat memberikan
manfaat dan kontribusi yang besar terhadap siapapun pihak baik
mahasiswa, praktisi akuntansi yang ingin membuat aplikasi laporan
keuangan dengan program Microsoft Excel.

Sebagaimana kata pepatah “tak ada cinta yang sempurna,
yang ada hanya bagaimana kita menerima ketidaksempurnaan cinta
yang membuatnya sempurna”. Begitupun dengan buku ini masih
banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu melalui
kata pengantar ini penulis sangat terbuka menerima kritik serta saran
yang membangun sehingga secara bertahap penulis dapat
membuatnya menjadi sempurna. Terima kasih dan selamat membaca.

Makassar, 30 September 2013
Penulis,
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SATUAN BAHASAN I :

SEJARAH AKUNTANSI, AKUNTANSI DALAM ISLAM,
DEFINISI DAN ARTI PENTING AKUNTANSI, PERUSAHAAN
SEBAGAI SEBUAH ENTITAS, PARA PEMAKAI INFORMASI
AKUNTANSI.

A. Gambaran singkat Mengenai Materi Kuliah
Materi kuliah ini membahas mengenai Sejarah Akuntansi,

Akuntansi dalam Islam, Definisi dan Arti Penting Akuntansi,
Perusahaan sebagai Sebuah Entitas, Para Pemakai Informasi
Akuntansi.

B. Pedoman Mempelajari Materi
Baca dengan baik uraian mengenai Sejarah Akuntansi,

Akuntansi dalam Islam, Definisi dan Arti Penting Akuntansi,
Perusahaan sebagai Sebuah Entitas, Para Pemakai Informasi
Akuntansi. Kemudian buatlah intisari/ringkasan tiap poin
pembahasan. Pahami dengan baik intisari/ringkasan tersebut.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat menjelaskan sejarah akuntansi
2. Mahasiswa dapat menjelaskan akuntansi dalam islam.
3. Mahasiswa dapat menjelaskan definisi dan arti penting

akuntansi
4. Mahasiswa dapat menjelaskan perusahaan sebagai sebuah

entitas
5. Mahasiswa dapat menjelaskan para pemakai informasi

akuntansi

BAB
I SEJARAH AKUNTANSI
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SEJARAH AKUNTANSI, AKUNTANSI DALAM ISLAM,
DEFINISI DAN ARTI PENTING AKUNTANSI, PERUSAHAAN
SEBAGAI SEBUAH ENTITAS, PARA PEMAKAI INFORMASI
AKUNTANSI.

A. Sejarah Akuntansi

Pada awalnya, pencatatan transaksi perdagangan dilakukan
dengan cara sederhana, yaitu dicatat pada batu, kulit kayu, dan
sebagainya. Catatan tertua yang berhasil ditemukan sampai saat ini
masih tersimpan, yaitu berasal dari Babilonia pada 3600 SM.
Penemuan yang sama juga diperoleh di Mesir dan Yunani kuno.
Pencatatan itu belum dilakukan secara sistematis dan sering tidak
lengkap.

Pencatatan yang lebih lengkap dikembangkan di Italia setelah
dikenal angka-angka desimal Arab dan semakin berkembangnya
dunia usaha pada waktu itu. Banyak di antara kita yang mengenal
Luca Pacioli sebagai Bapak Akuntansi Modern. Pacioli, seorang
ilmuan dan pengajar di beberapa universitas yang lahir di Tuscany,
Italia pada tahun 1445, merupakan orang yang dianggap menemukan
persamaan akuntansi untuk pertama kali pada tahun 1494 dengan
bukunya : Summa de Arithmetica geometria et Proportionalita (A Review of
Arithmetic, Geometry dan Proportions). Dalam buku tersebut beliau
menerangkan mengenai double entry book keeping sebagai dasar
perhitungan akuntansi modern, bahkan juga hampir seluruh kegiatan
rutin akuntansi yang kita kenal saat ini seperti pengginaan jurnal,
buku besar (ledger).

Sebenarnya, Luca Pacioli bukanlah orang yang menemukan
double entry book keeping system, mengingat sistem tersebut telah
dilakukan sejak adanya perdagangan antara Venice dan Genoa pada
awal abad ke 13M setelah terbukanya jalur perdagangan antara Timur
Tengah dan Kawasan Meditrania. Bahkan, pada tahun 1340
bendahara kota Massri telah melakukan pencatatan dalam bentuk
double entry. Hal ini pun diakui oleh Luca Pacioli bahwa apa yang
dituliskannya berdasarkan apa yang telah terjadi di Venice sejak 1
abad sebelumnya.
Hendriksen, dalam buku “Accounting Theory” menulis:

“… the introduction of Arabic Numerical greatly facilitated the
groqth of accounting.” (penemuan angka Arab sangat
membantu perkembangan akuntansi).
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Kutipan ini menandai anggapan bahwa sumbangan Arab
terhadap perkembangan disiplin akuntansi sangat besar. Dapat kita
catat bahwa penggunaan angka Arab mempunyai andil besar dalam
perkembangan ilmu akuntansi. Artinya besar kemungkinan bahwa
dalam peradaban Arab sudah ada metode pencatatan akuntansi.
Bahkan mungkin mereka memulainya. Bangsa Arab pada waktu itu
sudah memiliki administrasi yang cukup maju, praktik pembukuan
telah menggunakan buku besar, jurnal umum, buku kas, laporan
periodik, dan penutupan buku.

Di Indonesia, akuntansi mulai diterapkan sejak 1642. Tetapi
jejak yang jelas baru ditemui pada pembukuan Amphion Society yang
berdiri di Jakarta sejak tahun 1747. Perkembangan akuntansi yang
mencolok baru muncul setelah undang-undang mangenai tanam
paksa dihapuskan tahun 1870. Dengan dihapuskannya tanam paksa,
kaum pengusaha Belanda banyak bermunculan di Indonesia untuk
menanamkan modalnya. Sistem yang dianut oleh pengusaha Belanda
ini adalah seperti yang diajarkan oleh Luca Pacioli.

Dalam masa pendudukan Jepang, Indonesia sangat
kekurangan tenaga di bidang akuntansi. Jabatan-jabatan pimpinan
dibagian keuangan yang 90% dipegang oleh bangsa Belanda, menjadi
kosong. Dalam masa ini, atas prakarsa Mr. Slamet, didirikan kusus-
kursus untuk mengisi kekosongan jabatan tadi dengan tenaga-tenaga
Indonesia. Pada tahun 1874, hanya ada seorang akuntan berbangsa
Indonesia, yaitu Prof. Dr. Abutari. Di Indonesia, pendidikan
akuntansi mulai dirintis dengan dibukanya jurusan akuntansi di
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1952. Pembukaan ini
kemudian diikuti Institut Ilmu Keuangan (sekarang Sekolah Tinggi
Akuntansi Negara) tahun 1960 dan Fakultas-fakultas Ekonomi di
Universitas Padjadjaran (1961), Universitas Sumatera Utara (1964),
Universitas Airlangga (1962), dan Universitas Gadjah Mada (1964).

Organisasi profesi yang menghimpun para akuntan Indonesia
berdiri 23 Desember 1957. Organisasi ini diberi nama Ikatan Akuntan
Indonesia (IAI) dengan pendiri lima orang akuntan Indonesia. Profesi
akuntan mulai berkembang dengan pesat sejak tahun 1967. Pada
tahun itu juga dikeluarkannya undang-undang modal asing yang
kemudian disusul dengan undang-undang penanaman modal dalam
negeri tahun 1968 yang merupakan pendorong berkembangnya
profesi akuntansi. Setelah krisis ekonomi Indonesia tahun 1997, peran
profesi akuntan diakui semakin signifikan mengingat profesi ini
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memiliki peranan strategis di dalam menciptakan iklim transparansi
di Indonesia

B. Akuntansi Dalam Islam

Menurut literatur Islam, akuntansi (muhasabah) didefinisikan
sebagai suatu aktivitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan
transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang
sesuai dengan syariat, dan jumlah-jumlahnya, di dalam catatan-
catatan yang representatif, serta berkaitan dengan pengukuran hasil-
hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-
tindakan, dan membantu pengambilan keputusan yang tepat.

Setelah munculnya Islam di Semenanjung Arab di bawah
pimpinan Rasulullah saw, serta terbentuknya Daulah Islamiah di
Madinah, mulailah perhatian Rasulullah untuk membersihkan
muamalah maaliah (keuangan) dari unsur-unsur riba dan dari segala
bentuk penipuan, pembodohan, perjudian, pemerasan, monopoli dan
segala bentuk usaha untuk mengambil harta orang lain secara batil.
Rasulullah lebih menekankan pada pencatatan keuangan. Beliau
mendidik secara khusus beberapa orang sahabat untuk menangani
profesi ini dan mereka diberi sebutan khusus, yaitu hafazhatul amwal
(pengawas keuangan).

Akuntansi dalam Islam merupakan alat (tool) untuk
melaksanakan perintah Allah SWT sebagaimana firmannya dalam
surah Al Baqarah ayat 282,

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya.Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah
ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada
hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau
lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan,
maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.Dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di
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antaramu).Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya
jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.Janganlah
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka
dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil
maupun besar sampai batas waktu membayarnya.Yang demikian itu,
lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih
dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.(Tulislah
mu´amalahmu itu), kecuali jika mu´amalah itu perdagangan tunai
yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu,
(jika) kamu tidak menulisnya.Dan persaksikanlah apabila kamu
berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit
menyulitkan.Jika kamu lakukan (yang demikian), maka
sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha
Mengetahui segala sesuatu.”

Pada surat Al-Baqarah 282 dapat kita lihat bahwa Islam
menekankan pada kewajban melakukan pencatatan, hal ini supaya :

1. Menjadi bukti dilakukannya transaksi muamalah yang
menjadi dasar nantinya dalam menyelesaikan persoalan
selanjutnya.

2. Menjaga agar tidak terjadi manipulasi atau penipuan baik
dalam transaksi maupun hasil dari transaksi tersebut.

Islam memandang akuntansi tidak sekedar ilmu yang bebas
nilai untuk melakukan pencatatan dan pelaporan saja, tetapi juga
sebagai alat untuk menjalankan nilai-nilai Islam (Islamic Value) sesuai
ketentuan syariah. Sebagaimana firman Allah:

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan
(surah 4 ayat 135).

Allah juga berfirman

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang (yaitu) orang-orang yang
apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi,
dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain,
mereka mengurangi, (Surah 83 ayat 1-3).
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Akuntansi dalam Islam selain memfokuskan pada pelaporan
yang jujur mengenai posisi keuangan entitas dan hasil operasinya,
akuntansi juga perlu mengungkapkan apa yang halal dan apa yang
haram. Ini sesuai dengan perintah Allah untuk saling tolong
menolong di dalam mengerjakan kebaikan.

Allah juga berfirman :

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran”(Surah 5 ayat 2)

Ini berarti bahwa akuntansi di dalam Islam mempunyai
sasaran yang harus disadari dan dipatuhi oleh akuntan keuangan di
dalam Islam. Dia tidak boleh memasuki bidang ini tanpa kesadaran
dan pemahaman yang jelas mengenai sasaran akuntansi keuangan.

C. Definisi dan Arti Penting Akuntansi

Menurut American Accounting Association (AAA);

Accounting is the process of identifying, measuring, and
communicating economic information to permit information
judgment and decision by users of the information. (Akuntansi
adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan
informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian
dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka
yang menggunakan informasi tersebut).

Sedangkan menurut American Institute of Certified Public
Accountants (AICPA); Accounting is the art of recording,
classifying and summarizing in a significant manner and terms of
money, transaction and events which are, in part at least, of finacial
character, and interpreting the result there of.(Akuntansi adalah
seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan
dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi dan
kejadian-kejadian yang setidak-tidaknya bersifat finansial dan
penafsiran hasil-hasilnya.

Secara sederhana, akuntansi dapat diartikan sebagai suatu
sistem infomasi yang mengidentifikasikan, mencatat, dan
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mengomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu
perusahaan kepada para penggua yang berkepentingan. Berikut
penjelasan lebih rinci dari ativitas tersebut.

- Mengidentifikasi. Identifikasi terhadap transaksi yang terjadi
untuk membedakan apakah transaksi tersebut merupakan
transaksi keuangan atau non-keuangan. Transaksi keuangan
adalah kejadian atau kondisi yang secara langsung
mempengaruhi kondisi keuangan atau hasil operasi suatu
entitas sementara non keuangan artinya peristiwa atau
kejadian yang tidak mengakibatkan perubahan posisi
keuangan pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa
tersebut.

- Mencatat. Setelah identifikasi atas transaksi tersebut
kemudian dilakukan pencatatan secara kronologis dan
sistematis terhadap semua transaksi bisnis yang sudah
diidentifikasi. Di dalam pencatatan, peristiwa-peristiwa
ekonomi juga akan diklasifikasikan dan dibuat ikhtisarnya.

- Mengomunikasikan. Aktivitas pengidentifikasian dan
pencatatan tidak akan berarti apa-apa kecuali informasi
tersebut dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.
Informasi keuangan akan disampaikan melalui laporan
akuntansi, yang umumnya disebut laporan keuangan
(Financial statement).

D. Perusahaan sebagai Sebuah Entitas

Akuntansi menyajikan informasi keuangan diberbagai entitas,
termasuk entitas bisnis maupun non-bisnis. Entitas bisnis lazim
disebut perusahaan, yaitu entitas yang menjalankan bisnis untuk
memperoleh laba, seperti toko buku, restoran, pabrik semen, dsb.
Sedangkan entitas non-bisnis merupakan entitas yang tidak
berorientasi terhadap laba, seperti LSM, organisasi kemahasiswaan,
yayasan,dsb. Perancangan dan pengembangan akuntansi mengikuti
jenis atau bentuk entitasnya sehingga keberadaan beragam sistem
akuntansi merupakan hal yang wajar. Namun, proses sistematis
akuntansi yang diterapkan pada dasarnya adalah sama meskipun
tidak identik.

E. Para Pemakai Informasi Akuntansi

Bentuk penyajian laporan keuangan dapat berupa laporan laba
rugi, laporan perubahan modal dan neraca, yang disesuaikan dengan
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kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dan berkepentingan
terhadap informasi akuntansi tersebut.

Pihak-pihak yang membutuhkan informasi dari laporan
akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Perusahaan, yaitu sebagai:
a. Bukti pertanggungjawaban kepada pemilik perusahaan.
b. Dasar pertimbangan dalam menetapkan rencana maupun

strategi yang akan diterapkan pada masa mendatang.
c. Alat untuk menilai pelaksanaan kegiatan perusahaan

secara keseluruhan.
d. Alat untuk mengukur biaya-biaya dari kegiatan

perusahaan.

2. Pemilik Perusahaan, yaitu sebagai:
a. Alat untuk menilai keberhasilan manajemen dalam

mengelola perusahaan.
b. Alat untuk menilai penambahan modal, perkiraan

perolehan keuntungan pada masa mendatang.

3. Kreditur, yaitu sebagai:
a. Alat untuk menentukan layak atau tidaknya perusahaan

tersebut diberi pinjaman atau kredit.
b. Alat untuk mengetahui seberapa besar kemampuan

perusahaan tersebut untuk membayar cicilan beserta
bunganya.

4. Karyawan, yaitu sebagai:
a. Alat untuk melihat prospek perusahaan yang

bersangkutan di masa mendatang, sebelum memutuskan
untuk ikut ambil bagian dalam perusahaan tersebut.

b. Alat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam
memberikan gaji atau upah kepada pegawainya.

5. Pemerintah, yaitu sebagai:
a. Alat untuk menentukan besarnya pajak yang dibebankan

kepada perusahaan tersebut;
b. Sasaran bagi data statistik pemerintah untuk kepentingan

perencanaan selanjutnya.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa ada berbagai
kepentingan dari berbagai pihak terhadap informasi yang disajikan
dalam laporan keuangan. Perkembangan teknologi khususnya
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teknologi informasi, diharapkan mampu menjadi sarana atau alat
untuk memudahkan pekerjaan penyelesasian siklus akuntansi.

F. Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi pada
satuan bahasan I dipersilahkan mengerjakan latihan berikut :

1. Jelaskan sejarah awal akuntansi ?
2. Bagaimanakah Islam memandang akuntansi?
3. Jelaskan mengapa kita harus mempelajari akuntansi?

G. Rangkuman

1. Penggunaan angka Arab mempunyai andil besar dalam
perkembangan ilmu akuntansi. Artinya besar kemungkinan
bahwa dalam peradaban Arab sudah ada metode pencatatan
akuntansi. Bahkan mungkin mereka memulainya. Bangsa
Arab pada waktu itu sudah memiliki administrasi yang cukup
maju, praktik pembukuan telah menggunakan buku besar,
jurnal umum, buku kas, laporan periodik dan penutupan
buku.

2. Akuntansi dalam Islam merupakan alat (tool) untuk
melaksanakan perintah Allah SWT sebagaimana firmannya
dalam surah Al Baqarah ayat 282. Islam memandang
akuntansi tidak sekedar ilmu yang bebas nilai untuk
melakukan pencatatan dan pelaporan saja, tetapi juga sebagai
alat untuk menjalankan nilai-nilai Islam (Islamic Value) sesuai
ketentuan syariah. Sebagaimana firman Allah dalam surah 4:
ayat 135.

3. Secara sederhana, akuntansi dapat diartikan sebagai suatu
sistem infomasi yang mengidentifikasikan, mencatat, dan
mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu
perusahaan kepada para pengguna yang berkepentingan.

4. Akuntansi menyajikan informasi keuangan diberbagai entitas,
termasuk entitas bisnis maupun non-bisnis. Bentuk penyajian
informasi berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan
laba/rugi, laporan perubahan modal dan neraca, yang
disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang
membutuhkan dan berkepentingan terhadap informasi
akuntansi tersebut.
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H. Tes Formatif
1. Jelaskan mengapa dikatakan Luca Pacioli bukanlah orang

yang menemukan double entry book keeping system ?
2. Bagaimanakah perkembangan akuntansi di zaman Nabi

Muhammad SAW?
3. Jelaskan pengertian akuntansi dan kepada siapakah yang

membutuhkan laporan akuntansi?

Kunci Jawaban Tes Formatif

1. Sebenarnya, Luca Pacioli bukanlah orang yang menemukan
double entry book keeping system, mengingat sistem tersebut
telah dilakukan sejak adanya perdagangan antara Venice dan
Genoa pada awal abad ke 13M setelah terbukanya jalur
perdagangan antara Timur Tengah dan Kawasan Meditrania.
Bahkan, pada tahun 1340 bendahara kota Massri telah
melakukan pencatatan dalam bentuk double entry. Hal ini pun
diakui oleh Luca Pacioli bahwa apa yang dituliskannya
berdasarkan apa yang telah terjadi di Venice sejak 1 abad
sebelumnya.

Sementara Hendriksen, dalam buku “Accounting Theory”
menulis:

“… the introduction of Arabic Numerical greatly facilitated the
groqth of accounting.” (penemuan angka Arab sangat
membantu perkembangan akuntansi).

Kutipan ini menandai anggapan bahwa sumbangan Arab
terhadap perkembangan disiplin akuntansi sangat besar.
Dapat kita catat bahwa penggunaan angka Arab mempunyai
andil besar dalam perkembangan ilmu akuntansi. Artinya
besar kemungkinan bahwa dalam peradaban Arab sudah ada
metode pencatatan akuntansi. Bahkan mungkin mereka
memulainya. Bangsa Arab pada waktu itu sudah memiliki
administrasi yang cukup maju, praktik pembukuan telah
menggunakan buku besar, jurnal umum, buku kas, laporan
periodik, dan penutupan buku.

2. Setelah munculnya Islam di Semenanjung Arab di bawah
pimpinan Rasulullah saw, serta terbentuknya Daulah Islamiah
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di Madinah, mulailah perhatian Rasulullah untuk
membersihkan muamalah dari unsur-unsur riba dan dari
segala bentuk penipuan, pembodohan, perjudian, pemerasan,
monopoli dan segala bentuk usaha untuk mengambil harta
orang lain secara batil. Rasulullah lebih menekankan pada
pencatatan keuangan. Beliau  mendidik secara khusus
beberapa orang sahabat untuk menangani profesi ini dan
mereka diberi sebutan khusus, yaitu hafazhatul amwal
(pengawas keuangan).
Dalam perkembangan selanjutnya ketika ada kewajiban zakat
dan ‘ushr (pajak pertanian dari muslim), dan perluasan
wilayah sehingga dikenal dengan adanya jizyah (pajak hasil
dari pertanian non muslim), maka Rasul mendirikan Baitul
Maal pada awal abad ke-7. walaupun disebutkan pengelolaan
Baitul Maal masih sederhana, tetapi nabi telah menunjuk
petugas qadi, ditambah para sekretaris dan pencatat
administrasi pemerintahan.

3. Secara sederhana, akuntansi dapat diartikan sebagai suatu
sistem infomasi yang mengidentifikasikan, mencatat, dan
mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu
perusahaan kepada para penggua yang berkepentingan.
Bentuk penyajian laporan keuangan dapat berupa laporan
laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca, yang
disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang
membutuhkan dan berkepentingan terhadap informasi
akuntansi tersebut. Pihak-pihak yang membutuhkan informasi
dari laporan akuntansi adalah pihak internal yang teridiri dari:
Manajemen Perusahaan, Pemilik Perusahaan, dan karyawan.
Sementara pihak eksternal terdiri dari: Kreditur, Investor,
Pemerintah.
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 Persamaan Akuntansi.

 Elemen-elemen Persamaan Akuntansi.

 Analisis Akuntansi.
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SATUAN BAHASAN II :

Persamaan Akuntansi, Elemen-elemen Persamaan Akuntansi,
Analisis Akuntansi.

A. Gambaran singkat Mengenai Materi Kuliah
Materi kuliah ini membahas mengenai Persamaan

Akuntansi, Elemen-elemen Persamaan Akuntansi, Analisis
Akuntansi.

B. Pedoman Mempelajari Materi
Baca dengan baik uraian mengenai Persamaan Akuntansi,

Elemen-elemen Persamaan Akuntansi, Analisis Akuntansi..
Kemudian buatlah intisari/ringkasan tiap poin pembahasan.
Pahami dengan baik intisari/ringkasan tersebut.

C. Tujuan Pembelajaran
1. Mahasiswa dapat menjelaskan Persamaan Akuntansi.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan Elemen-elemen Persamaan

Akuntansi.
3. Mahasiswa dapat menjelaskan Analisis Akuntansi.

BAB
II

ANALISIS TRANSAKSI
AKUNTANSI
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PERSAMAAN AKUNTANSI, ELEMEN-ELEMEN PERSAMAAN
AKUNTANSI, ANALISIS AKUNTANSI.

A. Persamaan Akuntansi
Persamaan akuntansi adalah persamaan untuk

menggambarkan hubungan antara elemen-elemen dalam laporan
keuangan. Elemen-elemen laporan keuangan yang utama ada 5, yaitu
aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Ketiga elemen
laporan keuangan yang pertama (aset, kewajiban ekuitas) berada di
laporan laporan posisi keuangan (dulu dikenal dengan nama
"neraca"). Kedua elemen berikutnya (pendapatan dan beban) berada
di laporan laba rugi.

Pengakuan transaksi lebih mudah dilakukan apabila
pengguna memahami persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi
dapat dibedakan menjadi 2, yaitu persamaan akuntansi dasar dan
persamaan akuntansi ekstensi. Persamaan akuntansi dasar sangat
sederhana, yaitu:

Sementara itu, persamaan akuntansi ekstensi ada 2, yaitu persamaan
akuntansi perspektif sejarah dan perspektif IFRS. Persamaan
akuntansi ekstensi perspektif sejarah adalah:

Persamaan akuntansi ekstensi perspektif IFRS adalah:

Terdapat perbedaan interpretasi atas persamaan akuntansi
antara IFRS dan sejarah akuntansi. Dari perspektif IFRS, persamaan
akuntansi dapat diinterpretasikan:

“Elemen di sisi kiri, yaitu asset, mencerminkan sumber daya
yang dikuasai entitas, sedangkan yang di sisi kanan
persamaan, yaitu liabilitas dan ekuitas mencerminkan hak
atau klaim atas sumber daya tersebut”

Dari perspektif sejarah akuntansi, persamaan akuntansi dapat
diinterpretasikan sebagai berikut:

Aset = Liabilitas + Ekuitas

Aset + Beban = Liabilitas + Ekuitas + Penghasilan

Aset = Liabilitas + Ekuitas + (Penghasilan – Beban)
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“Elemen di sisi kiri, yaitu aset, mencerminkan bentuk
penggunaan dana, sedangkan yang di sisi kanan persamaan,
yaitu liabilitas dan ekuitas mencerminkan sumber-sumber
pemerolehan dana”.

B. Elemen-elemen Persamaan Akuntansi
Analisis transaksi pada dasarnya mengidentifikasikan elemen-

elemen di persamaan akuntansi yang mengalami perubahan. Oleh
karena itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisi dan contoh
masing-masing elemen sebelum melakukan analisis. Terdapat
perbedaan definisi antara perspektif IFRS dan perspektif sejarah yang
disebabkan perbedaan rasionalitas yang digunakan untuk
menjelaskan persamaan akuntansi.

Dari perspektif IFRS, elemen laporan keuangan di definisikan
sebagai berikut:

a. Aset adalah sumber daya perusahaan yang memberi manfaat
di masa yang akan datang.

b. Liabilitas adalah hak atau klaim terhadap sumber daya
perusahaan yang merupakan porsi atau bagian pemberi
pinjaman.

c. Ekuitas adalah hak atau klaim terhadap sumber daya
perusahaan yang merupakan porsi atau bagian pihak selain
pemberi pinjaman. Pihak utama yang termasuk di elemen
ekuitas ini lazimnya adalah pemegang saham sebagai pemilik
yang menyetorkan modal dan akumulasi laba perusahaan
yang tidak didistribusikan (saldo laba).

d. Penghasilan adalah sub-elemen ekuitas yang sifatnya
menambah elemen ekuitas.

e. Beban adalah sub-elemen ekuitas yang sifatnya mengurangi
elemen ekuitas.

Dari perspektif sejarah, elemen-elemen persamaan akuntansi
dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. Aset adalah bentuk penggunaan dana berupa sumber daya
yang member manfaat perusahaan di masa datang.

b. Beban adalah bentuk penggunaan dana berupa
pengkonsumsian dana dalam rangka kegiatan bisnis
perusahaan.

c. Liabilitas adalah sumber pemerolehan dana yang berasal dari
pihak ketiga sebagai pembei pinjaman (kreditor).

d. Penghasilan adalah sumber pemerolehan dana yang berasal
dari kegiatan bisnis.



Mahir Membuat Laporan Keuangan dengan MS.Excel | 17

e. Ekuitas adalah sumber pemerolehan dana yang berasal dari
lain-lain. Elemen ini berfungsi untuk menampung beragam
sumber pemerolehan dana yang tidak dapat dikategorikan
sebagai liabilitas ataupun penghasilan. Komponen utama
ekuitas adalah akun-akun yang terkait dengan modal saham
dan ekuitas laba yang tidak didistribusikan (saldo laba).)

Menurut SFAC no. 6, elemen-elemen persaman akuntansi
dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. Aset adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa
depan, yang diperoleh atau dikendalikan oleh sebuah entitas
sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu.

b. Liabilitas adalah pengorbanan ekonomi yang mungkin terjadi
di masa depan, yang timbul dari kewajiban berjalan sebuah
entitas tertentu – kewajiban timbul oleh transaksi atau
kejadian masa lalu untuk mentransfer aktiva atau
menyediakan jasa kepada entitas lain di masa depan.

c. Ekuitas adalah kepentingan residu dalam aktiva sebuah
entitas, setelah dikurangi kewajibannya. Dalam sebuah entitas
bisnis, ekuitas merupakan kepentingan kepemilikan.

d. Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lainnya atas
aktiva sebuah entitas atau pelunasan kewajiban (atau
kombinasi dari keduanya) selama suatu periode dari
pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau
aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau
operasi sentral perusahaan.

e. Beban adalah arus keluar atau penggunaan lainnya atas aktiva
sebuah entitas atau pelunasan kewajiban (atau kombinasi
keduanya) selama suatu periode dari pengiriman atau
produksi barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lain yang
merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.

Walaupun berbeda dalam pendefinisian, tetapi secara
substantif setiap elemen persamaan akuntansi memiliki kesamaan
dalam pengelompokan apakah sesuatu merupakan asset, beban,
liabilitas, ekuitas, atau penghasilan.

C. Analisis Akuntansi
Analisis transaksi dalam akuntansi dimaksudkan untuk

mengidentifikasi dampak (berupa penambahan atau pengurangan)
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suatu transaksi  terhadap elemen-elemen persamaan akuntansi.
Analisis transaksi merupakan tahap awal yang harus dilakukan
sebelum melakukan pencatatan. Ada tiga hal yang harus dilakukan
dalam analisis transaksi, yaitu mengidentifikasi:

a. Apakah transaksi tersebut merupakan transaksi keuangan.
Transaksi dikelompokkan sebagai transaksi keuangan kalau
transaksi tersebut mempengaruhi posisi aset, liabilitas, dan
ekuitas.

b. Rekening apa yang dipengaruhi, bertambah atau berkurang,
didebet atau dikredit.

c. Berapa besar nilai yang akan dicatat.

Berikut contoh ilustrasi transaksi dengan menggunakan
perspektif IFRS sebagaimana standar akuntansi yang diterapkan
sekarang. PT.ABC yang bergerak dibidang usaha jasa ekspedisi
didirikan pada tanggal 1 Januari 2011. Dalam rangka kegiatan operasi
kebutuhan bahan habis pakai di PT.ABC lazimnya terdiri dari kertas,
pulpen, spidol, plastik, dsb. Rekanan PT. ABC meliputi banyak pihak,
mulai dari rekanan dagang sampai dengan rekanan penyedia jasa
listrik, telepon, dan iklan. Pelanggan PT.ABC juga beragam, mulai
dari pelanggan perorangan sampai dengan pelanggan institusi,
seperti perkantoran, universitas, dsb.
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D. Latihan
Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi pada
satuan bahasan II dipersilahkan mengerjakan latihan berikut :

1. Jelaskan Apa itu persamaan dasar akuntansi dan
hubungannya dengan elemen-elemen laporan keuangan?

2. Jelaskan apa yang membedakan antar persamaan akuntansi
perspektif sejarah dan perspektif IFRS ?

3. Jelaskan mengapa analisis transaksi perlu dilakukan sebelum
melakukan pencatatan ?

E. Rangkuman
1. Persamaan akuntansi adalah persamaan untuk

menggambarkan hubungan antara elemen-elemen dalam
laporan keuangan. Elemen-elemen laporan keuangan yang
utama ada 5, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan
beban.

2. Terdapat perbedaan interpretasi atas persamaan akuntansi
antara IFRS dan sejarah akuntansi.

3. Analisis transaksi pada dasarnya mengidentifikasikan elemen-
elemen di persamaan akuntansi yang mengalami perubahan.
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Analisis transaksi dalam akuntansi dimaksudkan untuk
mengidentifikasi dampak (berupa penambahan atau
pengurangan) suatu transaksi  terhadap elemen-elemen
persamaan akuntansi. Analisis transaksi merupakan tahap
awal yang harus dilakukan sebelum melakukan pencatatan.

F. Tes Formatif
1. Analisis transaksi berikut kemudian buatlah jurnal. Pada

tanggal 1 Juni 2013, Fadel menyewa ruko untuk kegiatan
usahanya sebesar Rp 12.000.000 selama setahun.
Bagaimanakan pencatatan yang dilakukan Fadel pada tanggal
1 Juli 2013?

2. Jelaskan perbedaan interpretasi atas persamaan akuntasi dari
perspektif sejarah dan IFRS!

3. Terdapat persamaan akuntansi yang menyatakan aset =
liabilitas + ekuitas. Dengan melihat persamaan akuntansi
tersebut, dapatkah suatu transaksi hanya mempengaruhi
bagian aset saja tanpa mempengaruhi bagian liabilitas dan
ekuitas? Jelaskan!

Kunci Jawaban Tes Formatif
1. Sewa yang dibayarkan Fadel pada tanggal 1 juni Rp 12.000.000

merupakan biaya sewa selama setahun yang nantiya tiap
bulannya akan diakui. Sehingga urnal yang muncul pada
tanggal 1 Juli 2013 adalah:

Biaya sewa Rp 1.000.000
Sewa dibayar dimuka Rp 1.000.000

Jumlah Rp 1.000.000 diperoleh dari Rp 12.000.000 : 12.

2. Dari perspekti IFRS, interpretasi dari persamaan akuntansi
Aset = Liabilitas + Ekuitas + (Penghasilan – Beban) yaitu
Elemen di sisi kiri, yaitu asset, mencerminkan sumberdaya
yang dikuasai entitas, sedangkan yang di sisi kanan
persamaan, yaitu liabilitas dan ekuitas mencerminkan hak
atau klaim atas sumber daya tersebut”
Sedangkan Dari perspektif sejarah akuntansi, persamaan
akuntansi Aset + Beban = Liabilitas + Ekuitas + Penghasilan
dapat diinterpretasikan: Elemen di sisi kiri, yaitu asset,
mencerminkan bentuk penggunaan dana, sedangkan yang di
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sisi kanan persamaan, yaitu liabilitas dan ekuitas
mencerminkan sumber-sumber pemerolehan dana”.

3. Suatu transaksi dapat mempengaruhi bagian asset saja,
misalnya kita membeli persediaan barang dengan tunai. Maka
kas kita akan berkurang dan persediaa barang bertambah. Kita
memperoleh asset dengan mengorbankan asset lainnya.
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 Arti Penting Pembelajaran Mekanisme
Debet Kredit.

 Definisi Debet Kredit.

 Contoh Mekanisme Debet Kredit
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BAB III.
MEKANISME DEBET KREDIT

SATUAN BAHASAN III :

ARTI PENTING PEMBELAJARAN MEKANISME DEBET
KREDIT, DEFINISI DEBET KREDIT, CONTOH
MEKANISME DEBET KREDIT

A. Gambaran singkat Mengenai Materi Kuliah
Materi kuliah ini membahas mengenai arti penting

pembelajaran mekanisme debet kredit, definisi debet kredit,
contoh mekanisme debet kredit.

B. Pedoman Mempelajari Materi
Baca dengan baik uraian mengenai arti penting pembelajaran

mekanisme debet kredit, definisi debet kredit, contoh mekanisme
debet kredit. Kemudian buatlah intisari/ringkasan tiap poin
pembahasan. Pahami dengan baik intisari/ringkasan tersebut.

C. Tujuan Pembelajaran
1. Mahasiswa dapat menjelaskan arti penting pembelajaran

mekanisme debet kredit.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan definisi debet kredit.
3. Mahasiswa dapat menjelaskan contoh mekanisme debet

kredit.
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ARTI PENTING PEMBELAJARAN MEKANISME DEBET
KREDIT, DEFINISI DEBET KREDIT, CONTOH MEKANISME
DEBET KREDIT

A. Arti Penting Pembelajaran Mekanisme Debet Kredit
Seringkali kita belajar akuntansi dimulai dari debet dan kredit

tanpa tahu transaksi apa yang akan di debet dan di kredit. Menurut
Warsono, ada tiga alasan mengapa pembelajaran akuntansi harus
memahami mekanisme debet kredit, yaitu:

1. Dari perspektif sejarah, salah satu pengetahuan akuntansi
yang telah teruji dan terbukti keandalannya adalah
mekanisme debet kredit. Oleh karena itu, meninggalkan
pembelajaran tersebut berisiko besar menggagalkan fungsi
dan peranan akuntansi.

2. Penggunaan teknologi informasi yang menjadikan aplikasi
perangkat lunak dapat menjalankan mekanisme debet kredit.
Sampai sekrang, pengetahuan akuntansi identik dengan
sistem pencatatan berpasangan.

3. Hal yang ideal sekaligus cita-cita yang harus dicapai, lulusan
akuntansi diharapkan dapat menyiapkan dan mengolah
transaksi, bukan hanya pintar membaca hasil informasi.

B. Definisi Debet Kredit
Menurut Weygandt et al., 2008; Williams et al., 2005;

Suwardjono, 2003, Strawser and Strawser, 2002; Porter and Norton,
1998; dalam Warsono, 2011, secara terminologi, kata “debet” di
akuntansi bermakna “kiri”, sedangkan “kredit” bermakna “kanan”.
Istilah-istilah ini berasal dari bahasa latin yang aslinya berarti “debtor”
dan “creditor”. Kini hal tersebut ditunjukkan dengan tanda di sisi
sebelah mana angka akan dicatat di dalam jurnal. Memasukkan
jumlah di sisi kiri disebut mendebit, sedangkan memasukkan jumlah
di sisi kanan disebut mengkredit.

Terdapat dua alasan mengapa akuntansi menggunakan
mekanisme debet kredit dengan ketentuan yang berlaku: elemen aset
dan beban jika bertambah di debet dan jika berkurang dikredit,
sedangkan elemen liabilitas, ekuitas, dan penghasilan didebet jika
berkurang dan dikredit jika bertambah. Alasannya yaitu:

1. Perspektif Literatur Modern. Hampir semua buku teks
akuntansi modern menyatakan bahwa mekanisme debet
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kredit sebatas merupakan aturan, kesepakatan, peraturan,
ataupun kebiasan yang telah digunakan dari masa ke masa.

2. Perspektif Sejarah. Penerapan mekanisme debet kredit
merupakan aplikasi matematika. Pertama, terminologi kiri
(debet) dan kanan (kredit) merupakan aplikasi matematika
karena persamaan akuntansi merupakan persamaan aljabar
yang hanya mengenal sisi kiri dan kanan. Kedua, ketentuan
debet kredit digunakan karena akuntansi menyajikan
informasi keuangan yang tidak mengenal angka negatif.
Secara matematika, angka negatif di satu sisi misalnya di kiri
(debet) persamaan, akan berubah menjadi angka positif ketika
dipindahkan ke sisi lainnya, dalam hal ini adalah ke kanan
(kredit) persamaan.

Secara umum, kaidah debet dan kredit akun untuk transaksi
yang terjadi di sajikan sebagai berikut:

Akun Kenaikan (+) Penurunan (-) Saldo Normal
Aset Debet Kredit Debet

Liabilitas Kredit Debet Kredit
Ekuitas Kredit Debet Kredit

Penghasilan Kredit Debet Kredit
Beban Debet Kredit Beban

Untuk memudahkan mengingat, maka anda dapat
menggunakan rasionalitas persamaan akuntansi. Tekniknya sebagai
berikut:

1. Semua elemen yang mencerminkan bentuk-bentuk
penggunaan dana, dalam hal ini adalah asset dan beban,
bertambah di debet, sedangkan berkurang di kredit. Dengan
kata lain, semua elemen yang mencerminkan bentuk-bentuk
penggunaan dana terletak di sisi kiri (debet) persamaan maka
penambahan dituliskan didebet, sedangkan pengurangan
dituliskan dikredit.

2. Semua elemen yang mencerminkan sumber-sumber perolehan
dana, dalam hal ini adalah liabilitas, ekuitas, dan penghasilan,
bertambah dikredit dan berkurang didebet. Dengan kata lain,
semua elemen yang mencerminkan sumber-sumber perolehan
dana terletak di sisi kanan (kredit) persamaan, maka
penambahan dituliskan di kredit, sedangkan pengurangan
dituliskan didebet.
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C. Contoh Mekanisme Debet Kredit
Untuk lebih memahami mengenai mekanisme debet kredit, dapat

kita lihat pada contoh transaksi di bawah ini:
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D. Latihan
Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi pada
satuan bahasan III dipersilahkan mengerjakan latihan berikut :

1. Dalam akuntansi, apakah debet akan selalu berarti
”bertambah” dan kredit akan selalu berarti ”berkurang?
Jelaskan!

2. Dari lima elemen laporan keuangan yang manakah yang saldo
normalnya di debet dan di kredit?

3. Jelaskan mengapa modal dan pendapatan ketika bertambah di
kredit bukan di debet ?

E. Rangkuman
1. Terminologi debet berati sisi kiri (left), dan kredit berarti kanan

(right). Mekanisme debet kredit merupakan pengetahuan
utama di akuntansi yang telah diaplikasikan lebih dari 500
tahun yang lalu dan selam ini tidak pernah mengalami
perubahan berati. Interpretasi terhadap ketentuan debet kredit
dapat dijelaskan dari 2 perspektif, yaitu perspektif literatur
modern dan perspektif literatur sejarah.

2. Berdasarkkan perspektif buku-buku teks akuntansi modern,
ketentuan debet kredit dianggap merupakan hasil
kesepakatan, ketentuan ataupun kebiasaan yang telah lama
digunakan dan menjadi best practice yang selalu diterapkan.
Berdasar perspektif sejarah, ketentuan debet kredit dapat
dijelaskan secara matematika, yaitu karena 2 alasan terkait dan
berurutan.

F. Tes Formatif
1. Jelaskan makna dari debet dan kredit!
2. Mengapa akuntansi menggunakan istilah debet dan kredit?
3. Pada saat kita menabung di bank, mengapa pada buku

tabungan kita jumlah uang yang kita tabung tercatat di kredit,
bukan di debet padahal jumlah kas di bank kita bertambah.
Jelaskan!

Kunci Jawaban Tes Formatif
1. Secara terminologi, kata “debet” di akuntansi bermakna “kiri”,

sedangkan “kredit” bermakna “kanan”. Istilah-istilah ini
berasal dari bahasa latin yang aslinya berarti “debtor” dan
“creditor”.
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2. Akuntansi menggunakan istilah debet kredit sebab:
a. Perspektif Literatur Modern. Hampir semua buku teks

akuntansi modern menyatakan bahwa mekanisme debet
kredit sebatas merupakan aturan, kesepakatan, peraturan,
ataupun kebiasan yang telah digunakan dari masa ke
masa.

b. Perspektif Sejarah. Penerapan mekanisme debet kredit
merupakan aplikasi matematika. Pertama, terminologi kiri
(debet) dan kanan (kredit) merupakan aplikasi matematika
karena persamaan akuntansi merupakan persamaan
aljabar yang hanya mengenal sisi kiri dan kanan. Kedua,
ketentuan debet kredit digunakan karena akuntansi
menyajikan informasi keuangan yang tidak mengenal
angka negatif. Secara matematika, angka negatif di satu
sisi misalnya di kiri (debet) persamaan, akan berubah
menjadi angka positif ketika dipindahkan ke sisi lainnya,
dalam hal ini adalah ke kanan (kredit) persamaan.

3. Pada saat kita menabung di bank, pada buku tabungan
tercatat di kredit sebab pencatatan transaksi pada buku
tabungan merupakan pencatatan pihak bank. Pada saat kita
menabung hal ini berarti pihak bank memiliki kewajiban atas
kita sebesar uang yang kita tabung. Berdasarkan mekanisme
debet kredit, ketika kewajiban bertambah maka akan dicatat
pada sisi kredit.
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 AKUNTANSI MANUAL DAN SISTEM
APLIKASI AKUNTANSI.

 TRANSAKSI KEUANGAN DAN BUKTI
TRANSAKSI.

 PENCATATAN TRANSAKSI DALAM
JURNAL (PENJURNALAN).

 PEMINDAHBUKUAN KE BUKU
BESAR (POSTING).

 PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI.
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SATUAN BAHASAN IV :

AKUNTANSI MANUAL DAN SISTEM APLIKASI AKUNTANSI,
TRANSAKSI KEUANGAN DAN BUKTI TRANSAKSI,
PENCATATAN TRANSAKSI DALAM JURNAL
(PENJURNALAN), PEMINDAHBUKUAN KE BUKU BESAR
(POSTING), PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN.

A. Gambaran singkat Mengenai Materi Kuliah
Materi kuliah ini membahas mengenai akuntansi manual dan

sistem aplikasi akuntansi, transaksi keuangan dan bukti transaksi,
pencatatan transaksi dalam jurnal (penjurnalan), pemindahbukuan ke
buku besar (posting), pembuatan laporan keuangan.

B. Pedoman Mempelajari Materi
Baca dengan baik uraian mengenai akuntansi manual dan

sistem aplikasi akuntansi, transaksi keuangan dan bukti transaksi,
pencatatan transaksi dalam jurnal (penjurnalan), pemindahbukuan ke
buku besar (posting), pembuatan laporan keuangan. Kemudian
buatlah intisari/ringkasan tiap poin pembahasan. Pahami dengan
baik intisari/ringkasan tersebut.

C. Tujuan Pembelajaran
1. Mahasiswa dapat menjelaskan akuntansi manual dan sistem

aplikasi akuntansi
2. Mahasiswa dapat menjelaskan transaksi keuangan dan bukti

transaksi,
3. Mahasiswa dapat menjelaskan pencatatan transaksi dalam

jurnal (penjurnalan),
4. Mahasiswa dapat menjelaskan pemindahbukuan ke buku

besar (posting),
5. Mahasiswa dapat menjelaskan pembuatan laporan keuangan

(neraca, laporan perubahan modal, laporan laba-rugi)

BAB
IV SIKLUS AKUNTANSI



Mahir Membuat Laporan Keuangan dengan MS.Excel | 39

AKUNTANSI MANUAL DAN SISTEM APLIKASI
AKUNTANSI, TRANSAKSI KEUANGAN DAN BUKTI
TRANSAKSI, PENCATATAN TRANSAKSI DALAM JURNAL
(PENJURNALAN), PEMINDAHBUKUAN KE BUKU BESAR
(POSTING), PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN.

A. Akuntansi Manual dan Sistem Aplikasi Akuntansi
Pada prinsipnya, siklus akuntansi yang dijalankan secara

manual dan terkomputerisasi sama saja. Dalam perusahaan yang
sudah terkomputerisasi siklus akuntansinya dapat dipersingkat.
Setelah data dicatat ke dalam sistem komputer, maka data sudah
masuk ke dalam basis data. Setelah data berada di dalam komputer
maka tidak diperlukan lagi pencatatan. Dengan demikian kita tidak
perlu lagi mencatat buku besar, pembuatan neraca lajur, tidak perlu
dikerjakan. Sementara pada pembukuan manual kita harus mencatat
banyak hal secara manual pada beberapa kertas kerja/buku, dan
menyusun jurnal double entry yang cukup membingungkan bagi
mereka yang tidak mengerti akuntansi, serta sangat memakan waktu
dan beresiko apabila tidak teliti. Sedangkan pada sistem aplikasi
akuntansi, input data dapat menggunakan alat pemindai barcode,
sehingga proses entri menjadi lebih cepat dan akurat daripada
dilakukan secara manual. Begitu juga dengan pemrosesan datanya,
sistem aplikasi akuntansi menggunakan program aplikasi seperti
Microseoft Excel merupakan salah satu sarana dalam pembuatan
aplikasi akuntansi yang terotomatisasi.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, banyak
perusahaan tidak lagi melakukan pencatatan akuntansi secara
manual, tetapi dilakukan dengan bantuan program komputer atau
disebut dengan sistem aplikasi komputer. Jika dibandingkan dengan
sistem manual, sistem komputerisasi memang jelas mempunyai
keunggulan (benefit) khususnya dalam hal kecepatan (speed), ketelitian
(accuracy) dan kapasitas (capacity) pemrosesan. Kecepatan komputer
dapat diandalkan karena komputer mengerjakan suatu perintah
dalam hitungan mikrodetik (microsecond). Dengan kecepatan ini suatu
transaksi dapat diproses dalam seketika. Ketelitian jelas dapat
diandalkan karena setelah data disiapkan dengan benar komputer
akan memroses tanpa campur tangan manusia lagi dan kalau
komputer sudah diprogram dengan benar kemungkinan kesalahan
perhitungan dan klasifikasi menjadi kecil.
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Dengan sistem komputer, hal yang paling penting dilakukan
adalah analisis transaksi karena kalau langkah ini salah, hasil
pengolahan data oleh komputer juga ikut salah. Disinilah peran
penting seorang akuntan. Jadi, semua proses akuntansi dapat di
komputerisasi sehingga dengan penggunaan komputer, kegiatan-
kegiatan dalam siklus akuntansi yang dilakukan secara manual
manjadi tidak ada lagi, namun konsep yang dipelajari dalam sistem
akuntansi manual tetap diperlukan karena apa yang dikerjakan oleh
komputer tetap mengikuti konsep yang digunakan dalam sistem
akuntansi manual karena akan ada pelaporan yang disusun dan
dicetak segera.

B. Transaksi Keuangan dan Bukti Transaksi
Menurut Weygandt en all (2007;19) transaksi (seringkali

disebut juga sebagai transaksi bisnis) adalah peristiwa-peristiwa
ekonomi dari suatu perusahaan yang tercatat. Transaksi dapat
dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Transaksi eksternal, berkaitan dengan peristiwa-peristiwa
ekonomi yang terjadi antara perusahaan dan pihak-pihak di
luar perusahaan. Contohnya pembayaran sewa kepada
pemilik tempat.

2. Transaksi internal, adalah peristiwa-peristiwa ekonomi yang
sepenuhnya terjadi dalam perusahaan.

Suatu transaksi dikatakan sah atau benar apabila didukung
oleh bukti-bukti berupa dokumen yang bisa terjadi. Bukti transaksi
adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat
setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan.
Fungsi pokok bukti transaksi adalah sebagai perekam pertama setiap
transaksi yang dilakukan perusahaan. Dengan adanya bukti transaksi,
setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang terkait dengan
keuangan dapat didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan
secara akuntansi. Informasi yang dapat diperoleh dari adanya bukti
transaksi, yaitu:

1. Siapa yang melakukan transaksi.
2. Rekening apa saja yang terpengaruh dengan adanya transaksi

yang terjadi.
3. Penetapan pencatatan rekening ke dalam pencatatan

selanjutnya (jurnal).
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Bukti transaksi dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:
1. Bukti transaksi intern, bukti transaksi yang khusus dibuat oleh

intern dan dibuat untuk intern perusahaan. Contoh:
a. Bukti kas masuk, merupakan tanda bukti bahwa

perusahaan telah menerima uang secara cash atau secara
langsung.

b. Bukti kas keluar, adalah tanda bukti bahwa perusahaan
telah mengeluarkan uang tunai, seperti pembelian dengan
tunai atau pembayaran gaji, pembayaran hutang atau
pengeluaran-pengeluaran yang lainnya.

c. Memo, adalah bukti pencatatan antar bagian atau manager
dengan bagian–bagian yang ada di lingkungan
perusahaan.

2. Bukti transaksi ektern, adalah bukti pencatatan transaksi yang
berhubungan dengan pihak di luar perusahaan. Contoh:
a. Faktur adalah tanda bukti telah terjadi pembelian atau

penjualan secara kredit. Bagi penjual faktur yang diterima
disebut faktur penjualan. Biasanya faktur dibuat rangkap
sesuai dengan kebutuhan. Lembaran pertama untuk
pembeli, lembaran kedua untuk penjual dan lembaran
ketiga untuk arsip

b. Kuitansi adalah bukti penerimaan sejumlah uang yang
ditanda tangani oleh penerima uang dan diserahkan
kepada yang membayar sejumlah uang tersebut

c. Nota adalah bukti atas pembelian sejumlah barang secara
tunai. Nota dibuat oleh pedagang dan diberikan kepada
pembeli. Biasanya nota dibuat rangkap dua, satu lembar
untuk pembeli dan lembaran kedua untuk penjual

d. Nota debet merupakan bukti perusahaan telah mendebet
perkiraan langganannya disebabkan karena berbagai hal.
Nota debet dikirimkan oleh perusahaan kepada
langganannya karena barang yang dibeli dikembalikan,
bisa disebabkan rusak atau tidak sesuai dengan pesanan
dan penjual setuju barangnya diterima kembali atau
harganya dikurangi.

e. Nota kredit adalah bukti bahwa perusahaan telah
mengkredit perkiraan langganannya yang disebabkan oleh
berbagai hal. Nota Kredit dikirimkan oleh perusahaan
kepada langganannya sehubungan barang yang dijual
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tidak cocok atau rusak, untuk itu penjual setuju menerima
barangnya.

f. Cek adalah surat perintah yang dibuat oleh pihak yang
mempunyai rekening di bank, agar bank membayar
sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum
dalam cek tersebut. Lembaran cek umumnya terdiri atas
lembar utama dan struk atau bonggol cek. Seperti halnya
pada kuitansi, penarikan cek dibebani bea materai yang
pelaksanaannya langsung dibebankan oleh bank kepada
penarik cek (nasabah).

g. Bilyet giro. Bilyet Giro merupakan surat perintah dari
nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan
untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekeningnya
ke dalam rekening yang namanya tertulis dalam bilyet giro
kepada bank yang sama atau pada bank lain. Dengan
demikian pihak penerima tidak bisa menguangkan bilyet
giro kepada bank yang bersangkutan, tetapi harus
menyetorkan kepada bank tempat rekeningnya sebagai
tambahan simpanan.

C. Pencatatan Transaksi dalam Jurnal (Penjurnalan)
Transaksi-transaksi yang terjadi pada awalnya dicatat secara

kronologis di dalam jurnal sebelum dipindahkan ke akun-akun. Jadi
jurnal disebut pencatatan awal. Untuk setiap transaksi, jurnal akan
menunjukkan pengaruh debet dan kredit pada nama akun-akun.
Jurnal memberikan beberapa kegunaan yang signifikan pada proses
pencatatan, yaitu:

1. Mengungkapkan pengaruh lengkap suatu transaksi pada
suatu tempat

2. Menyediakan catatan transaksi secara kronologis
3. Membantu mencegah atau mengetahui adanya kesalahan

karena jumlah debet dan kredit untuk setiap ayat dapat
dengan mudah dibandingkan.

Memasukkan data transaksi ke dalam jurnal dikenal dengan
sebutan penjurnalan. Untuk masing-masing transaksi akan dibuat
ayat-ayat jurnal yang terpisah. Satu ayat yang lengkap akan terdiri
dari:

1. Tanggal transaksi.
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2. Akun dan jumlah yang akan didebet dan dikredit
3. Suatu penjelasan singkat atas transaksi tersebut.

Junal Umum

D. Pemindahbukuan ke Buku Besar (Posting)
Setelah dicatat dalam jurnal, catatan transaksi tersebut

kemudian dipindahkan ke buku besar sesuai dengan jenis akun.
Misalnya, buku besar kas berisi catatan transaksi mengenai kas, dan
buku besar utang berisi catatan transaksi yang berhubungan dengan
utang. Jadi buku besar merupakan ringkasan catatan transaksi keluar
masuk yang ada.

Dengan menggunakan contoh di atas, transaksi transaksi
tanggal 1 dan 5 dipindahkan ke buku besar kas, barang habis pakai,
utang usaha, dan modal sebagai berikut:
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E. Pembuatan Laporan Keuangan
Setelah transaksi-transaksi diidentifikasi, dicatat, dan

diikhtisarkan, selanjutnya yang harus dibuat adalah laporan
keuangan. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:

1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan), melaporkan aset, liabilitas
dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu.

2. Laporan Laba Rugi, menyajikan pendapatan dan beban serta
laba atau rugi bersih yang dihasilkan selama suatu periode
waktu tertentu.

3. Laporan Ekuitas Pemilik., merangkum perubahan-perubahan
yang terjadi pada ekuitas pemilik selama suatu periode waktu
tertentu.

4. Laporan Arus Kas, merangkum seluruh informasi mengenai
arus kas masuk (penerimaan-penerimaan) dan arus kas keluar
(pembayaran-pembayaran) untuk periode tertentu.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan, berisi ringkasan kebijakan
akuntansi penting dan informasi penjelasan lain.

Akan tetapi, bagi perusahaan perorangan atau kecil, laporan
keuangan utama yang perlu dibuat adalah laporan laba rugi dan
neraca. Seluruh laporan keuangan tersebut harus diidentifikasi
dengan nama perusahaan, jenis laporan, tanggal (untuk neraca) atau
jangka waktu (untuk Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal,
dan Laporan Arus Kas) laporan tersebut.

Neraca / Laporan Posisi Keuangan
Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan

komposisi aktiva dan pasiwa perusahaan pada tanggal tertentu.
Aktiva merupakan sisi kekayaan dan investasi perusahaan (asset)
sedangkan pasiva berisi utang (liabilitas) dan modal pemilik (ekuitas).
Sisi aktiva disusun berdasarkan urutan likuiditasnya sedangkan sisi
pasiva disusun berdasarkan urutan jatuh temponya. Komponen
aktiva paling likuid berada diurutan paling atas aktiva dan komponen
pasiva yang pendek jatuh temponya berada di urutan paling atas
pasiva.

Khususnya di perusahaan publik, urusan klasifikasi aset dan
liabilitas dalam neraca bisa menjadi sumber tantangan tersendiri,
terutama bagi perusahaan yang menerapakan pelaporan keuangan
sesuai IFRS untuk pertama kalinya. Secara konseptual, penyajian
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laporan keuangan (termasuk penyajian aset dan liabilitas), diatur
dalam “Kerangka kerja IASB”. Sedangkan teknisnya diatur dalam
“IAS 1”. Untuk kita di Indonesia, ketentuan yang sama dituangkan
dalam PSAK 1. Penyajian aset, menurut IAS 1, dipisahkan menjadi 2
kelompok, yaitu:

1. Aset Lancar (current assets)
2. Aset Tidak Lancar (noncurrent assets)

Liabilitas-pun dipisahkan menjadi 2 kelompok, yaitu:
1. Liabilitas Lacar (current liabilities)
2. Liabilitas Tidak Lancar (noncurrent liabilities)

Namun sedikit berbeda dengan IAS 1 (IFRS aslinya), dalam PSAK 1
liabilitas dibagi menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka
panjang.

 Klasifikasi Aset Lancar
Suatu aset diklasifikasikan ke dalam kelompok “aset

lancar” apabila memenuhi salah satu kriteria berikut ini:
1. Dalam bentuk kas atau setara-kas yang penggunaannya

tidak dibatasi (untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-
kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan); atau

2. Diharapkan dapat direalisasikan dalam jangka waktu 12
bulan dari tanggal laporan posisi keuangan (=tanggal
neraca); atau

3. Diharapkan dapat direalisasikan, baik
digunakan/dikonsumsi sendiri maupun untuk dijual
kepada pihak lain, dalam “siklus operasi normal”
perusahaan. Siklus Operasi Normal pada salahs atu
kriteria di atas adalah rentang waktu sejak perolehan atau
pembelian aset, diproses (jika ada), hingga dapat
direalisasikan atau diubah ke dalam bentuk bentuk kas
atau setara kas (terjual). PSAK 1 menambah bahwa, “ketika
siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasikan secara
jelas, maka diasumsikan selama 12 bulan.” Itu sebabnya
mengapa “persediaan” dan “piutang” masuk kelompok
aset lancar, meskipun belum tentu dapat direalisasikan
dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal laporan.; atau

4. Dimiliki untuk maksud diperdagangkan

Jika tak satupun dari keempat kriteria di atas terpenuhi,
maka suatu aset diklasifikasikan ke dalam kelompok “aset tak
lancar”. Khusus untuk aset lancar yang tidak bisa direalisasikan
dalam jangka 12 bulan setelah tanggal pelaporan, IAS 1
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menginstruksikan agar nilai yang diperkirakan baru bisa
direalisasikan di tahun buku berikutnya, dijelaskan lebih rinci di
dalam “penjelasan laporan keuangan”—istilahnya “disclosed”.

Menggunakan ketentuan di atas, maka yang bisa
diklasifikasikan ke dalam kelompok aset lancar adalah item-item
berikut ini:

1. Kas dan Setara Kas
 Yang dimaksud dengan kas dan setara kas adalah

apapun yang bisa ditabung di bank dan bisa ditarik
dalam wujud kas sewaktu-waktu, dianggap
“kas“. misalnya: uang kertas, koin, check yang belum
diuangkan, termasuk kas yang sudah tersimpan di
bank. sedangkan sertifikat deposito, bukan kas, sebab
ada pembatasan jangka waktu penarikan.

 Untuk bisa diklasifikasikan sebagai “aset lancar” kas
harus tersedia untuk digunakan. Menurut IAS 1, kas
yang disimpan tidak untuk digunakan dalam periode
ini atau penggunaannya dibatasi dan belum akan
boleh digunakan dalam siklus operasional normal,
tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar.

 Sedangkan yang diklasifikasikan ke dalam pos
“Setara Kas” (cash equivalents), menurut IAS 7, adalah
investasi jangka-pendek bersifat likuid yang (1) siap
diuangkan dengan nilai pasti; dan (2) sudah
mendekati masa jatuh tempo pencairan (biasanya
memiliki jangka waktu pencairan 3 bulan atau
kurang), tidak memiliki risiko perubahan nilai yang
signifikan—akibat perubahan suku bunga.
Misalnya: treasury bills, commercial paper, dan
reksadana pasar uang.

2. Investasi Jangka-Pendek Untuk Diperdagangkan
 Insrumen investasi yang dimaksudkan untuk dijual

kembali dalam jangka pendek—guna memperoleh
keuntungan—masuk kelompok “aset lancar”. Masuk
kelompok ini antara lain: efek sekuritas dan sekuritas
ekuitas yang dibeli untuk maksud diperjualbelikan.
Aset derivative keuangan, rata-rata masuk dalam
kelompok ini, kecuali yang dimaksudkan untuk
tujuan pemagaran (hedging).
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3. Piutang Dagang (Piutang).
 “Piutang Dagang” atau “Piutang” saja (accounts

receivable), adalah sejumlah tagihan kepada pelanggan
yang timbul dari operasional normal perusahaan.
Masuk dalam kelompok ini antara lain: piutang pada
pelanggan, piutang pada perusahaan afiliasi, piutang
pada karywan (staf, manager, eksekutif). Jika ada
cadangan piutang atau penurunan nilai piutang
akibat adanya diskon, retur penjualan, dan piutang
tak tertagih, harus dirinci dalam “penjelasan laporan
keuangan”.

4. Persediaan
 “Persediaan” (inventory), menurut IAS 2, adalah aset

tersimpan, entah untuk digunakan sendiri (misal:
bahan baku, barang dalam proses) atau untuk dijual
ke pihak lain (misal: persediaan barang jadi), dalam
kurun waktu operasional normal perusahaan.

 Dasar penentuan nilai persediaan—yang saat ini
dibatasi hanya dalam metode FIFO dan metode biaya
rata-rata tertimbang (weighted-average cost)—harus
disebutkan dengan jelas dalam “penjelasan laporan
keuangan”. Khusus di perusahaan manufaktur, bahan
baku, barang dalam proses, dan barang juga harus
disclosed secara terpisah, entah itu di catatan kaki atau
dalam “penjelasan laporan keuangan”.

5. Biaya Dibayar Dimuka.
 “Biaya Dibayar Dimuka” (prepaid expenses) adalah aset

yang timbul akibat pembayaran muka untuk biaya
yang manfaatnya tidak habis terpakai dalam satu
periode. Bisa juga disebut “Biaya Dibayar Dimuka.”
Misalnya: sewa dibayar dimuka, asuransi dibayar
dimuka, dan aset pajak tangguhan jangka pendek.

 Klasifikasi Aset Tak Lancar Sesuai IFRS
Seperti PSAK 1, IAS 1 juga menggunakan istilah “tak

lancar” (noncurrent) untuk aset berwujud dan tak berwujud—baik
itu aset keuangan dan operasional—yang digunakan dalam
jangka panjang. Baik PSAK 1 maupun IAS 1, sama-sama tidak
mematok penggunaan istilah ini secara pasti. Artinya, entitas
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diperkenankan untuk menggunakan istilah lain (“aset tetap/fixed
asset” misalnya), sepanjang jelas dan lumrah digunakan, sehingga
bisa dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Masuk ke
dalam klasifikasi “Aset Tak Lancar’ antara lain:

1. Investasi Bersifat “Held-to-maturity”
 Masuk dalam kelompok ini adalah instrumen

investasi yang disimpan hingga jatuh tempo, yang
biasanya berjangka waktu panjang. Misalnya: efek
hutang (debt securities), efek ekuitas, dan saham
istimewa yang wajib ditebus oleh pihak lain
(istilahnya “redeemed preferred shares“). Investasi jenis
ini diukur pada biaya teramortisasi.

2. Properti Investasi
 Yang dimaksud dengan “Properti Investasi”

(investment property) adalah properti (=tanah,
bangunan/gedung) yang diperoleh bukan untuk
digunakan dalam operasional perusahaan secara
normal, melainkan untuk mendapat keuntungan
tertentu, misalnya: dengan cara disewakan atau dijual
kembali dengan harga yang lebih tinggi.

 Properti investasi, awalnya, diukur sebesar nilai
perolehannya. Selanjutnya, seiring waktu, properti
investasi diukur entah dengan menggunakan metode
fair value atau model pengukuran berdasarkan biaya
perolehan.

3. Tanah, Bangunan, Mesin dan Peralatan
 Masuk dalam kelompok ini adalah bangunan, mesin

dan peralatan, yang digunakan dalam operasional
perusahaan guna menghasilkan barang/jasa,
memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun buku.

 Akumulasi penyusutan atas kelompok aset tak lancar
ini harus disajikan dalam laporan keuangan atau di
catatan kaki atau di bagian penjelasannya. Misalnya:

Bangunan =  xxx
Akumulasi penyusutan =

(xxx)
Nilai buku bangunan =  xxx

Atau
Bangunan (net dari akumulasi Rp xxx) = xxx
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 Metode yang digunakan dalam menghitung
penyusutan, harus disebutkan di bagian “penjelasan
laporan keuangan”.

4. Aset Tak Berwujud
 “Aset Tak Berwujud” (intangible assets) adalah aset tak

lancar perusahaan yang tidak memiliki wujud fisik,
akan tetapi diharapkan akan mendatangkan
manfaat—baik di masa kini maupun di masa yang
akan datang.

 Masuk dalam klasifikasi ini adalah: Aset tak
berwujud yang bisa diidentifikasi (misal: goodwill);
dan Aset tak berwujud yang tidak bisa diidentifikasi
(misal: merk dagang, patent, copyrights, dan biaya
organisasional).

 IAS 38 mengharuskan perusahaan untuk
mengamortisasi aset tak berwujud. Seperti halnya aset
berwujud, akumulasi amortisasi aset tak berwujud-
pun harus dinyatakan dengan jelas dalam laporan
keuangan atau dicatatan kaki atau di bagian
penjelasannya.

5. Aset Dimiliki Untuk Dijual
 Sedikit mirip dengan properti investasi, hanya saja

“aset dimiliki untuk dijual” tidak harus direncanakan
sejak awal. Jika perusahaan berencana untuk menjual
sekelompok aset, mesikpun tadinya digunakan untuk
operasional, maka aset tersebut harus diklasifikasikan
sebagai “aset dimiliki untuk dijual”.

 Menurut IFRS 5, “aset dimiliki untuk dijual” diukur
sebesar nilai buku yang lebih rendah atau nilai wajar
dikurangi ongkos penjualan.

6. Aktiva Lain-lain
 Segala aset tak lancar yang tidak bisa dimasukan ke

dalam 5 klasifikasi di atas, masuk ke kelompok ini.
Misalnya: “Uang Muka” yang baru akan habis
dibiayakan dalam jangka waktu lama (panjang),
“Aset Pajak Tangguhan” yang waktu pemulihannya
lama atau tidak pasti.
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 Klasifikasi Liabilitas Jangka Pendek Sesuai IFRS
Suatu liabilitas (kewajiban), menurut IAS 1, masuk

klasifikasi “Jangka Pendek” (atau Lancar) apabila:
1. Diharapkan bisa diselesaikan (dibayar/dilunasi) dalam

kurun waktu operasional normal perusahaan; atau
2. Jatuh tempo dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan

dari tanggal laporan posisi keuangan (tanggal neraca);
atau

3. Dimiliki untuk maksud diperdagangkan; atau
4. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda

penyelesaian laibilitas selama sekurang-kurangnya 12
bulan setelah periode pelaporan.

Jika tak satupun diantara keempat kriteria di atas
terpenuhi, maka suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai
“liabilitas jangka panjang”.

Masuk dalam klasifikasi liabilitas jangka pendek, antara lain:
1. Kewajiban yang timbul dari pembelian barang atau jasa

yang digunakan dalam operasional normal
perusahaan, diantaranya: Utang Dagang, Utang Tertulis
Jangka Pendek, Utang Upah dan Gaji Pegawai, Utang
Pajak, Utang Lain-lain.

2. Pembayaran diterima dimuka yang mengakibatkan
timbulnya kewajiban untuk menyerahkan barang atau
jasa di masa yang akan datang, misalnya: Pendapatan
Diterima Dimuka, Deposit Dari Pelanggan, Sewa Diterima
Dimuka.

3. Kewajiban lain yang akan jatuh tempo di periode berjalan,
misalnya: promes yang akan segera jatuh tempo.

4. Lebih jauh lagi, laibilitas lainnya yang masuk klasifikasi
jangka pendek adalah: liabilitas tidak diselesaikan dalam
siklus operasi normal tetapi jatuh tempo untuk
diselesaikan dalam waktu dua belas bulan setelah periode
pelaporan atau dimiliki untuk tujuan diperdagangkan.
Misalnya: Liabilitas keuangan yang diklasifikasikan
sebagai dimiliki untuk diperdagangkan; Bagian jangka
pendek dari laibilitas keuangan jangka panjang; Dividen
terutang; Pajak penghasilan terutang; dan Terutang
nonusaha lainnya
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Khusus “Liabilitas Keuangan”. IAS 1 mengijinkan
perusahaan mengakui suatu liabilitas keuangan jangka pendek
apabila liabilitas tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu
dua belas bulan setelah periode pelaporan, meskipun
kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih
dari dua belas bulan; dan perjanjian untuk pembiayaan kembali
atau penjadwalan kembali pembayaran, atas dasar jangka
panjang telah diselesaikan setelah periode pelaporan dan
sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan.

 Klasifikasi Liabilitas Jangka Panjang Sesuai IFRS
Kewajiban-kewajiban yang akan terselesaikan melebihi

siklus operasional normal perusahaan masuk klasifikasi
“Liabilitas Jangka Panjang”, antara lain:

1. Kewajiban yang timbul sebagai bagian dari strukturisasi
modal perusahaan berjangka panjang, misalnya: pinjaman
bank jangka panjang, promes, kewajiban sewa jangka
panjang.

2. Kewajiban yang timbul tidak dari opersional normal
perusahaan, misalnya: kewajiban premi pensiun, liabiltas
pajak tangguhan yang penyelesaiannya belum diketahui
secara pasti.

Laporan Laba Rugi
Laporan laba rugi dipergunakan untuk menggambarkan

informasi mengenai pendapatan dan biaya selama periode waktu
tertentu. Komponen yang ada pada Laporan Laba Rugi adalah:

- Pendapatan - Laba Usaha
- Harga Pokok Penjualan (HPP) - Pendapatan / Beban lain-lain
- Laba Kotor - Laba (rugi) sebelum pajak
- Beban Penjualan - Laba Bersih
- Beban Administrasi
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- Pendapatan
- Harga Pokok

Penjualan (HPP)
- Laba Kotor
- Beban Penjualan
- Beban Administrasi

- Laba Usaha
- Pendapan / Beban

lain-lain
- Laba(rugi) sebelum

pajak
- Laba Bersih.

F. Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi pada
satuan bahasan IV dipersilahkan mengerjakan latihan berikut :

1. Jelaskan apa perbedaan antara akuntansi manual dan
akuntansi yang telah terkomputerisasi!

2. Apakah yang dimaksud bukti transaksi intern dan ekstern?
3. Gambar dan jelaskan siklus akuntansi!

G. Rangkuman
1. Model proses manual akuntansi dan yang telah

terkomputerisasi pada prinsipmya sama saja yaitu jurnal,
buku besar, dan laporan keuangan. Hanya saja pada
pembukuan manual kita harus mencatat banyak hal secara
manual yang sangat memakan waktu. Sedangkan pada
sistem aplikasi akuntansi, input data dapat menggunakan
alat pemindai barcode, sehingga proses entri menjadi lebih
cepat dan akurat daripada dilakukan secara manual.

2. Transaksi-transaksi yang terjadi pada awalnya dicatat
secara kronologis di dalam jurnal sebelum dipindahkan ke
akun-akun. Jadi jurnal disebut pencatatan awal. Untuk
setiap transaksi, jurnal akan menunjukkan pengaruh debet
dan kredit pada nama akun-akun.

3. Setelah dicatat dalam jurnal, catatan transaksi tersebut
kemudian dipindahkan ke buku besar sesuai dengan jenis
akun. Misalnya, buku besar kas berisi catatan transaksi
mengneai kas, dan buku besar utang berisi catatan transaksi
yang berhubungan dengan utang. Jadi buku besar
merupakan ringkasan catatan transaksi keluar masuk yang
ada.

4. Setelah transaksi-transaksi diidentifikasi, dicatat, dan
diikhtisarkan, selanjutnya yang harus dibuat adalah
laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap terdiri
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dari: Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Ekuitas Pemilik,
Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan.

H. Tes Formatif

1. Jelaskan latar belakang banyak perusahaan saat ini
menggunakan pencatatan yang telah terkomputerisasi?

2. Jelaskan kapan suatu transaksi dikatakan sah?
3. Jelaskan apakah tahapan yang dilakukan setelah transaksi

dicatat di dalam jurnal ?

Kunci Jawaban Tes Formatif
1. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, banyak

perusahaan tidak lagi melakukan pencatatan akuntansi
secara manual, tetapi dilakukan dengan bantuan program
komputer atau disebut dengan sistem aplikasi komputer.
Jika dibandingkan dengan sistem manual, sistem
komputerisasi memang jelas mempunyai keunggulan
(benefit) khususnya dalam hal kecepatan (speed), ketelitian
(accuracy) dan kapasitas (capacity) pemrosesan. Kecepatan
komputer dapat diandalkan karena komputer mengerjakan
suatu perintah dalam hitungan mikrodetik (microsecond).
Dengan kecepatan ini suatu transaksi dapat diproses dalam
seketika. Ketelitian jelas dapat diandalkan karena setelah
data disiapkan dengan benar komputer akan memroses
tanpa campur tangan manusia lagi dan kalau komputer
sudah diprogram dengan benar kemungkinan kesalahan
perhitungan dan klasifikasi menjadi kecil.

2. Suatu transaksi dikatakan sah atau benar apabila didukung
oleh bukti-bukti berupa dokumen yang bisa terjadi. Bukti
transaksi adalah dokumen pendukung yang berisi data
transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk
kebutuhan pencatatan keuangan. Fungsi pokok bukti
transaksi adalah sebagai perekam pertama setiap transaksi
yang dilakukan perusahaan. Dengan adanya bukti
transaksi, setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan
yang terkait dengan keuangan dapat didokumentasikan
dan dipertanggungjawabkan secara akuntansi.
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3. Setelah dicatat dalam jurnal, catatan transaksi tersebut
kemudian dipindahkan ke buku besar sesuai dengan jenis
akun. Misalnya, buku besar kas berisi catatan transaksi
mengenai kas, dan buku besar utang berisi catatan transaksi
yang berhubungan dengan utang.
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 Aplikasi MS. Excel

 Pengantar; Perusahaan Dagang.

 Akuntansi Untuk Perusahaan Dagang.
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SATUAN BAHASAN V :

APLIKASI MS.EXCEL, PERUSAHAAN DAGANG,
AKUNTANSI UNTUK PERUSAHAAN DAGANG.

A. Gambaran singkat Mengenai Materi Kuliah
Materi kuliah ini membahas mengenai aplikasi MS.Excel,

perusahaan dagang, dan akuntansi untuk perusahaan dagang.
.

B. Pedoman Mempelajari Materi
Baca dengan baik uraian mengenai aplikasi ms.excel,

perusahaan dagang dan akuntansi untuk perusahaan dagang.
Kemudian buatlah intisari/ringkasan tiap poin pembahasan.
Pahami dengan baik intisari/ringkasan tersebut.

.
C. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat menjelaskan Aplikasi MS.Excel.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan Perusahaan Dagang.
3. Mahasiswa dapat menjelaskan Akuntansi untuk

Perusahaan Dagang.

BAB
V

PENGANTAR : APLIKASI &
PERUSAHAAN DAGANG
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APLIKASI MS.EXCEL, PERUSAHAAN DAGANG,
AKUNTANSI UNTUK PERUSAHAAN DAGANG.

A. Aplikasi MS.Excel.
Perkembangan teknologi khususnya dalam informasi dan

komunikasi memacu perkembangan dalam dunia akuntansi. Salah
satu yang berkembang dan telah umum diimplementasikan di
dunia adalah aplikasi akuntansi komputer. Beberapa jenis aplikasi
akuntansi komputer yang telah banyak dipakai di seluruh penjuru
dunia adalah MYOB, Payroll, DacEasy, Simply Accounting,
General Ledger, Acc Pac, Peachtree, dll. Manfaat aplikasi akuntansi
komputer adalah menghasilkan kemudahan untuk menyusun
laporan keuangan perusahaan dengan akurat, efisien dan cepat.
Keuntungan dalam penggunaan aplikasi komputer adalah
kecepatan dalam mendapatkan laporan keuangan, yang sering kali
dilakukan secara otomatis oleh komputer bila dibandingkan
dengan cara manual. Penggunaan komputer juga memilki tingkat
ketepatan tinggi. Aplikasi komputer akuntansi juga mampu
menghasilkan dan menampilkan data dengan mudah dan cepat.
Aplikasi akuntansi komputer dapat digunakan oleh semua
pemakai yang bisa mengoperasikan komputer serta memahami
prosedur standar pembukuan. Dengan demikian, aplikasi ini tidak
hanya ditujukan pada pakar akuntansi atau orang yang ahli
dibidang komputer.

MS.Excel merupakan program spredsheet keluaran
Microsoft. Diakui atau tidak, MS.Excel telah menjadi bagian dari
setiap aktivitas pekerjaan, khususnya dalam hal pembuatan tabel,
penghitungan keuangan, grafik, dan lain sebagainya. Meskipun
sebuah perusahaan telah menggunakan sebuah program khusus
(software) dalam hal pengelolaan keuangannya, namun perusahaan
tetap memanfaatkan MS.Excel untuk pengolahan data yang tidak
bisa ditangani oleh sebuah software. Biasanya, Informasi yang
dihasilkan oleh software di olah lebih lanjut menggunakan
MS.Excel untuk keperluan yang "berbeda". Sehingga keberadaan
MS.Excel tidak bisa dilepaskan begitu saja ketika perusahaan telah
mengimplementasikan software keuangan.

B. Perusahaan Dagang
Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya

melakukan pembelian barang dagang (komoditas) untuk dijual
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lagi tanpa mengubah bentuk dan wujudnya. Proses transaksi pada
perusahaan dagang tidak berbeda dengan perusahaan jasa, tetapi
pada perusahaan dagang terdapat unsur perhitungan harga pokok
penjualan (cost of good sold). Rekening-rekening yang terdapat di
perusahaan dagang dan tidak terdapat di perusahaan jasa adalah:

1. Persediaan barang dagang (merchandise inventory).
2. Penjualan (sales).
3. Retur penjualan (sales return and allowance atau memo

kredit).
4. Potongan penjualan (sales discount).
5. Pembelian (purchases).
6. Retur pembelian (purchases discount and allowance atau

memo debit).
7. Potongan pembelian (purchase discount).
8. Biaya angkut pembelian (freight in).

Secara sederhana, untuk mencari harga pokok penjualan
perusahaan dagang, perusahaan memasukkan persediaan awal
dan pembelian barang yang dilakukan untuk mendapatkan barang
yang tersedia untuk dijual. Barang yang tersedia untuk dijual
tersebut kemudian dikurangkan dengan persediaan akhir untuk
mendapatkan harga pokok penjualan.

Persediaan awal xxx
Pembelian xxx
Barang tersedia untuk dijual xxx
Persediaan akhir (xxx)
Harga pokok penjualan xxx

C. Akuntansi untuk Persediaan Barang Dagang
Perusahaan dagang mencatat perubahan dalam

persediaannya untuk menentukan apa yang tersedia untuk dijual
dan apa yang telah dijual. Sistem tersebut terdiri dari:

1. Sistem Perpetual. Dalam sistem persediaan perpetual,
rincian catatan mengenai setiap pembelian dan penjualan
persediaan disimpan. Sistem ini secara terus-menerus
(secara perpetual) menunjukkan persediaan yang harus
dimiliki setiap jenis barang. Berdasarkan sistem persediaan
perpetual, harga pokok penjualan ditentukan setiap kali
terjadi penjualan. Pada sistem ini, setiap melakukan



Mahir Membuat Laporan Keuangan dengan MS.Excel | 59

pembelian barang berarti menambahkan (mendebet)
perkiraan persediaan dan sebaliknya mengurangkan
(mengkredit) apabila melakukan penjualan..

2. Sistem Periodik. Dalam sistem persediaan periodik, rincian
catatan persediaan barang yang dimiliki tidak disesuaikan
secara terus-menerus dalam satu periode. Penilaian atas
persediaan tersebut dilakukan secara berkala untuk peridoe
tertentu (umumnya pada saat perhitungan fisik persediaan
akhir periode akuntansi). Harga pokok penjualan barang
ditentukan hanya pada akhir periode akuntansi (secara
periodik).

Setiap perusahaan berhak menentukan sistem pencatatan
mana yang akan digunakan. Pemilihan sistem yang akan dipakai
akan menimbulkan perbedaan dalam cara pencatatan. Untuk
memperjelas mengenai perbedaan antara sistem perpetual dan
sistem periodik, berikut disajikan di dalam tabel:

Sistem Perpetual Sistem Periodik
1. Secara tradisional digunakan

oleh perusahaan yang
menjual barang dengan nilai
perunit tinggi

1. Digunakan oleh perusahaan
yang menjual barang dengan
nilai perunit relatif stabil atau
rendah.

2. Catatan akuntani dilakukan
secara terus-menerus
menunjukkan jumlah dan
harga pokok persediaan yang
dimiliki setiap saat.

2. Perhitungan harga pokok
persediaan dilakukan pada
akhir periode. Dalam
perhitungan tersebut juga
ditentukan harga pokok
penjualan dalam satu
periode.

3. Catatan yang dilakukan
terus-menerus memberikan
pengendalian yang lebih
baik. Sebab barang dapat
dihitung setiap saat untuk
melihat apakah jumlah
barang yang benar-benar
dimiliki sesuai dengan
catatan persediaan.

3. Pengendalian akan kurang
maksimal disebabkan barang
dihitung pada saat akhir
periode
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4. Memerlukan pekerjaan
administrasi dan biaya
tambahan untuk menangani
catatan tambahan yang ada.
Namun, dengan sistem yang
terkomputerisasi dapat
mengurangi biaya.

4. Biaya yang digunakan lebih
sedikit dibandingkan sistem
perpetual sebab catatan
persediaan hanya dilakukan
diakhir periode.

Perbedaan penggunaan sistem persediaan, juga
memberikan perbedaan pencatatan dari setiap sistem yang
diterapkan. Berikut beberapa transaksi khusus perusahaan dagang
yang cara pencatatannya bergantung pada sistem persediaan
barang dagang yang digunakan.

1. Pembelian
Pembelian persediaan dapat dilakukan baik secara tunai

maupun secara kredit. Setiap pembelian harus didukung dengan
dokumen bisnis yang menunjukkan bukti tertulis suatu transaksi.
Apabila pembelian dilakukan secara kredit harus didukung
dengan faktur pembelian yang merupakan salinan faktur
penjualan yang dikirimkan oleh penjual, pembeli tidak
menyiapkan faktur pembelian terpisah. Ayat jurnal yang harus
dicatat:

Sistem Perpetual:
Persediaan Barang Dagang xxx

Kas / Utang Usaha xxx

Sisem Periodik:
Pembelian xxx

Kas / Utang Usaha xxx

Ket: Di sisi kredit, akun kas digunakan ketika melakukan
pembelian tunai. Sedangkan akun utang usaha digunakan
ketika melakukan pembelian kredit.

a) Retur dan Potongan Pembelian
Seorang pembeli mungkin saja kecewa dengan

barang yang diterima karena disebabkan rusak atau cacat,
berkualitas buruk, atau mungkin tidak memenuhi spesifikasi
pembeli. Dalam kasus ini, pembeli dapat mengembalikan
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barang kepada penjual. Pembeli memperoleh pengurangan
utang jika penjualan dilakukan secara kredit, atau memperoleh
pengembalian uang tunai jika pembelian dibayar kontan.
Transaksi ini dikenal dengan retur pembelian (purchase return).
Atau pembeli dapat memilih untuk tetap menyimpan barang
dagang tersebut jika penjual bersedia memberikan potongan
atau pengurangan dari harga pembelian yang dikenal dengan
potongan pembelian (purchase allowance). Ayat jurnal yang
digunakan:

Sistem Perpetual:
Kas / Utang Usaha xxx

Persediaan Barang Dagang xxx

Sistem Periodik:
Kas / Utang Usaha xxx

Retur dan Potongan Pembelian xxx

Ket: Pada sistem periodik, retur dan potongan pembelian
merupakan akun sementara dengan saldo norml pada sisi
kredit.

b) Biaya Pengiriman
Penjual dan pembeli harus menyepakati siapa yang

harus membayar biaya pengiriman barang ke tujuan akhir
pembeli. Syarat pengiriman barang biasanya dinyatakan
dengan FOB shipping point atau FOB destination. FOB adalah
singkatan dari free on board (dapat dimuat). FOB shipping point
(FOB tempat pengiriman) berarti barang yang diperjual
belikan tersebut dimuat di atas alat pengangkut oleh penjual,
sementara biaya pengiriman ditanggung oleh pembeli.
Sebaliknya FOB destination (FOB tempat tujuan) berarti barang
dimuat di atas alat pengangkutan hingga samapi ke pembeli,
dan penjual yang menanggung biaya pengiriman.

Sistem Perpetual:
Jika menerapkan FOB shipping point, maka ayat jurnal yang
dibuat adalah:

Persediaan Barang Dagang xxx
Kas xxx
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Jika menerapkan FOB destination, maka tidak ada jurnal
biaya pengiriman yang dibuat oleh pembeli. Pencatatan
hanya dilakukan oleh penjual.

Sistem Periodik:
Jika menerapkan FOB shipping point, maka ayat jurnal yang
dibuat adalah:

Biaya Pengiriman Masuk xxx
Kas xxx

Jika menerapkan FOB destination, maka tidak ada jurnal
biaya pengiriman yang dibuat oleh pembeli. Pencatatan
hanya dilakukan oleh penjual.

Ket: Pada sistem periodik, biaya pengiriman masuk
merupakan akun sementara dengan saldo normal pada sisi
debit. Biaya pengiriman masuk merupakan bagian dari
harga pokok barang yang dibeli. Sesuai dengan prinsip
biaya, harga pokok barang yang dibeli mencakup pula
biaya pengiriman yang dikeluarkan agar barang tersebut
sampai di tangan pembeli. Biaya pengiriman tidak
memperoleh diskon pembelian. Diskon pembelian hanya
sebatas pada nilai faktur barang.

c) Diskon Pembelian
Diskon pembelian dimungkinkan untuk diajukan oleh

pembeli atas pembayaran yang dilakukan secara tepat
waktu.Pembeli menyebut diskon tunai dengan diskon
pembelian (purchase discount). Syarat atau termin kredit
menunjukkan jumlah potongan tunai dan periode waktu
berlakunya penawaran potongan. Termin juga menunjukkan
lamanya periode seorang pembeli diharapkan akan melunasi
seluruh harga yang tertera pada faktur. Misalnya syarat yang
tertulis pada faktur adalah 2/10, n/30. Hal ini dibaca sebagai
“dua-sepuluh, net tiga puluh”. Artinya, diskon tunai sebesar 2
persen atas harga faktur, dikurangi dengan retur atau
potongan, akan diperoleh jika pembayaran dilakukan dalam
waktu 10 hari dari tanggal faktur (periode diskon – discount
period). Jika pembayaran tidak dilakukan pada periode
tersebut, harga faktur dikurangi dengan retur atau potongan,
akan jatuh tempo dalam waktu 30 hari dari tanggal faktur.
Atau, jika periode diskon diperpanjang hingga beberapa hari
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lamanya setelah akhir bulan penjualan. Sebagai contoh, 1/10
EOM (end of month – akhir bulan) berarti terdapat diskon
sebesar 1% jika faktur dilunasi dalam waktu 10 hari pertama
dalam bulan berikutnya. Ayat jurnal yang dicatat:

Sistem Perpetual
Utang Usaha xxx

Kas xxx
Persediaan barang dagang xxx

(mencatat pembayaran dalam periode diskon)

Utang Usaha xxx
Kas xxx

(mencatat pembayaran tanpa mengambil diskon)

Sistem Periodik
Utang Usaha xxx

Diskon Pembelian xxx
Kas xxx

(mencatat pembayaran dalam periode diskon)

Ket: Pada sistem periodik, akun diskon pembelian
merupakan akun sementara dengan saldo normal
pada sisi kredit.

2. Penjualan
Pendapatan penjualan sama halnya seperti pendapatan

jasa, dicatat ketika dihasilkan. Ini sesuai dengan prinsip pengakuan
pendapatan. Pada dasarnya, pendapatan penjualan dihasilkan
ketika barang dialihkan dari penjual ke pembeli. Pada saat tersebut
transaksi penjualan telah selesai, dan harga penjualan telah
ditetapkan. Ayat jurnal yang dicatat ketika terjadi penjualan yaitu:

Sistem Perpetual
Kas / Piutang Usaha xxx

Penjualan xxx
(mencatat penjualan secara tunai / kredit)

Harga Pokok Penjualan xxx
Persediaan barang dagang xxx

(mencatat harga pokok barang dagang yang dijual)
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Sistem Periodik
Kas / Piutang Usaha xxx

Penjualan xxx

a) Retur dan Potongan Penjualan
Retur dan potongan penjualan merupakan

“kebalikan” dari retur dan potongan pembelian. Retur dan
potongan penjualan dicatat pada buku milik penjual. Jika
barang yang dikembalikan karena rusak atau cacat, maka ayat
jurnal atas persediaan barang dagang dan harga pokok
pejualan harus sebesar estimasi nilai barang yang
dikembalikan, dan bukan berdasarkan harga pokoknya. Retur
dan potongan penjualan merupakan akun kontra pendapatan
terhadap penjualan. Saldo normal akun retur dan potongan
penjualan adalah di sisi debit. Untuk menunjukkan jumlah
retur dan potongan penjualan dalam satu akun digunakan
suatu akun kontra, dan bukan didebit ke akun penjualan.
Informasi ini penting bagi manajemen, sebab retur dan
potongan penjualan dalam jumlah besar menunjukkan bahwa
barang dagang mungkin berkualitas rendah. Ayat jurnal yang
dicatat jika terjadi retur dan potongan pnejualan yaitu:

Sistem Perpetual
Retur dan potongan penjualan xxx

Piutang Usaha xxx
(mencatat retur dan potongan yang diberikan)

Persediaan barang dagang xxx
Harga Pokok Penjualan xxx

(mencatat harga pokok perolehan barang yang
dikembalikan)

Sistem Periodik
Retur dan potongan Penjualan xxx

Piutang Usaha xxx

b) Diskon Penjualan
Penjual dapat menawarkan diskon tunai kepada

pelanggan bila melakukan pembayaran saldo terutang secara
tepat waktu. Dari sudut pandang penjual, diskon ini disebut
dengan diskon penjualan (sales discount). Diskon penjualan di



Mahir Membuat Laporan Keuangan dengan MS.Excel | 65

dasarkan pada harga faktur dikurangi retur dan potongan, jika
ada. Akun diskon penjualan merupakan akun kontra
pendapatan terhadap penjualan. Akun inilah yang digunakan
untuk menunjukkan besarnya diskon tunai yang diambil oleh
pelanggan, dan bukan dengan mendebit akun penjualan. Ayat
jurnal yang dicatat ketika terjadi diskon penjualan yaitu:

Sistem Perpetual
Kas xxx
Diskon Penjualan xxx

Piutang Usaha xxx

Sistem Periodik
Kas xxx
Diskon Penjualan xxx

Piutang Usaha xxx

D. Latihan
Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi pada
satuan bahasan V dipersilahkan mengerjakan latihan berikut :

1. Sebutkan beberapa jenis aplikasi yang sering digunakan
dalam akuntansi!

2. Jelaskan perbedaan mendasar pencatatan dengan
menggunakan sistem periodik dan sistem perpetual!

3. Apakah perbedaan diskon dengan retur dan potongan?

E. Rangkuman
1. Aplikasi akuntansi komputer adalah menghasilkan

kemudahan untuk menyusun laporan keuangan
perusahaan dengan akurat, efisien, dan cepat.

2. MS.Excel merupakan program spredsheet keluaran microsoft
yang telah menjadi bagian dari setiap aktivitas pekerjaan
kita, khususnya dalam hal pembuatan tabel, penghitungan
keuangan, grafik, dan lain sebagainya.

3. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya
melakukan pembelian barang dagang (komoditas) untuk
dijual lagi tanpa mengubah bentuk dan wujudnya.

4. Rekening-rekening yang terdapat di perusahaan dagang
dan tidak terdapat di perusahaan jasa adalah: persediaan
barang dagang (marchandise inventory), penjualan (sales),
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retur penjualan (sales return and allowance atau memo
kredit), diskon penjualan (sales discount), pembelian
(purchases), retur pembelian (purchases discount and allowance
atau memo debit), diskon pembelian (purchase discount),
biaya angkut pembelian (freight in).

5. Terdapat dua sistem dalam menacatat persediaan
perusahaan dagang, yaitu:
a. Sistem Perpetual. Sistem ini secara terus-menerus

(secara perpetual) menunjukkan persediaan yang harus
dimiliki setiap jenis barang.

b. Sistem Periodik. Penilaian atas persediaan tersebut
dilakukan secara berkala untuk peridoe tertentu
(umumnya pada saat perhitungan fisik persediaan akhir
periode akuntansi).

F. Tes Formatif
1. Jelaskan maksud dari syarat pembayaran 2/10, n/30!
2. Jelaskan cara menghitung harga pokok penjualan!
3. Jelaskan perbedaan FOB Shippingpoint dan FOB Destination!

Kunci Jawaban Tes Formatif
1. Maksud dari 2/10, n/30 adalah jika pembayaran dilakukan

kurang atau sama dengan 10 hari dari tanggal transaksi,
maka akan diberikan diskon sebesar 2% dari utang atau
piutang yang terjadi dan pelunasan dari utang atau piutang
tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu 30 hari.

2. Untuk mendapatkan harga pokok penjualan.
Persediaan Awal xxx
Pembelian xxx
Barang Tersedia untuk Dijual xxx
Persediaan Akhir (xxx)
Harga Pokok Penjualan xxx

3. FOB shipping point (FOB tempat pengiriman) berarti barang
yang diperjual belikan tersebut dimuat di atas alat
pengangkut oleh penjual, sementara biaya pengiriman
ditanggung oleh pembeli. Sebaliknya FOB destination (FOB
tempat tujuan) berarti barang dimuat di atas alat
pengangkutan hingga samapi ke pembeli, dan penjual yang
menanggung biaya pengiriman.
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 Akun Menurut Akuntansi.

 Jenis-Jenis dan Nama Akun Dalam
Akuntansi.

 Pemberian Kode Akun.

 Cara Membuat Daftar Akun pada
Ms.Excel.
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SATUAN BAHASAN VI:

AKUN MENURUT AKUNTANSI, JENIS-JENIS DAN NAMA
AKUN DALAM AKUNTANSI, PEMBERIAN KODE AKUN,
CARA MEMBUAT DAFTAR AKUN PADA MS.EXCEL.

A. Gambaran singkat Mengenai Materi Kuliah
Materi kuliah ini berisikan tentang akun menurut akuntansi,

jenis-jenis dan nama akun dalam akuntansi, pemberian kode akun,
cara membuat daftar akun pada MS.Excel.

B. Pedoman Mempelajari Materi
Baca dengan baik mengenai akun menurut akuntansi, jenis-

jenis dan nama akun dalam akuntansi, pemberian kode akun, cara
membuat daftar akun pada MS.Excel. Kemudian praktekkan tiap
poin pembahasan pada lembar kerja MS.Excel. Pahami dengan
baik setiap langkah yang dipraktekkan.

C. Tujuan Pembelajaran
1. Mahasiswa dapat menjelakan akun menurut akuntansi
2. Mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis dan nama akun

dalam akuntansi
3. Mahasiswa dapat menjelaskan cara pemberian kode akun
4. Mahasiswa dapat menjelaskan cara membuat daftar akun

pada MS.Excel
5. Mahasiswa dapat mempraktekkan sendiri tentang cara

pemberian kode akun
6. Mahasiswa dapat mempraktekkan sendiri tentang cara

membuat daftar akun pada MS.Excel.
7. Mahasiswa dapat memahami manfaat pengetahuan cara

membuat daftar akun pada MS.Excel.

BAB
VI

APLIKASI MS. EXCEEL :
DAFTAR AKUN
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AKUN MENURUT AKUNTANSI, JENIS-JENIS DAN NAMA
AKUN DALAM AKUNTANSI, PEMBERIAN KODE AKUN,
CARA MEMBUAT DAFTAR AKUN PADA MS.EXCEL.

Sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai daftar akun di
akuntansi MS.Excel, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu
akun secara umum. Sebelum era internet datang, khususnya di
Indonesia, istilah “akun” (account) jarang digunakan di luar
wilayah bisnis. Masyarakat umum lebih sering menggunakan kata
“rekening” dibandingkan “akun”. Misalnya: Orang tidak
menyebut akun telepon, melainkan “rekening telepon”. Orang
tidak menyebut akun listrik, melainkan “rekening listrik”, dan
seterusnya.  “Akun” adalah kata serapan dari bahasa inggris yaitu
“account” yang artinya: tempat penampung catatan aktivitas yang
tersusun secara koronologis berdasarkan sistem urut tertentu
(tanggal misalnya). Sedangkan kata “rekening”, adalah bahasa
Belanda yang artinya “tagihan” atau dalam bahasa Jerman disebut
“rechnung” yang artinya juga tagihan.

Setelah era internet tiba, perlahan namun pasti, istilah
“akun” makin sering digunakan oleh masyarakat umum, lalu
timbul akun-akun yang sifatnya non-keuangan (non-financial
accounts) misalnya: akun surat elektronik (email), akun komunitas
tertentu (media sosial, forum, blog), dsb.

A. Akun Menurut Akuntansi
Akuntan dan calon akuntan, sejak di masa kuliah hingga

bekerja sudah sangat familiar dengan istilah “akun”. Aktivitas
harian tak jauh-jauh dari urusan akun (mulai dari urusan setup
system/software akuntansi, pencatatan, pengelompokan, pelaporan,
analisa, hingga pemeriksaan laporan keuangan). Akuntan senior
lebih suka menggunakan istilah “rekening” atau “pos” (post) untuk
menyebut akun. Dalam PSAK barupun kita masih sering
menemukan istilah “pos”, itu sebabnya mengapa pekerjaan
mencatat dan mengelompokan transkasi ke akun-akun sering
disebut “posting”.

Istilah akun, rekening, ataupun pos pada dasarnya adalah
sama. Pengertian dan fungsinya sama saja, yaitu: sebagai
penampung transaksi keuangan yang disusun secara kronologis
berdasarkan tanggal transaksi. Misalnya:
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 Akun/rekening/pos “kas” – penampung transaksi-
transkasi dalam bentuk kas (tunai).

 Akun/rekening/pos “penjualan” – penampung transaksi-
transaksi penjualan.

 Akun/rekening/pos “biaya penyusutan gedung” –
penampung transkasi-transkasi biaya penyusutan gedung

 Akun/rekening/pos “piutang dagang” – penampung
transaksi-transkasi piutang

Keberadaan akun dalam akuntansi sangatlah penting. Hal
ini disebabkan karena tujuan utama akuntansi adalah untuk
menyajikan informasi/data keuangan bermanfaat yang bisa
dijadikan sebagai input atau bahan pertimbangan dalam
mengambil keputusan bisnis. Agar bisa bermanfaat sebagai input
dalam pengambilan keputusan bisnis, maka informasi keuangan
harus bersifat: (a) akurat; (b) relevan; dan (c) mudah dipahami oleh
pihak-pihak yang memerlukan (pengguna laporan keuangan:
manajemen, pemegang saham, kreditur dan pemerintah). Agar
mudah dipahami maka informasi keuangan perlu disajikan secara
sistematis, logis, dan mudah dianalisa. Agar tersaji secara
sistematis, logis dan mudah dianalisa, maka informasi atau data
keuangan tidak disajikan dalam kondisi mentah dan acak,
melainkan harus terklasifikasi dan tersusun sedemikian rupa,
sesuai dengan karakter usaha, seperti format laporan keuangan
yang kita gunakan saat ini. Itu sebabnya mengapa mekanisme
proses akuntansi berlangsung secara bertahap, sebagai berikut:

 Tahap-1. Mengumpulkan dan menganalisa bukti transaksi
 Tahap-2. Menghitung transaksi (mengukur)
 Tahap-3. Mencata transaksi (mengakui)
 Tahap-4. Mengklasifikasikan transaksi ke dalam akun yang

sesuai
 Tahap-5. Menyusun laporan keuangan (melaporkan)

Catatan: Jika menggunakan software akuntansi, proses klasifikasi
di tahap-4 berlangsung secara otomatis pada saat proses
pencatatan (tahap-3) dijalankan.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa, akun diperlukan dalam
akuntansi sebagai penampung transaksi yang telah terklasifikasi.
Atau dapat diuraikan fungsi akun sebagai berikut:
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1. Menunjukkan tempat pencatatan unsur aset/harta,
liabilitas/utang, ekuitas/modal, pendapatan, beban,
dan prive.

2. Menunjukkan perubahan (bertambah atau
berkurangnya unsur-unsur aset, liabilitas, ekuitas,
pendapatan, beban dan prive).

3. Sebagai sumber informasi mengenai posisi aset,
liabilotas, ekuitas, dan perubahannya sebagai dasar
penyusunan laporan keuangan.

B. Jenis-Jenis dan Nama Akun Dalam Akuntansi
Dari pemaparan di atas bisa dikatakan bahwa, akun adalah

representasi atau perwakilan dari suatu kelompok transaksi.
Misalnya: akun “piutang dagang” adalah wakil dari transasksi-
transaksi piutang dagang yang jumlahnya mungkin puluhan,
ratusan atau bahkan ribuan. Disajikan dalam 2 elemen utama
laporan keuangan, akun-akun tersebar dalam Laporan Posisi
Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi, sehingga secara
keseluruhan akun-akun dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu:

1. Akun TEMPORAL (Temporary Accounts) – Adalah
kelompok akun yang nilai saldonya bersifat temporal atau
sementara saja, dalam pengertian: nilai saldo akun
kelompok ini hanya ada selama kurun waktu suatu periode
saja, untuk kemudian ditutup di akhir periode buku. Akun
temporal juga sering disebut “Akun NOMINAL” (nominal
accounts). Masuk dalam kelompok akun temporal atau akun
nominal adalah akun-akun yang disajikan dalam Laporan
Laba Rugi. Pada proses tutup buku di akhir periode seluruh
akun yang masuk dalam kelompok ini “DITUTUP”, dengan
kata lain nilai saldo semua akun “DI NOL-kan” dengan
cara: mendebit akun “Pendapatan”; dan mengkredit akun
HPP dan “Biaya Operasional” dengan akun “Laba Rugi”.
Kelompok akun ini kemudian dibagi menjadi beberapa sub-
kelompok, yaitu:
a. Akun sub-kelompok “Pendapatan” (Revenue) – Terdiri

dari akun yang diberi nama:
 Penjualan (Sales) – Untuk menampung transaksi

penjualan
 Retur Penjualan (Sales Return) – Untuk

menampung transkasi retur penjualan atau barang
kembali (jika menggunakan metode bruto)
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 Diskon (Discount) – Untuk menampung transaksi
diskon (jika menggunakan metode bruto)

 Pendapatan Lain-lain (other revenues) – Untuk
menampung transaksi pendapatan yang berasal
dari aktivitas di luar aktivitas utama usaha (sering
disebut peredaran di luar usaha), termasuk
pendapatan bunga jasa giro dari rekening bank.

b. Akun sub-kelompok “Harga Pokok Penjualan” (Cost of
Goods Sold) – Terdiri dari akun yang diberi nama:
 Upah Buruh (Labor Cost) – Upah bagi

pegawai/buruh yang dibayar secara harian atau
upah satuan

 Pembuatan Sample (Sampling) – Pembuatan
sample produk sebelum produksi, termasuk bahan
baku dan proses

 Pengemasan (Packing) – Pengemasan produk,
termasuk bahan baku dan proses

 Pengiriman (Shipping) – Pengiriman barang ke
pembeli, baik sample maupun produksi.

 Listrik Pabrik (Electricity)– Penggunaan listrik yang
dialokasikan untuk aktivitas produksi, termasuk
penerangan, pemanas dan pendingin gudang
penyimpnanan bahan baku dan barang jadi.

 Penyusutan Bangunan Pabrik – Penyusutan
bangunan pabrik dan gudang penyimpanan bahan
baku dan barang jadi

 Pemeliharaan Bangunan Pabrik – Pemeliharaan
gedung, termasuk pemeliharaan instalasi listrik.

 Penyusutan Mesin – Penyusutan mesin-mesin
yang digunakan untuk proses produksi, temasuk
di dalamnya mesin pendingin (non-AC), pemanas,
genset.

 Pemeliharaan Mesin – Pemeliharaan mesin
produksi (lihat mesin di atas), termasuk
pemeliharaan instalasi mesin.

 Penyusutan Peralatan Pabrik – Penyusutan
peralatan kerja di produksi

 Pemeliharaan Peralatan – Pemeliharaan peralatan
kerja di produksi
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c. Akun Sub-Kelompok “Biaya Operasional” (Operating
Expenses) – Terdiri dari akun yang diberi nama:
 Administrasi Umum – Biaya adminstrasi umum

seluruh perusahaan
 Gaji Pegawai Kantor – Gaji pegawai tetap disemua

bagian (termasuk di bag produksi)
 Stationary & Supplies – Penggunaan stationary

dan supplies seluruh bagian, termasuk toiletries,
pencetakan form/blanko dan foto copy.

 Penyusutan Bangunan Kantor – Penyusutan
bangunan kantor dan bangunan-bangunan lain di
luar pabrik dan gudang penyimpanan, termasuk
bangunan parkir dan post penjagaan.

 Pemeliharaan Bangunan Kantor – Pemeliharaan
untuk bangunan kantor (lihat bangunan kantor di
atas)

 Penyusutan Peralatan Kantor – Penyusutan
perlatan yang tidak digunakan untuk aktivitas
produksi, termasuk di dalamnya komputer dan
AC di seluruh bagian)

 Penyusutan Furniture – Penyusutan furniture
(meja & kursi) di seluruh bagian perusahaan

 Pemeliharaan Furniture – Pemeliharaan untuk
furniture (lihat furniture di atas)

 Penyusutan Kendaraan – Penyusutan kendaraan
operasional kantor, termasuk kendaraan dinas
yang digunakan oleh executive, manajer, dan
pegawai di seluruh bagian.

 Pemeliharaan Kendaraan – Penyusutan kendaraan
operasional (lihat kendaraan di atas), termasuk
SAMSAT & KIR

 Asuransi – Biaya asuransi bangunan, mesin dan
pegawai.

 Listrik Kantor – Listrik yang digunakan untuk
keperluan kantor termasuk aktivitas-aktivitas yang
tidak ada di bagian produksi

 Telepon – Penggunaan telepon di seluruh bagian
(fixed line dan cellular), termasuk penggunaan
mobile phone yang digunakan oleh executive,
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manager dan pegawai yang ditanggung oleh
perusahaan.

 Perjalanan Dinas – Biaya-biaya yang timbul akibat
aktivitas peralanan dinas, tiket, akomodasi,
transportasi, termasuk akomodasi dan
transaportasi tamu perusahaan yang berkunjung
dan ditanggung oleh perusahaan.

 Iklan & Promosi – Iklan dan promosi untuk
keseluruhan bagian, termasuk iklan lowongan dari
HRD.

 Lain-Lain – Biaya-biaya operasional yang tidak
bisa digolongkan kedalam akun yag telah ada.

 Pajak Penghasilan – Pajak penghasilan perusahaan
(PPh Badan)

 Bunga – Bunga atas pinjaman baik dari bank
maupun institusi lain.

2. Akun PERMANEN (Permanent Accounts) – Adalah
kelompok akun yang nilai saldonya bersifat permanen alias
TETAP, dalam pengertian: nilai saldo akun kelompok ini
selalu tersedia, tidak pernah ditutup, selama perusahaan
beroperasi. Akun permanen juga sering disebut “akun
RIIL” (real account). Masuk dalam kelompok akun
permanent atau akun riil adalah akun-akun yang disajikan
dalam Laporan Posisi Keuangan alias Neraca. Akun-akun
dalam kelompok ini TIDAK PERNAH DITUTUP. Nilai
saldo kelompok akun ini terus diroll alias dilanjutkan
diperiode-periode berikutnya. Teknisnya, saldo akhir di
suatu periode akan menjadi saldo awal di periode
berikutnya. Kelompok akun ini kemudian dibagi menjadi
beberapa sub-kelompok, yaitu:
a. Sub-Kelompok “Aset Lancar” (Current Assets) –

Meminjam penjelasannya IAS 1 dan PSAK 1, Aset
Lancar adalah aset (kekayaan perusahaan) dalam
bentuk kas atau setara kas untuk menyelesaikan
kewajiban (utang/laibilitas) sekurang-kurangnya 12
bulan setelah periode pelaporan; ATAU dapat
direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari
tanggal laporan posisi keuangan; ATAU dapat
direalisasikan dalam “siklus operasi normal”
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perusahaan; ATAU dimiliki untuk maksud
diperdagangkan. Masuk dalam sub-kelompok ini
adalah akun-akun yang diberi nama:
 Kas Kecil – Aset berupa kas atau uang tunai yang

disimpan secara fisik di dalam perusahaan (selain
check)

 Kas Bank – Aset berupa kas yang ada di bank baik
dalam bentuk tabungan maupun giro

 Investasi Jangka Pendek – Aset berupa efek ekuitas
dan ekuitas sekuritas yang diperdagangkan

 Piutang Dagang – Aset berupa tagihan kepada
pelanggan yang timbul dari operasional normal
perusahaan, termasuk: piutang pada pelanggan,
piutang pada perusahaan afiliasi, piutang pada
karywan (staf, manager, eksekutif).

 Persediaan – Aset tersimpan, entah untuk
digunakan sendiri (misal: bahan baku, barang
dalam proses) atau untuk dijual ke pihak lain
(misal: persediaan barang jadi).

 Uang Muka Biaya & Deposit – Aset yang timbul
akibat pembayaran dimuka untuk biaya yang
manfaatnya tidak habis terpakai dalam satu
periode, itu sebabnya akun ini sering diberi nama
“Biaya Dibayar Dimuka.” Misalnya: sewa dibayar
dimuka, asuransi dibayar dimuka, dan aset pajak
tangguhan jangka pendek.

b. Sub-Kelompok “Aset Tak Lancar” (Non-Current Assets)
– Aset tak lancar adalah aset (kekayaan perusahaan)
yang tidak memenuhi kriteria yang disebutkan dalam
kelompok “aset lancar” di atas. Masuk dalam sub-
kelompok ini adalah akun-akun yang diberi nama:
 Investasi Jangka Panjang – Aset berupa instrumen

investasi yang disimpan hingga jatuh tempo, yang
biasanya berjangka waktu panjang, biasa disebut
“held-to-maturity”.

 Properti Investasi – Aset berupa properti (=tanah,
bangunan/gedung) yang diperoleh bukan untuk
digunakan dalam operasional perusahaan secara
normal, melainkan untuk mendapat keuntungan
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tertentu, misalnya dengan cara disewakan atau
dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.

 Tanah – Aset berupa tanah atau lahan yang
digunakan untuk operasional persuahaan.

 Bangunan – Aset berupa bangunan yang
digunakan untuk operasional perusahaan, mulai
dari tempat parkir, pos satpam, gudang, pabrik,
kantor, dan lain sebagainya.

 Mesin – Aset berupa mesin yang digunakan untuk
operasional perusahan, mesin apapun itu. Artinya
semua mesin di seluruh bagian.

 Peralatan – Aset berupa perlatan yang digunakan
untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional
perusahaan. Artinya semua peralatan di seuluruh
bagian.

 Furniture – Aset berupa furniture dan mebeler
yang digunakan oleh perusahaan, di seluruh
bagian.

 Kendaraan – Aset berupa kendaraan yang dimiliki
dan digunakan untuk menunjang kelancaran
operasional perusahaan, termasuk kendaraan-
kendaraan dinas, baik roda dua maupun roda
empat.

 Aset Tak Berwujud – Aset tak lancar yang tidak
memiliki wujud fisik akan tetapi diharapkan akan
mendatangkan manfaat baik di masa kini maupun
di masa yang akan datang. Misalnya: goodwill,
merk, patent, copyright dan biaya organisasional,
perijinan.

 Aset Dimiliki Untuk Dijual – Aset berupa tanah,
bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, dlsb, yang
segera akan dijual. Bisa jadi awalnya untuk
operasional, tetapi begitu akan dijual dipindahkan
ke dalam akun ini. Bisa dibilang akun ini
sesungguhnya sangat jarang digunakan.

 Aktiva Lain-lain – Aset yang tidak memenuhi
kriteria lancar tetapi tidak bisa digolongkan
kedalam akun aset tak lancar yang telah
disebutkan di atas.
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c. Sub-Kelompok “Liabiliats Lancar” (Current Liabilities) –
Kewajiban atau liabilitas yang: diharapkan bisa
dibayar/dilunasi dalam kurun waktu operasional
normal perusahaan; ATAU yang jatuh tempo dalam
jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan dari tanggal
laporan posisi keuangan; ATAU dimiliki untuk maksud
diperdagangkan; ATAU perusahaan tidak memiliki hak
tanpa syarat untuk menunda penyelesaian laibilitas
selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode
pelaporan. Masuk dalam sub-kelompok ini adalah
akun-akun yang diberi nama:
 Utang Dagang
 Utang Tertulis Jangka Pendek
 Utang Upah dan Gaji Pegawai
 Utang Pajak
 Utang Lain-lain
 Pendapatan Diterima Dimuka
 Deposit Dari Pelanggan
 Sewa Diterima Dimuka

d. Sub-Kelompok “Liabilitas Tak Lancar” (Non-Current
Liabilities) – Kewajiban atau liabiltas perusahaan yang
tidak bisa diselesaikan dalam satu siklus atau satu
tahun buku. Masuk dalam sub-kelompok ini adalah
utang yang diberi nama:
 Utang Bank Jangka Panjang
 Utang Sewa Jangka Panjang
 Promes
 Premi Asuransi Pensiun
 Liabilitas Pajak Tangguhan

e. Sub-Kelompok “Ekuitas Pemegang Saham”
(Shareholder’s Equity) – Klaim atau kepemilikan pihak
luar terhadap kekayaan perusahaan. Masuk dalam sub-
kelompok ini adalah akun-akun yang diberi nama:
 Modal Saham
 Tambahan Modal Disetor
 Laba Ditahan
 Akumulasi Laba/Rugi Komprehensif Lain
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Sub-kelompok akun relatif pasti dan lumrah digunakan.
Sedangkan nama-nama akun yang ada dalam suatu kelompok sub-
akun cenderung variatif antara satu perusahaan dengan yang
lainnya, tergantung jenis dan karakter operasional perusahaan
masing-masing.

C. Pemberian Kode Akun
Sebelum membuat aplikasi, perusahaan harus menentukan

terlebih dahulu akun-akun apa saja yang akan digunakan.
beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemberian nomor
kode antara lain :

1. Kode akun dibuat secara sederhana dan mudah
dimengerti

2. Kode akun dalam penggunaannya harus konsisten
3. Jika ada penambahan akun baru, jangan sampai

mengubah kode yang sudah ada.
4. Setiap kode harus mewakili unusur unik yang diberi

kode. Kode untuk rekening piutang kepada Risa
misalnya harus hanya untuk menunjukkan rekening
debitur tersebut, bukan debitur lain.

5. Desain kode harus mudah disesuaikan dengan
tuntutan perubahan. Jika struktur kode harus diubah
setiap kali menghadapi perubahan, hal ini akan
memerlukan biaya perubahan dan membingungkan
pemakai.

Terdapat macam-macam kode akun, yaitu
1. Sistem Numerial. Cara pemberian kode dengan

menggunakan nomor-nomor yang dimulai dari angka
0 sampai angka 9.

2. Sistem Desimal. Cara pemberian kode dengan
mengklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Tiap
kelompok dibagi menjadi golongan dan tiap golongan
dibagi menjadi jenis-jenis akun, dimulai dari angka 1
sampai 9.

3. Sistem Memonik. Cara pemberian kode dengan
menggunakan huruf. Untuk menentukan huruf,
tentukan huruf yang mudah dikenal, dimengerti,
diingat atau diambil singkatan huruf awalnya.
Misalnya: Hutang Lancar, kode: HL
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4. Kombinasi Huruf dan Angka. Cara pemberian kode
dengan menggunakan kode pada kelompok dan
golongan akun, sedangkan jenis akun diberikan kode
angka. Misalnya: Kas, kode: HL 01 dan Utang Gaji,
kode: UL

D. Contoh Soal Membuat Daftar Akun
Pada contoh kali ini kita akan membuat daftar/kode akun

dengan menggunakan sistem desimal. Akun akan diklasifikasikan
menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok dibagi menjadi
golongan dan tiap golongan dibagi menjadi jenis-jenis akun,
dimulai dari angka 1 sampai 9. Contoh:

Kode 1 11 111 1111
Rekening Aktiva Aktiva Lancar Kas Kas di tangan

Contoh dalam kasus sebagai berikut:

CV. ALFATIH merupakan perusahaan yang bergerak
dibidang usaha penjualan alat-alat kesehatan memiliki kode dan
nama akun sebagai berikut:

Kode Akun Nama Akun
1001 Kas di tangan
1002 Kas di bank
1011 Piutang dagang
1012 Cadangan kerugian piutang
1023 Piutang Karyawan
1031 Persediaan barang
1041 Wesel tagih
1051 Iklan Dibayar Dimuka
1052 Asuransi Dibayar Dimuka
1053 Sewa Dibayar Dimuka
1101 Tanah
1111 Peralatan toko
1112 Akumulasi penyusutan peralatan toko
1121 Kendaraan
1122 Akumulasi penyusutan kendaraan
1131 Bangunan
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1132 Akumulasi penyusutan bangunan
2001 Utang dagang
2011 Utang wesel
2021 Utang pajak penghasilan
2031 Utang jangka pendek bank
2101 Utang jangka panjang bank
3001 Modal pemilik
3002 Prive
3003 Laba Periode Berjalan
4001 Penjualan
4011 Retur dan Potongan Penjualan
4021 Diskon Penjualan
5001 Pembelian
5011 Biaya Angkut Pembelian
5021 Retur dan Potongan Pembelian
5031 Diskon Pembelian
5041 Harga Pokok Penjualan
5101 Biaya gaji
5102 Biaya iklan
5103 Biaya penyusutan peralatan toko
5104 Biaya Sewa
5105 Biaya penyusutan kendaraan
5106 Biaya penyusutan gedung
5107 Biaya perjalanan
5108 Biaya asuransi
5109 Biaya perlengkapan kantor
5110 Biaya bunga
6001 Pendapatan lain-lain
6002 Biaya lain-lain

Saldo Awal
Menurut Kamus Bisnis dan Bank, Saldo awal adalah saldo

rekening yang ada pada saat dimulainya siklus pembebanan. Pada
contoh transaksi kali ini, ditentukan saldo awal sebagai berikut:

Kode
Akun Nama Akun Saldo Awal

(Rp)
1001 Kas di tangan 10,000,000
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1002 Kas di bank 5,000,000
1011 Piutang dagang 750,000
1012 Cadangan kerugian piutang 0
1023 Piutang Karyawan 0
1031 Persediaan barang 3,750,000
1041 Wesel tagih 0
1051 Iklan Dibayar Dimuka 500,000
1052 Asuransi Dibayar Dimuka 125,000
1053 Sewa Dibayar Dimuka 0
1101 Tanah 50,000,000
1111 Peralatan toko 5,650,000
1112 Akumulasi penyusutan peralatan

toko 0

1121 Kendaraan 8,000,000
1122 Akumulasi penyusutan kendaraan 0
1131 Bangunan 75,000,000
1132 Akumulasi penyusutan bangunan 0
2001 Utang dagang 22,000,000
2011 Utang wesel 0
2021 Utang pajak penghasilan 0
2031 Utang jangka pendek bank 6,000,000
2101 Utang jangka panjang bank 60,000,000
3001 Modal pemilik 70,775,000
3002 Prive 0
3003 Laba periode berjalan 0
4001 Penjualan 0
4011 Retur dan Potongan Penjualan 0
4021 Diskon Penjualan 0
5001 Pembelian 0
5011 Biaya Angkut Pembelian 0
5021 Retur dan Potongan Pembelian 0
5031 Diskon Pembelian 0
5041 Harga Pokok Penjualan 0
5101 Biaya gaji 0
5102 Biaya iklan 0
5103 Biaya penyusutan peralatan toko 0
5104 Biaya Sewa 0
5105 Biaya penyusutan kendaraan 0
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cara: klik kanan di “sheet1” -> pilih “ rename”
-> ketik “daftarakun”

5106 Biaya penyusutan gedung 0
5107 Biaya perjalanan 0
5108 Biaya asuransi 0
5109 Biaya perlengkapan kantor 0
5110 Biaya bunga 0
6001 Pendapatan lain-lain 0
6002 Biaya lain-lain 0

Membuat Daftar Akun
Dari data akun perusahaan serta saldo awal dari akun

tersebut yang telah diketahui sebelumnya, nama, nomor akun, dan
saldo awal tersebut dapat dibuat dalam MS.Excel. Tahapan-
tahapannya adalah sebgai berikut:

1. Pada sheet1, Ganti nama sheet1 dengan “daftarakun”.

2. Berilah judul dengan nama perusahaan dan periode
pencatatan seperti di bawah ini.

3. Buat daftar akun yang berisi:
 NO AKUN : kode akun yang digunakan

perusahaan
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 NAMA AKUN : nama akun yang menyatakan kode
akun

 SALDO AWAL : saldo rekening saat dimulai
pembukuan

 DEBET/KREDIT: berisikan saldo normal akun yang
ada.
a. Aset. Aset atau harta baik bersifat lancar maupun

aset tidak lancar bersaldo normal di “Debet”.
Dengan begitu jika ada akun yang termasuk
kelompok aset, apabila bertambah diletakan di
kolom “Debet” dan jika berkurang di “Kredit”.
Kecuali untuk akun Cadangan kerugian piutang
dan berbagai macam akun akumulasi penyusutan,
seperti Akumulasi penyusutan Peralatan dan lain-
lain, akun-akun ini besaldo normal di kredit
karena akun-akun ini akan mengurangi nilai akun-
akun yang berada di aset. Seperti, cadangan
kerugian pituang akan mengurangi piutang,
akumulasi penyusutan peralatan akan mengurangi
nilai dari peralatan. Dengan begitu, apabila
cadangan kerugian piutang dan akumulasi
penyusutan peralatan nilainya bertambah maka
diletakan di kolom saldo “kredit” dan jika
berkurang diletakan di kolom saldo “debet”.

b. Liabilitas. Liabilitas atau hutang adalah akun-akun
yang bersaldo normal di “kredit”, jadi apabila
liabilitas bertambah nilainya di letakan dikolom
“kredit” dan jika berkurang diletakan dikolom
“debet”.

c. Ekuitas. Akun-akun yang termasuk didalam
ekuitas bersaldo normal di “kredit”. Kecuali, akun
prive dan akun deviden yang bersaldo normal di
“debet” karena prive akan mengurangi modal dan
deviden mengurangi retained earning (laba di
tahan).

d. Penjualan. Akun-akun yang termasuk didalam
penjualan bersaldo normal di kolom “dkedit”.
Kecuali, diskon penjualan dan retur penjualan
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yang bersaldo normal di kolom “debet”, karena
diskon penjualan mengurangi penjualan.

e. Harga Pokok Penjualan. Akun-akun yang
termasuk didalam harga pokok penjualan seperti
pembelian dan lain-lain bersaldo normal di kolom
“debet”. Kecuali, dikon pembelian dan retur
pembelian yang bersaldo normal di kolom
“kredit”. Karena, diskon pembelian akan
mengurangi pembelian.

f. Beban. Semua akun yang termasuk beban bersaldo
normal di “debet” jika bertambah nilainya dan
bersaldo di “kredit” jika nilainya berkurang.

 KELOMPOK. : berisikan apakah posisi akun masuk
dalam kelompok neraca atau laba rugi.
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 Apabila ada daftar akun yang ingin ditambahkan, kita
dapat menyisipkan baris di antara akun-akun yang
sudah ada dengan cara:
 Blok baris yang akan disisipkan, klik kanan, Pilih

“Insert”. Maka baris akan bertambah.

 Untuk membuat format angka pada sel yang berisi
angka, dapat dilakukan dengan cara:
 Blok seluruh area Saldo Awal (D7 sampai D51)
 Klik kanan         Pilih “Format Cells…”
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 Selanjutnya akan muncul sebagai berikut:

 Pilih “Accounting” pada komlom Category.
 Kolom Decimal places berisikan jumlah digit desimal

yang ingin dimunculkan. Untuk kasus ini pilih “0”
 Kolom Symbol diisi berdasarkan jenis atau simbol

mata uang yang ingin ditampilkan pada lembar
kerja. Untuk kasus ini pilih “none”.

4. Mendefinisikan Area Kerja. Tujuan untuk mendefinisikan
area kerja adalah untuk memberikan nama pada area kerja
tertentu yang pada proses berikutnya akan diambil atau
digunakan. Cara memberi nama pada area kerja yang akan
digunakan adalah sebagai berikut:
a. Daftar Akun.

 Blok seluruh area kerja (B7 samapai F51)
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 Pilih menu “Formulas”, kemudian pilih “Define
name” lalu akan muncul kolom berikut:
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 Berilah nama sesuai dengan keinginan atau dalam
contoh ini menggunakan nama “DAFTAR_AKUN”
pada kolom Name.

 Kemudian klik OK. Area kerja yang diblok akan
berganti nama menjadi DAFTAR_AKUN

b. No Akun
 Selanjutnya kita akan memberikan nama pada area

kerja No Akun. Caranya sama dengan memberikan
nama pada area kerja Daftar Akun.

 Blok area kerja No Akun (B7 sampai B51)
 Pilih menu “Formulas”, kemudian pilih “Define

name” lalu akan muncul kolom berikut:
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 Pada kolom Name, ketik nama sesuai dengan
keinginan atau dalam contoh ini menggunakan
nama “NO_AKUN”.

 Kemudian klik OK. Area kerja yang diblok akan
berganti nama menjadi “NO_AKUN”.

c. Nama Akun
 Kita akan memberikan nama pada area kerja Nama

Akun. Caranya sama dengan memberikan nama
pada area kerja Daftar Akun dan No Akun.

 Blok area kerja No Akun (C7 sampai C51)
 Pilih menu “Formulas”, kemudian pilih “Define

name” lalu akan muncul kolom berikut:



90 | Mahir Membuat Laporan Keuangan dengan MS.Excel

 Pada kolom Name, ketik nama sesuai dengan
keinginan atau dalam contoh ini menggunakan
nama “NAMA_AKUN”.

 Kemudian klik OK. Area kerja yang diblok akan
berganti nama menjadi “NAMA_AKUN”.

d. Saldo Awal
 Kita akan memberikan nama pada area kerja Saldo

Awal. Caranya sama dengan memberikan nama
pada area kerja sebelumnya.

 Blok area kerja No Akun (D7 sampai D51)
 Pilih menu “Formulas”, kemudian pilih “Define

name” lalu akan muncul kolom berikut:
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 Pada kolom Name, ketik nama sesuai dengan
keinginan atau dalam contoh ini menggunakan
nama “SALDO_AWAL”.

 Kemudian klik OK. Area kerja yang diblok akan
berganti nama menjadi “SALDO_AWAL”.

e. Debet/Kredit
 Selanjutnya kita mendefinisikan area kerja

debet/kredit.
 Blok area kerja No Akun (E7 sampai E51)
 Pilih menu “Formulas”, kemudian pilih “Define

name” lalu akan muncul kolom berikut:



92 | Mahir Membuat Laporan Keuangan dengan MS.Excel

 Pada kolom Name, ketik nama sesuai dengan
keinginan atau dalam contoh ini menggunakan
nama “DEBET_KREDIT”.

 Kemudian klik OK. Area kerja yang diblok akan
berganti nama menjadi “DEBET_KREDIT”.

f. Kelompok
 Selanjutnya kita mendefinisikan area kerja

kelompok.
 Blok area kerja No Akun (F7 sampai F51)
 Pilih menu “Formulas”, kemudian pilih “Define

name” lalu akan muncul kolom berikut:
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 Pada kolom Name, ketik nama sesuai dengan
keinginan atau dalam contoh ini menggunakan
nama “KELOMPOK”.

 Kemudian klik OK. Area kerja yang diblok akan
berganti nama menjadi “KELOMPOK”.

5. Agar tampilan lembar kerja lebih menarik, berikan warna
pada area kerja daftar akun. Pemberian warna dapat
dilakukan dengan cara:

Blok area kerja daftar akun         Pilih “Fill Color”
yang ada di menu “home” pilih warna yang
diinginkan.
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E. Latihan
Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi pada
satuan bahasanvVI, dipersilahkan mengerjakan latihan berikut:

1. Bagaimana kedudukan akun dalam akuntansi?
2. Sebutkan akun-akun apa saja yang ada pada Laporan Posisi

Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi! Jelaskan
mengapa akun tersebut masuk ke dalam neraca dan
laporan laba rugi!

3. Buatlah daftar akun dari nama-nama akun berikut ini.
Berikan nomor akun, klasifikasikan, dan tentukan
kelompok akun tersebut apakah termasuk ke dalam
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) atau Laporan Laba
Rugi!

- Kas
- Kendaraan
- Piutang Usaha
- Akum. Penyusutan Peralatan
- Utang Usaha
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- Prive
- Beban telepon
- Beban Iklan
- Peralatan
- Utang Bank
- Pendapatan
- Biaya Dibayar dimuka
- Beban gaji
- Persediaan
- Perlengkapan
- Pendapatan lainnya
- Beban listrik
- Beban penyusutan peralatan
- Modal
- Beban sewa

F. Rangkuman
1. Pengertian dan fungsi akun yaitu: sebagai penampung

transaksi keuangan yang disusun secara kronologis
berdasarkan tanggal transaksi. Keberadaan akun dalam
akuntansi sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena
tujuan utama akuntansi adalah untuk menyajikan
informasi/data keuangan bermanfaat yang bisa dijadikan
sebagai input atau bahan pertimbangan dalam mengambil
keputusan bisnis.

2. Secara keseluruhan akun-akun dibagi menjadi 2 kelompok
besar, yaitu Akun TEMPORAL (Temporary Accounts) –
Adalah kelompok akun yang nilai saldonya bersifat
temporal atau sementara saja, dan Akun PERMANEN
(Permanent Accounts) – Adalah kelompok akun yang nilai
saldonya bersifat permanen alias TETAP.

3. Dalam pemberian nomor kode akun yang harus
diperhatikan adalah Kode akun dibuat secara sederhana
dan mudah dimengerti, penggunaannya harus konsisten,
jangan sampai mengubah kode yang sudah ada, mewakili
unusur unik yang diberi kode, dan Desain kode harus
mudah disesuaikan dengan tuntutan perubahan.

4. Terdapat macam-macam kode akun, yaitu, Sistem
Numerial, Sistem Desimal, Sistem Memonik, dan
Kombinasi Huruf dan Angka.
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G. Tes Formatif
1. Klasifikasikan nama-nama akun di bawah ini, apakah

termasuk dalam Akun Nominal atau Akun Permanen:
- Akumulasi depresiasi
- Biaya depresiasi
- Kas
- Diskon penjualan
- Tanah
- Hak paten
- Prive
- Modal
- Pendapatan
- Retur dan potongan Penjualan
- Persediaan
- Harga Pokok Penjualan

2. Jelaskan cara mendefinisikan area kerja Nama Akun pada
Daftar Akun yang telah dibuat sebelumnya.

3. Jelaskan cara mengubah area kerja “Saldo Awal” menjadi
format “accounting”!

Kunci Jawaban
1. Klasifikasi nama-nama akun sebagai berikut:

Akun Nominal Akun Permanen
1. Pendapatan
2. Retur dan Potongan

Penjualan
3. Diskon Penjualan
4. Harga Pokok

Penjualan
5. Biaya Depresiasi

1. Kas
2. Persediaan
3. Tanah
4. Akumulasi

depresiasi
5. Hak paten
6. Modal
7. Prive

2. Cara mendifinisikan area kerja Nama Akun pada Daftar
Akun yang telah dibuat sebelumnya yaitu:

a. Blok sell yang berisi Nama Akun.
b. Klik menu “Formulas”
c. Pilih menu “Define Name”.
d. Selanjutnya akan muncul kotak dialog seperti berikut:
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e. Pada kolom “Name” ketik NAMA_AKUN
f. Kemudian klik Ok.

3. Untuk mengubah kolom yang berisikan Saldo Awal
menjadi format Accounting, dapat dilakukan dengan cara:

a. Blok seluruh kolom yang berisikan Saldo Awal
b. Klik kanan
c. Pilih “Format Cells”.
d. Pada menu “Category” pilih “Accounting”
e. Klik Ok.
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 Membuat Komponen Jurnal.

 Membuat Autofilter.

 Membuat Kriteria.

 Menggunakan Fungsi.

 Membuat Fungsi Kontrol
Keseimbangan.

 Mencatat Jurnal Transaksi.

 Membuat Kriteria Untuk Buku Besar
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SATUAN BAHASAN VII:

MEMBUAT KOMPONEN JURNAL, MEMBUAT AUTOFILTER,
MEMBUAT KRITERIA, MENGGUNAKAN FUNGSI,
MEMBUAT FUNGSI KONTROL KESEIMBANGAN,
MENCATAT JURNAL TRANSAKSI, MEMBUAT KRITERIA
UNTUK BUKU BESAR.

A. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah
Materi kuliah ini berisikan tentang membuat komponen

jurnal, membuat autofilter, membuat kriteria, menggunakan fungsi,
membuat fungsi kontrol keseimbangan, mencatat jurnal transaksi,
dan membuat kriteria untuk buku besar.

B. Pedoman Mempelajari Materi
Baca dengan baik materi mengenai membuat komponen

jurnal, membuat autofilter, membuat kriteria, menggunakan fungsi,
membuat fungsi kontrol keseimbangan, mencatat jurnal transaksi,
dan membuat kriteria untuk buku besar. Praktekkan tiap poin
pembahasan pada lembar kerja MS. Excel. Pahami dengan baik
setiap langkah yang dipraktekkan.

C. Tujuan Pembelajaran
1. Mahasiswa dapat menjelaskan cara membuat komponen

jurnal.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan cara membuat autofilter

dalam jurnal.
3. Mahasiswa dapat menjelaskan cara membuat kriteria

dalam jurnal.
4. Mahasiswa dapat menjelaskan cara menggunakan fungsi

dalam membuat jurnal.

BAB
VII

APLIKASI MS. EXCEL :
JURNAL TRANSAKSI
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5. Mahasiswa dapat menjelaskan cara membuat fungsi
kontrol keseimbangan dalam jurnal.

6. Mahasiswa dapat menjelaskan cara mencatat jurnal
transaksi.

7. Mahasiswa dapat menjelaskan cara membuat kriteria
untuk buku besar.

8. Mahasisawa dapat memperaktekkan dalam membuat
komponen jurnal, membuat autofilter, membuat kriteria,
menggunakan fungsi, membuat fungsi kontrol
keseimbangan, mencatat jurnal transaksi, dan membuat
kriteria untuk buku besar pada lembar kerja MS.Excel.

MEMBUAT KOMPONEN JURNAL, MEMBUAT AUTOFILTER,
MEMBUAT KRITERIA, MENGGUNAKAN FUNGSI,
MEMBUAT FUNGSI KONTROL KESEIMBANGAN,
MENCATAT JURNAL TRANSAKSI, MEMBUAT KRITERIA
UNTUK BUKU BESAR.

Jurnal merupakan pencatatan awal dari setiap transaksi
yang terjadi. Jurnal digunakan untuk mencatat seluruh transaksi
bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk setiap transaksi,
jurnal akan menunjukkan pengaruh debit dan kredit pada nama
akun-akun. Catatan pada jurnal kemudian akan dipindahkan ke
dalam buku besar sesuai akun masing-masing. Jurnal transaksi
adalah kunci dalam pembuatan laporan keuangan dengan
menggunakan MS. Excel. Sebab, kejadian-kejadian yang tercatat
dalam jurnal transaksi akan tercatat otomatis ke buku besar dan
laporan keuangan (neraca dan laba rugi)

A. Membuat Komponen Jurnal
Langkah-langkah yang dilakukan dalam membuat jurnal

adalah sebagai berikut:
1. Kita akan menggunakan “sheet2” untuk membuat jurnal.

Ganti nama “sheet2” dengan nama “jurnal”. Caranya sama
dengan mengganti nama “sheet1” pada bab sebelumnya.
Yaitu:
 Klik kanan di “sheet2” -> pilih “rename” -> ketik

“jurnal”.
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2. Buat kolom jurnal transaksi yang berisi:
 TANGGAL : berisi tanggal terjadinya

transaksi.
 KODE PEMBANTU : Untuk membantu mencatat

detai transaksi.
 URAIAN : Mencatat detail transaksi yang

terjadi
 NO AKUN : Berisi no akun yang berada pada

kolom debet.
 NAMA AKUN : Berisi nama akun yang berada

di kolom debet  sesuai   dengan
no akun.

 DEBET : Mencatat jumlah transaksi yang
berada di kolom debet

 NO AKUN : Berisi no akun yang berada pada
kolom kredit

 NAMA AKUN : Berisi nama akun yang berada
di kolom kredit  sesuai   dengan
no akun.

 KREDIT : Mencatat jumlah transaksi yang
berada di kolom kredit

B. Membuat AutoFilter
Dalam software microsoft excel, terdapat satu fitur yang

sangat berguna dalam mengolah database. Fitur tersebut adalah
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Auto Filter. Auto Filter sendiri adalah fitur yang berguna untuk
menjadi filter dalam menampilkan database. Pengguna MS.Excel
akan lebih muda mencari data dengan menggunakan fitur ini.
Dengan fitur Auto Filter ini, kita bisa memilih untuk menampilkan
data sesuai filter yang kita tentukan sendiri, sehingga tidak perlu
mencari masing-masing record. Fitur Auto Filter tidak mengubah
isi database hanya membantu membuat filter dalam menampilkan
database, ketika fitur ini sudah dinon-aktifkan, maka database akan
kembali seperti semua.

Cara membuat Auto Filter adalah sebagai berikut:
 Blok area B6 sampai J6.
 Pilih menu Data       Kemudian pilih Filter

 Setelah memilih Filter, maka jurnal akan terlihat seperti
gambar berikut:

Setelah fungsi Auto Filter diaktifkan maka akan muncul tanda seperti ini
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C. Membuat Kriteria
Agar nomor akun (NO AKUN) dapat muncul sesuai

dengan transaksi yang dicatat, kita bisa membuat kriteria nomor
akun dengan mengambil dari “NO_AKUN” yang telah
didefinisikan sebelumnya. Caranya adalah sebagai berikut:
 Arahkan kursor ke sel E7.
 Pilih menu Data      kemudian pilih Data Validiation

 Selanjutnya akan muncul kotak dialog sebagai berikut:

 Pada kotak dialog, pilih List pada kolom Allow, kemudian
pada kolom Source, ketik =NO_AKUN. Penulisan pada
kolom Source harus sama dengan penulisan pada saat
mendefinisikan area kerja pada bab sebelumnya. Jadi ketika
mendefinisikan area kerja sebelumnya menggunakan nama
lain, silah memasukkan nama tersebut pada kolom Source
agar kriteria terbaca.

 Klik OK.
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 Selanjutnya kita dapat melihat pada kolom E6 berisi list
daftar nomor akun yang didefinisikan sebelumnya pada
area kerja dengan nama NO_AKUN.

 Lakukan hal yang sama pada kolom H6 untuk
memunculkan list nomor akun pada bagian kredit.

D. Menggunakan Fungsi
Setelah daftar Nomor Akun dibuat, kita bisa membuat

NAMA AKUN muncul sesuai denga NO AKUN yang dipilih. Jadi
misalnya kita memilih No Akun 1001, maka akan otomatis nama
akun Kas di Tangan akan muncul. Untuk memunculkan nama
akun tersebut secara otomatis, maka kita harus menggunakan
fungsi VLOOKUP.

Fungsi VLOOKUP digunakan untuk membaca suatu data
secara vertikal, lalu mengambil nilai yang diinginkan pada tabel
tersebut berdasarkan kunci tertentu. Bentuk umum penulisan
fungsi ini adalah sbb:

Keterangan :
 Lookup_value adalah sel referensi/nilai yang hendak

dijadikan kunci dalam pencarian data.
 Table_array adalah tabel/range yang merupakan table yang

menyimpan data yang hendak kita cari. Usahakan
Table_array sudah disort pada field kunci nya (baik secara
ascending ataupun descending). Huruf besar ataupun

=VLOOKUP(Lookup_value, Table_array, Col_index_num, range_lookup)
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huruf kecil dianggap sama saja atau diabaikan pada field
kunci di Table_array.

 Col_index_num adalah nomor kolom yang hendak kita
ambil nilainya. Col_index_num harus berisi nilai sama
dengan atau lebih besar dari 1. Jika kurang dari 1,
VLOOKUP akan mengembalikan nilai error = #VALUE!.
Jika col_index_num lebih besar dari jumlah kolom pada
table_array nya, VLOOKUP akan mengembalikan nilai error
= #REF!.

 Range_lookup adalah nilai logika TRUE / FALSE yang mana
VLOOKUP akan mencari data secara tepat atau secara kira-
kira atau pendekatan. Jika range_lookup kita isi TRUE, maka
yang akan digunakan adalah metode pendekatan atau kira-
kira. Seandainya nilai yang kita cari tidak ada, maka yang
akan diambil adalah nilai yang lebih besar pada sell
berikutnya dimana nilainya lebih kecil atau sama dengan
nilai lookup_value (field kunci). Seandainya tidak ada nilai
yang lebih kecil atau sama dengan nilai lookup_value (field
kunci), maka VLOOKUP akan mengembalikan nilai error =
#N/A. Adapun jika range_lookup kita isi FALSE, maka yang
akan digunakan adalah metode tepat. Pada metode tepat
ini, jika VLOOKUP tidak menemukan data yang kita cari,
maka ia akan mengembalikan nilai error = #N/A.

Untuk memunculkan NAMA AKUN pada contoh soal
yang telah kita kerjakan, dapat dilakukan dengan cara sebagai
berikut:

1. Silahkan menuliskan rumus VLOOKUP pada sel F7
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Keterangan:
 Lookup_value pada lembar kerja ini adalah sell E7. NO

AKUN menjadi sel referensi/nilai yang hendak
dijadikan kunci dalam pencarian data.

 Table_array pada soal ini adalah DAFTAR_AKUN atau
nama lain yang diberikan pada saat mendifinisikan
area kerja daftar akun yang telah dibuat di bab
sebelumnya. DAFTAR_AKUN adalah tabel/range
yang merupakan tabel yang menyimpan data yang
hendak kita cari.

 Col_index_num kita isi dengan angka 2, sebab nomor
kolom yang hendak kita ambil nilainya dari area kerja
DAFTAR_AKUN adalah kolom “2”.

 Range_lookup pada contoh soal ini kita mengisi
“FALSE” yaitu metode tepat.

2. Setelah rumus VLOOKUP dimasukkan, maka NAMA
AKUN akan muncul secara otomatis sesuai dengan NO
AKUN yang dimasukkan.

3. Lakukan cara yang sama untuk memunculkan NAMA
AKUN di bagian kredit (sell I7)
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E. Membuat Fungsi Kontrol Keseimbangan
Fungsi kontrol keseimbangan ini dimaksudkan agar jumlah

di DEBET dan KREDIT terjaga keseimbangannya. Untuk membuat
fungsi kontrol keseimbangan, kita menggunakan fungsi IF yang
tersedia di MS.Excel. Fungi IF digunakan untuk menampilkan
beberapa kemungkinan nilai/hasil sesuai dengan kondisi tertentu.
Bentuk umum dari fungsi IF adalah:

Dimana :
 logical_test merupakan syarat dari percabangan.
 value_if_true merupakan nilai jika syarat percabangan

terpenuhi.
 value_if_false merupakan nilai jika syarat percabangan tidak

terpenuhi.

Pada contoh soal yang telah kita kerjakan sebelumnya, kita
akan membuat kontrol keseimbangan pada kolom sell K. Pada sell
K7 silahkan memasukkan fungsi logika IF seperti berikut:

Jadi, ketika jumlah didebet sama dengan dikredit, maka
pada kolom CEK akan tertulis “OK”. Apabila terjadi perbedaan di
debet dan di kredit, maka secara otomatis kolom CEK akan tertulis
“Cek Ulang”. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:

=IF(logical_test;value_if_true;value_if_false)
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Copy Fungsi
Setelah semua fungsi dimasukkan, salin/copy masig-

masing sell E7, F7, G7, H7, I7, J7, dan K7 ke bawah sesuai denga
area kerja yang akan digunakan. Pada contoh soal kali ini, silahkan
mengcopy masing-masing sampai sell E30, F30, G30, H30, I30, J30,
dan K30. Untuk memudahkan mengetahui area kerja yang
digunakan, kita bisa memberi warna pada area kerja tersebut
dengan cara:

 Blok seluruh sell B7 sampai K30.
 Pilih menu Fill colour, kemudian pilih warna area kerja

yang diinginkan.
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F. Mencatat Jurnal Transaksi
CV. ALFATIH adalah perusahaan dagang yang usahanya

bergerak dalam bidang penjualan alat-alat kesehatan. Selama bulan
Agustus 2013, transaksi yang terjadi adalah sebagai berikut:

Tanggal Transaksi
1 Agustus 2013 Tuan Kasyafani menyetor tambahan modal

berupa uang tunai sebesar Rp 10.000.000,-
3 Agustus 2013 Dibeli barang niaga dari PT. SYAIDAN

sebesar Rp 22.500.000,- syarat 3/10, n/30.
3 Agustus 2013 Fajar telah menerbitkan sisa kontrak iklan 1

bulan yang telah dibayar Tuan Kasyafani
sebelumnya Sebesar Rp 500.000,-

4 Agustus 2013 Dijual barang secara tunai sebesar Rp
15.000.000,- dan diberikan potongan tunai
sebesar 10%.

5 Agustus 2013 Dibayar utang dagang sebesar Rp
10.000.000,-

8 Agustus 2013 Dibeli barang dagangan dari CV. AGHA
sebesar Rp 35.750.000,- dengan syarat 2/10,
n/30.

8 Agustus 2013 Dijual barang dagang secara tunai kepada
PT. FURQAN sebesar Rp.20.000.000
dengan potongan tunai sebesar 5%

9 Agustus 2013 Dibayar utang kepada PT. SYAIDAN
transaksi tanggal 3 Agustus 2013

10 Agustus 2013 Dijual barang secara kredit sebesar Rp
5.750.000,- kepada PT. ATTAR dengan
syarat 2/10, n/30.

11 Agustus 2013 Dibeli tunai peralatan toko sebesar Rp
1.150.000

12 Agustus 2013 Diterima pembayaran piutang bualn lalu
sebesar Rp 750.000,-

15 Agustus 2013 Dijual barang secara kredit sebesar Rp
3.750.000,- dengan syarat 1/10, n/30
kepada PT. QIANA.

16 Agustus 2013 Dibayar utang bank sebesar Rp 1.000.000,-
18 Agustus 2013 PT. ATTAR melunasi piutangnya.
20 Agustus 2013 Asuransi untuk bulan Agustus telah jatuh

tempo sebesar Rp 100.000,-
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20 Agustus 2013 Tuan Kasyafani mengadakan perjalanan
dinas ke Jakarta untuk membicarakan
kontrak dengan klien. Perjalanan dinas ini
menghabiskan uang sebesar Rp 3.000.000,-

22 Agustus 2013 Dibeli barang dagangan dari PT. FADEL
sebesar Rp 23.400.000 dengan syarat 3/10,
n/30.

24 Agustus 2013 Dikembalikan barang kepada PT.FADEL
sebesar Rp 3.000.000 dikarenakan barang
tersebut cacat.

25 Agustus 2013 Tuan Kasyafani membayar gaji
pegawainya sebesar Rp 6.250.000,-

25 Agustus 2013 Diterima pembayaran dari PT.QIANA
26 Agustus 2013 Membayar biaya pengiriman atas

penjualan barang dagangan sebesar Rp
250.000

26 Agustus 2013 Dicatat penyusutan bangunan sebesar Rp
1.250.000,- dan kendaraan sebesar Rp
750.000,-

27 Agustus 2013 Tuan Kasyafani mengambil uang
perusahaan sebesar Rp 3.500.000 untuk
keperluan pribadinya

28 Agustus 2013 Dijual barang dagang kepada PT. ATTAR
sebesar RP 15.000.000,- dengan syarat 2/10,
n/30.

29 Agustus 2013 Dibayar biaya telepon, listrik, dan air
kantor sebesar Rp 1.850.000,-

Dari transaksi tersebut, selanjutnya kita akan membahas jurnal apa
saja yang muncul baik menggunakan sistem pernacatatan periodik
maupun perpetual.

1. Tanggal 1 Agustus 2013, Tuan Kasyafani menyetor tambahan
modal berupa uang tunai sebesar Rp 10.000.000,-

Pembahasan
Sistem Perpetual &
Periodik

Kas Rp 10.000.000,-
Modal Pemilik Rp 10.000.000,-

(mencatat penambahan modal oleh pemilik)
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2. Tanggal 3 Agustus 2013, Dibeli barang niaga dari PT.
SYAIDAN sebesar Rp 22.500.000,- syarat 3/10, n/30

Pembahasan

3. Tanggal 3 Agustus 2013, Fajar telah menerbitkan sisa
kontrak iklan 1 bulan yang telah dibayar Tuan Kasyafani
sebelumnya Sebesar Rp 500.000,-

Pembahasan

4. Tanggal 4 Agustus 2013, Dijual barang secara tunai sebesar Rp
15.000.000,- dan diberikan potongan tunai sebesar 10%.
Asumsikan harga pokok penjuaran sebesar Rp 10.500.000,-

Pembahasan

5. Tanggal 5 Agustus 2013, Dibayar utang dagang sebesar Rp
10.000.000,-

Sistem Perpetual Persd. Brng. Dagang Rp 22.500.000,-
Utang dagang Rp 22.500.000,-

Sistem Periodik Pembelian Rp 22.500.000,-
Utang dagang Rp 22.500.000,-

Sistem Perpetual &
Periodik

Biaya Iklan Rp 500.000,-
Iklan Dibayar Dimuka          Rp 500.000,-

Sistem Perpetual Kas Rp 13.500.000
Diskon Penjualan        Rp   1.500.000

Penjualan Rp 15.000.000,-
(mencatat penjualan secara tunai)

Harga Pokok Penjualan  Rp 10.500.000,-
Persd. brng dagang Rp 10.500.000,-

(mencatat harga pokok barang dagang yang
dijual)

Sistem Periodik Kas Rp 13.500.000
Diskon Penjualan  Rp   1.500.000

Penjualan Rp 15.000.000,-
(mencatat penjualan secara tunai)
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Pembahasan

6. Tanggal 8 Agustus 2013, Dibeli barang dagangan dari CV.
AGHA sebesar Rp 35.750.000,- dengan syarat 2/10, n/30.

Pembahasan

7. Tanggal 8 Agustus 2013, Dijual barang dagang secara tunai
kepada PT. FURQAN sebesar Rp.20.000.000 dengan
potongan tunai sebesar 5%. HPP barang yang dijual sebesar
Rp 16.250.000,-

Pembahasan

Sistem Perpetual &
Periodik

Utang dagang Rp10.000.000,-
Kas Rp 10.000.000,-

Sistem Perpetual Persd. Brng. Dagang Rp 35.750.000,-
Utang dagang Rp 35.750.000,-

Sistem Periodik Pembelian                   Rp 35.750.000,-
Utang dagang Rp 35.750.000,-

Sistem Perpetual Kas Rp 19.000.000
Diskon Penjualan        Rp   1.000.000

Penjualan Rp 20.000.000,-
(mencatat penjualan secara tunai)

Harga Pokok Penjualan Rp 16.250.000,-
Persd. brng dagang Rp 16.250.000,-

(mencatat harga pokok barang dagang yang
dijual)

Sistem Periodik Kas Rp 19.000.000
Diskon Penjualan        Rp 1.000.000

Penjualan Rp 20.000.000,-
(mencatat penjualan secara tunai)
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8. Tanggal 9 Agustus 2013, Dibayar utang kepada PT.
SYAIDAN.

Pembahasan

9. Tanggal 10 Agustus 2013, Dijual barang secara kredit
sebesar Rp 5.750.000,- kepada PT. ATTAR dengan syarat
2/10, n/30. Asumsikan Harga pokok penjualan sebesar Rp
4.500.000,-

Pembahasan

10. Tanggal 11 Agustus 2013, Dibeli tunai peralatan toko
sebesar Rp 1.150.000.

Pembahasan

Sistem Perpetual Utang dagang Rp 22.500.000,-
Kas Rp 21.825.000,-
Pers. barang dagang  Rp     675.000,-

(mencatat pembayaran dalam periode diskon)
Sistem Periodik Utang dagang Rp 22.500.000,-

Kas Rp 21.825.000,-
Diskon pembelian Rp 675.000,-

(mencatat pembayaran dalam periode diskon)

Sistem Perpetual Piutang dagang Rp 5.750.000,-
Penjualan Rp 5.750.000,-

(mencatat penjualan secara kredit)

Harga Pokok Penjualan Rp 4.500.000,-
Pers. barang dagang Rp 4.500.000,-

(mencatat harga pokok barang dagang yang
dijual)

Sistem Periodik Piutang dagang Rp 5.750.000,-
Penjualan Rp 5.750.000,-

(mencatat penjualan secara kredit)

Sistem Perpetual &
Periodik

Peralatan toko Rp 1.150.000,-
Kas Rp 1.150.000,-
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11. Tanggal 12 Agustus 2013, Diterima pembayaran piutang
bualn lalu sebesar Rp 750.000,-

Pembahasan

12. Tanggal 15 Agustus 2013, Dijual barang secara kredit
sebesar Rp 3.750.000,- dengan syarat 1/10, n/30 kepada PT.
QIANA. Asumsikan harga pokok penjualan sebesar Rp
3.000.000,-

Pembahasan

13. Tanggal 16 Agustus 2013, Dibayar utang bank sebesar Rp
1.000.000,-

Pembahasan

14. Tanggal 18 Agustus 2013, PT.ATTAR melunasi utangnya.

Pembahasan

Sistem Perpetual &
Periodik

Kas Rp 750.000,-
Piutang dagang Rp 750.000,-

Sistem Perpetual Piutang dagang Rp 3.750.000,-
Penjualan Rp 3.750.000,-

(mencatat penjualan secara kredit)

Harga Pokok Penjualan Rp 2.500.000,-
Pers. barang dagang Rp 2.500.000,-

(mencatat harga pokok barang dagang yang
dijual)

Sistem Periodik Piutang dagang Rp 3.750.000,-
Penjualan Rp 3.750.000,-

(mencatat penjualan secara kredit)

Sistem Perpetual &
Periodik

Utang Bank Rp 1.000.000,-
Kas Rp 1.000.000,-

Sistem Perpetual &
Periodik

Kas Rp 5.635.000,-
Diskon Penjualan           Rp    115.000,-
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15. Tanggal 20 Agustus 2013, Asuransi untuk bulan Agustus
telah jatuh tempo sebesar Rp 100.000

Pembahasan

16. Tanggal 20 Agustus 2013, Tuan Kasyafani mengadakan
perjalanan dinas ke Jakarta untuk membicarakan kontrak
dengan klien. Perjalanan dinas ini menghabiskan uang
sebesar Rp 1.500.000,-

Pembahasan

17. Tanggal 22 Agustus 2013, Dibeli barang dagangan dari PT.
FADEL sebesar Rp 23.400.000 dengan syarat 3/10, n/30

Pembahasan

18. Tanggal 24 Agustus 2013, Dikembalikan barang kepada
PT.FADEL sebesar Rp 3.000.000 dikarenakan barang
tersebut cacat.

Pembahasan

Piutang Usaha Rp 5.750.000,-
(mencatat pelunasan sisa piutang PT.ATTAR)

Sistem Perpetual &
Periodik

Biaya Asuransi Rp 100.000,-
Asuransi dibayar dimuka Rp 100.000,-

Sistem Perpetual &
Periodik

Biaya perjalanan Rp 1.500.000,-
Kas                                    Rp 1.500.000,-

Sistem Perpetual Persd. Brng. Dagang Rp 23.400.000,-
Utang dagang Rp 23.400.000,-

Sistem Periodik Pembelian                   Rp 23.400.000,-
Utang dagang              Rp 23.400.000,-

Sistem Perpetual Utang dagang Rp 3.000.000,-
Persd. Bang. Dagang Rp 3.000.000,-

Sistem Periodik Utang dagang Rp 3.000.000,-
Retur dan Pot. Pemb. Rp 3.000.000,-
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19. Tanggal 25 Agustus 2013, Tuan Kasyafani membayar gaji
pegawainya sebesar Rp 3.250.000,-

Pembahasan

20. Tanggal 25 Agustus 2013, Diterima pembayaran dari
PT.QIANA

Pembahasan

21. Tanggal 26 Agustus 2013, Membayar biaya pengiriman atas
penjualan barang dagangan sebesar Rp 250.000

Pembahasan

22. Tanggal 26 Agustus 2013, Dicatat penyusutan bangunan
sebesar Rp 1.250.000,- dan kendaraan sebesar Rp 750.000,-

Pembahasan

Sistem Perpetual &
Periodik

Biaya gaji Rp 3.250.000,-
Kas Rp 3.250.000,-

Sistem Perpetual &
Periodik

Kas Rp 3.712.500,-
Diskon Penjualan     Rp      37.500,-

Piutang dagang          Rp 3.750.000,-

Sistem Perpetual &
Periodik

Biaya pengiriman         Rp 250.000,-
Kas                                   Rp 250.000,-

Sistem Perpetual &
Periodik

Biaya peny. Bangunan    Rp 1.250.000,-
Akm.Peny.Bangunan Rp 1.250.000,-

(mencatat penyusutan bangunan)

Biaya peny. kendaraan   Rp 750.000,-
Akm.Peny. kendaraan   Rp 750.000,-

(mencatat penyusutan bangunan)
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23. Tanggal 27 Agustus 2013, Tuan Kasyafani mengambil uang
perusahaan sebesar Rp 3.500.000 untuk keperluan
pribadinya

Pembahasan

24. Tanggal 28 Agustus 2013, Dijual barang dagang kepada PT.
ATTAR sebesar RP 15.000.000,- dengan syarat 2/10, n/30.
Asumsikan HPP sebesar Rp 12.000.000,-

Pembahasan

25. Tanggal 29 Agustus 2013, Dibayar biaya telepon, listrik, dan
air kantor sebesar Rp 850.000,-

Pembahasan

Setelah menganalisis transaksi-transaksi di atas, silahkan
mencatat transaksi tersebut ke dalam lembar kerja MS.Excel pada
sheet “jurnal”. Catat transaksi tersebut ke dalam lembar kerja

Sistem Perpetual &
Periodik

Prive                       Rp 3.500.000,-
Kas                                 Rp 3.500.000,-

Sistem Perpetual Piutang dagang Rp 15.000.000,-
Penjualan Rp 15.000.000,-

(mencatat penjualan secara kredit)

Harga Pokok Penjualan Rp 12.000.000,-
Persed. brng. dagang Rp 12.000.000

(mencatat harga pokok barang dagang yang
dijual)

Sistem Periodik Piutang dagang Rp 15.000.000,-
Penjualan Rp 15.000.000,-

(mencatat penjualan secara kredit)

Sistem Perpetual &
Periodik

Biaya telepon, listrik, air     Rp 850.000,-
Kas                                   Rp 850.000,-
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MS.Excel dengan menggunakan sistem pencatatan perpetual.
Seperti contoh di bawah ini untuk transaksi nomor 1.

 Tanggal 1 Agustus 2013, Tuan Kasyafani menyetor
tambahan modal berupa uang tunai sebesar Rp 10.000.000,-

Setelah semua transaksi dimasukkan ke dalam lembar kerja
MS.Excel, maka hasilnya seperti berikut ini:
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Berikan judul lembar kerja jurnal tersebut dengan cara:
 Pada sell B1 silahkan mengcopy nama perusahaan yang ada

pada sheet “Daftar Akun” Caranya pada sell B1 ketik:

 Pada sell B2 ketik “Jurnal Umum”.
 Pada sell B3, masukkan periode pencatatan jurnal tersebut

yaitu Periode 1 Agustus – 31 Agustus 2013. Maka akan
terlihat seperti berikut:

 Agar terlihat lebih indah, letakkan nama perusahaan, judul
kertas kerja dan periode pencatatan di tengah dengan cara:
Blok sell B1 hingga K1 lalu pilih “Marge & Center” yang
ada menu “home”. Lakukan hal yang sama pada judul
kertas kerja dan periode pencatatan.

=daftarakun!B1
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 Berikan warna pada area kerja agar tampilan lebih menarik.

G. Membuat Kriteria untuk Buku Besar
Setelah semua transaksi dicatat di dalam jurnal, yang akan

dilakukan selanjutnya adalah memposting ke buku besar. Buku
besar adalah buku utama pencatatan transaksi keuangan yang
mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal akuntansi. Buku
besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan
laba/rugi. Buku besar dapat memberikan informasi saldo ataupun
nilai transaksi untuk setiap kode perkiraan dalam suatu periode
akuntansi tertentu. Agar posting dapat dilakukan secara otomatis,
maka terlebih dahulu kita harus mendefinisikan area kerja tertentu
yang ada di sheet “jurnal” yang nantinya akan digunakan untuk
buku besar.

a. Nama Akun Debet
Agar nama akun transaksi debet yang dicatat di

jurnal dapat muncul secara otomatis di buku besar, maka
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kita dapat member nama area kerja yang ada di jurnal.
Caranya adalah sebagai berikut:
 Blok are kerja Nama Akun untuk transaksi debet

pada jurnal. Dalam contoh soal ini, area kerja yang
dimaksud adalah sell F7 sampai F44.

 Pilih menu Formulas, kemudian pilih Define name
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 Beri nama are kerja tersebut, misalya
JURNAL_NAMA_AKUN_DEBET

 Kemudian klik OK. Maka area kerja yang diblok tadi
telah berganti nama menjadi
JURNAL_NAMA_AKUN_DEBET.

b. Jumlah Transaksi Debet
Agar jumlah transaksi debet yang dicatat di jurnal

dapat muncul secara otomatis di Buku Besar, kita bisa
memberi nama area kerja yang ada di jurnal. Caranya
adalah sebagai berikut:
 Blok are kerja Nama Akun untuk transaksi debet

pada jurnal. Dalam contoh soal ini, area kerja yang
dimaksud adalah sell G7 sampai G44.
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 Pilih menu Formulas, kemudian pilih Define name
 Beri nama are kerja tersebut, misalya

JURNAL_AKUN_DEBET

 Kemudian klik OK. Maka area kerja yang diblok tadi
telah berganti nama menjadi JURNAL
_AKUN_DEBET.

c. Nama Akun Kredit
 Blok are kerja Nama Akun untuk transaksi debet

pada jurnal. Dalam contoh soal ini, area kerja yang
dimaksud adalah sell I7 sampai I44.

 Pilih menu Formulas, kemudian pilih Define name
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 Beri nama are kerja tersebut, misalya
JURNAL_NAMA_AKUN_KREDIT

 Kemudian klik OK. Maka area kerja yang diblok tadi
telah berganti nama menjadi
JURNAL_NAMA_AKUN_DEBET.

d. Jumlah Transaksi Kredit
Agar jumlah transaksi kredit yang dicatat di jurnal

dapat muncul secara otomatis di Buku Besar, kita bisa
memberi nama area kerja yang ada di jurnal. Caranya
adalah sebagai berikut:
 Blok are kerja Nama Akun untuk transaksi debet

pada jurnal. Dalam contoh soal ini, area kerja yang
dimaksud adalah sell J7 sampai J44.
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 Pilih menu Formulas, kemudian pilih Define name
 Beri nama are kerja tersebut, misalya

JURNAL_AKUN_KREDIT

 Kemudian klik OK. Maka area kerja yang diblok tadi
telah berganti nama menjadi JURNAL
_AKUN_KREDIT

H. Latihan
Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi pada
Satuan Bahasan VII, dipersilahkan mengerjakan latihan berikut:

1. Apakah keguanaan dari AutoFilter pada lembar kerja
MS.Excel?

2. Jelaskan bentuk umum penulisan fungsi VLOOKUP dan IF
serta jelaskan kapan kita menggunakan kedua fungsi
tersebut!

3. Buatlah jurnal dari transaksi berikut. Nama-nama akun
yang muncul bisa Anda lihat dari soal latihan pada bab VI.:

02 Sept 2013 Amir menginvestasikan uangnya sebesar Rp
35.000.000,-

02 Sept 2013 Amir membayar sewa gedung untuk satu bulan
kedepan sebesar Rp 1.200.000,-

05 Sept 2013 dibeli peralatan kantor dari toko Mitra seharga Rp
2.500.000,- secara kredit

07 Sept 2013 diterima kas atas pendapatan minggu pertama
sebesar Rp 1.500.000,-

08 Sept 2013 dibayar biaya promosi sebesar Rp 250.000,-
11 Sept 2013 terima order percetakan senilai Rp 3.000.000,- &

uang yang diterima Rp.1.500.000. sisanya
kemudian11 Sept 2013
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13 Sept 2013 dibeli perlengkapan seharga Rp 500.000,- secara
tunai

15 Sept 2013 dibayar asuransi sebesar Rp 600.000,- untuk enam
bulan kedepan

16 Sept 2013 dibayar utang kepada toko Mitra sebesar Rp
1.500.000,-

19 Sept 2013 percetakan Amir memperoleh pinjaman dari bank
sebesar Rp 15.000.000,-

22 Sept 2013 dibayar biaya telepon sebesar Rp 150.000,-
24 Sept 2013 dibayar biaya listrik sebesar Rp 200.000,-
27 Sept 2013 dibeli perlengkapan seharga Rp 150.000,-
30 Sept 2013 dibayar gaji pegawai sebesar Rp 1.500.000,-

30 Sept 2013 Amir mengambil uang perusahaan sebesar Rp
650.000,- untuk keperluan pribadinya.

I. Rangkuman
1. Jurnal transaksi adalah kunci dalam pembuatan laporan

keuangan dengan menggunakan MS. Excel. Sebab,
kejadian-kejadian yang tercatat dalam jurnal transaksi akan
tercatat otomatis ke Buku Besar dan Laporan Keuangan
(Neraca dan Laba Rugi)

2. Auto Filter sendiri adalah fitur yang berguna untuk menjadi
filter dalam menampilkan database.

3. Fungsi VLOOKUP digunakan untuk membaca suatu data
secara vertikal, lalu mengambil nilai yang diinginkan pada
table tersebut berdasarkan kunci tertentu. Rumus
umumnya adalah =VLOOKUP(Lookup_value, Table_array,
Col_index_num, range_lookup).

4. Fungsi kontrol keseimbangan ini dimaksudkan agar jumlah
di DEBET dan KREDIT terjaga keseimbangannya. Rumus
umumnya yaitu =IF(logical_test;value_if_true;value_if_false)

5. Kriteria buku besar dibuat agar posting dapat dilakukan
secara otomatis.

J. Tes Formatif
1. Bagaimanakah pencatatan jurnal jika terjadi penjualan

dengan menggunakan sistem perpetual?
2. Jelaskan bentuk umum fungsi IF!
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3. Mengapa fungsi kontrol keseimbangan diperlukan dalam
pencatatan jurnal?

Kunci Jawaban Tes Formatif
1. Dalam sistem perpetual, pencatatan jurnal jika terjadi

penjualan yaitu:
Kas / Piutang xxx

Penjualan xxx
(mencatat penjualan tunai / kredit)

Harga Pokok Penjualan xxx
Persediaan Barang Dagang xxx

(mencatat harga pokok penjualan barang yang terjual)

2. Bentuk umum fungsi IF yaitu:
=IF(logical_test;value_if_true;value_if_false)

Dimana :
 logical_test merupakan syarat dari percabangan.
 value_if_true merupakan nilai jika syarat

percabangan terpenuhi.
 value_if_false merupakan nilai jika syarat

percabangan tidak terpenuhi.

3. Fungsi kontrol keseimbangan diperlukan agar jumlah di
debet dan kredit terjaga keseimbangannya.
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 Membuat Komponen Buku Besar.

 Membuat Autofilter.

 Membuat List Nomor Akun.

 Menggunakan Fungsi.
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SATUAN BAHASAN 8:

MEMBUAT KOMPONEN BUKU BESAR, MEMBUAT
AUTOFILTER, MEMBUAT LIST NOMOR AKUN,
MENGGUNAKAN FUNGSI.

A. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah
Materi kuliah ini membahas mengenai membuat komponen

buku besar, membuat autofilter, membuat list nomor akun, dan
menggunakan fungsi.

B. Pedoman Mempelajari
Baca dengan baik uraian mengenai membuat komponen

buku besar, membuat autofilter, membuat list nomor akun, dan
menggunakan fungsi. Praktekkan tiap poin pembahasan pada
lembar kerja MS. Excel. Pahami dengan baik setiap langkah yang
dipraktekkan.

C. Tujuan Pembelajaran
1. Mahasiswa dapat menjelaskan cara membuat komponen

buku besar.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan cara membuat autofilter

dalam buku besar.
3. Mahasiswa dapat menjelaskan cara membuat list nomor

akaun dalam buku besar.
4. Mahasiswa dapat menjelaskan cara menggunakan fungsi

dalam buku besar.
5. Mahasiswa dapat mempraktekkan dalam membuat

komponen buku besar, membuat autofilter, membuat list
nomor akun, dan menggunakan fungsi dalam lembar
kerja MS.Excel.

BAB
VIII

APLIKASI MS. EXCEL :
BUKU BESAR
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MEMBUAT KOMPONEN BUKU BESAR, MEMBUAT
AUTOFILTER, MEMBUAT LIST NOMOR AKUN,
MENGGUNAKAN FUNGSI.

Buku besar adalah seluruh kelompok akun yang dimiliki
sebuah perusahaan. Buku besar menyimpan seluruh informasi
mengenai perubahan yang terjadi pada saldo akun-akun tertentu
dalam satu tempat. Pada bab ini kita akan mengerjakan buku besar
dari jurnal transaksi yang telah kita buat sebelumnya pada lembar
kerja MS.Excel.

A. Membuat Komponen Buku Besar
Pada kasus kali ini, kita menggunakan sheet3 untuk

membuat buku besar. Agar lebih mudah mengetahui sheet3
sebagai lembar kerja buku besar, yang pertama harus kita lakukan
adalah mengganti nama sheet3 menjadi “bukubesar”. Caranya
sama dengan mengganti nama sheet1 dan sheet2, yaitu:
 Letakkan kursor pada “sheet3”
 Klik kanan kemudian pilih Rename
 Silahkan ketik “bukubesar” atau nama lain yang diinginkan

Selanjutnya kita akan mengerjakan buku besar pada sheet
bukubesar. Yang pertama kita lakukan adalah memuat komponen
buku besar yang terdiri dari:

 Tanggal : Tanggal terjadinya transaksi
 Kode Pembantu :
 Uraian : Mencatat uraian dari transaksi yang

terjadi baik di debet maupun di
kredit

 Debet : Mencatat jumlah transaksi debet
 Kredit : Mencatat jumlah transaksi kredit
 Saldo Akhir : Mencatat saldo akhir masing-

masing
setelah transaksi

 No Akun : Mencatat no akun dari nama akun
yang  di tampilkan pada buku besar

 Nama Akun : Mencatat nama akun buku besar
 Saldo Awal : Mencatat saldo awal periode
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B. Membuat Auto Filter
AutoFilter adalah fitur yang berguna untuk menjadi filter

dalam menampilkan database. Kita akan juga akan menggunakan
fitur Auto Filter bagi lembar kerja bukubesar untuk memudahkan
kita dalam menampilkan data yang kita inginkan. Cara membuat
AutoFilter pada “bukubesar” sama dengan cara membuat AutoFilter
pada lembar kerja “jurnal” yaitu:
 Blok area B15 sampai G15.
 Pilih menu Data Kemudian pilih Filter

 Setelah memilih Filter, maka lembar kerja “bukubesar” akan
terlihat seperti gambar berikut
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C. Membuat List Nomor Akun
Untuk memunculkan NO AKUN pada lembar kerja

“bukubesar”, kita bisa membuat kriteria nomor akun dengan
mengambil dari “NO_AKUN” yang telah didefinisikan
sebelumnya. Caranya adalah sebagai berikut:
 Arahkan kursor ke sel C7.
 Pilih menu Data kemudian pilih Data Validiation

 Selanjutnya akan muncul kotak dialog sebagai berikut:

 Pada kotak dialog, pilih List pada kolom Allow, kemudian
pada kolom Source, ketik =NO_AKUN. Penulisan pada
kolom Source harus sama dengan penulisan pada saat
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mendefinisikan area kerja pada bab sebelumnya. Jadi ketika
mendefinisikan area kerja sebelumnya menggunakan nama
lain yang mewakili area kerja No Akun, silahkan
memasukkan nama tersebut pada kolom Source agar
kriteria terbaca.

 Klik OK.
 Selanjutnya kita dapat melihat pada kolom C7 berisi list

daftar nomor akun yang didefinisikan sebelumnya pada
area kerja dengan nama NO_AKUN.

D. Menggunakan Fungsi
Selanjutnya kita akan mengisi NO AKUN, NAMA AKUN,

Saldo Awal, Posisi Debet/Kredit, Tanggal Transaksi, Transaksi
Debet, Transaksi Kredit, dst ada lembar kerja “bukubesar” dengan
menggunakan fungsi yang tersedia di MS. Excel.

1. Nama Akun
 Pada sell C8 ketik rumus VLOOKUP seperti yang telah

diajarkan sebelumnya.
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 Setelah di enter, maka nama akun muncul secara
otomatis.

2. Saldo Awal
 Fungsi VLOOKUP juga digunakan untuk

memunculkan Saldo Awal (C11) secara otomatis sesuai
dengan Nomor Akun dan Nama Akun yang dipilih.
Caranya:

 Setelah menekan enter, maka saldo awal akan muncul
sesuai dengan jumlah saldo awal yang telah dimasukkan di
dalam Daftar Akun sebelumnya.



Mahir Membuat Laporan Keuangan dengan MS.Excel | 135

3. Posisi Debet/Kredit
 Posisi saldo normal akun apakah di debet atau kredit

dapat ditampilkan secara otomatis sesuai dengan
nomor akun yang dipilih dengan cara pada kolom D11
ketik:

 Setelah menekan tombol enter, maka posisi debet atau
kredit akan muncul mengikuti nomor akun yang ada.

4. Tanggal Transaksi
 Untuk memasukkan tanggal pada saldo awal, kita akan

mengambil tanggal awal periode yang ada pada sheet
“daftarakun”. Caranya pada kolom B16 ketik:

=VLOOKUP(C7;DAFTAR_AKUN;4;FALSE
)

=daftarakun!C3



136 | Mahir Membuat Laporan Keuangan dengan MS.Excel

 Setelah menekan enter, maka B16 akan berisi tanggal
awal periode sesuai dengan tanggal awal periode yang
tercatat pada sheet “daftarakun”

Catatan: jika setelah menekan enter tulisan yang muncul
tidak mengikuti format tanggal, silahkan anda mengubahnya
menjadi format tanggal dengan cara klik kanan, kemudian
pilih Format Cells. Pada kolom Category pilih “Date”.

 Untuk memasukkan tanggal transaksi pada sheet B17,
dapat dilakukan dengan cara ketik rumus:

Dalam fungsi ini, jika terdapat transaksi debet (E17)
maupun kredit F17), maka akan muncul tanggal
transaksi sesuai yang tercatat pada jurnal (sheet
“jurnal”).

=IF(E17-F17<>0;jurnal!B7;"")
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 Untuk tanggal transaksi selanjutnya (D18 sampai
seterusnya) silahkan copy dari rumus yang telah
dimasukkan pada sell D17.

5. Uraian Transaksi
 Pada sell D16, uraian transaksi saldo awal ditulis

manual “Saldo Awal”

 Untuk uraian transaksi selanjutnya, kita dapat
memunculkan secara otomatis dengan menggunakan
rumus pada sell D17:

Dalam fungsi ini, jika terdapat transaksi debet (E17)
maupun kredit F17), maka akan muncul uraian
transaksi sesuai yang tercatat pada jurnal (sheet
“jurnal”).

 Untuk uraian transaksi selanjutnya (D18 sampai
seterusnya) silahkan copy dari rumus yang telah
dimasukkan pada sell D17.

=IF(E17-F17<>0;jurnal!D7;"")
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6. Saldo Awal Debet
 Untuk memunculkan saldo awal debet sesuai dengan

yang tercatat pada kolom saldo awal di sell C11, kita
dapat menggunakan rumus pada sell E16 yaitu:

 Setelah menekan enter, maka pada sell E16 akan
muncul saldo awal yang sesuai dengan yang tertera di
sell D11 jika syarat debet/kredit memenuhi.

7. Saldo Awal Kredit
 Untuk memunculkan saldo awal kredit sesuai dengan

yang tercatat pada kolom saldo awal di sell C11, kita
dapat menggunakan rumus pada sell F16 yaitu:

=IF(D11="DEBET";C11;0)

=IF(D11="KREDIT";C11;0)
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 Setelah menekan enter, maka pada sell F16 akan
muncul saldo awal yang sesuai dengan yang tertera di
sell D11 jika syarat debet/kredit memenuhi.

8. Transaksi Debet
 Selanjutnya untuk memunculkan transaksi debet yang

ada pada “jurnal”, dapat dilakukan dengan cara
memasukkan rumus berikut pada sell E17:

=IF(jurnal!E7=$C$7;jurnal!G7;0)
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 Dengan fungsi ini, akan diambil transaksi debet pada
sheet “jurnal” sesuai dengan nomor akun (C7) yang
dipilih sesuai dengan tanggal transaksi. Kita bisa
melihat pada sheet “jurnal”, sell E7 berisi uraian
transaksi debet dan G7 adalah jumlah transaksi debet.
Jadi sel ini akan mengambil jumlah transaksi debet
yang ada pada sheet “jurnal”

 Untuk transaksi debet selanjutnya (E18 sampai
seterusnya) silahkan copy dari rumus yang telah
dimasukkan pada sell E17.

9. Transaksi Kredit
 Untuk memunculkan transaksi kredit pada buku besar,

kita dapat memasukkan rumus pada sell F17 sebagai
berikut:

=IF(jurnal!H7=$C$7;jurnal!J7;0)
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 Dengan fungsi di atas, akan diambil transaksi Kredit
pada sheet “jurnal” sesuai dengan nomor akun (C7)
yang dipilih sesuai dengan tanggal transaksi. Kita bisa
melihat pada sheet “jurnal”, sell H7 berisi uraian
transaksi kredit dan J7 berisi jumlah transaksi kredit.
Jadi, sell ini akan mengambil jumlah transaksi kredit
yang ada pada sheet “jurnal”.

 Untuk transaksi kredit selanjutnya (F18 sampai
seterusnya) silahkan copy dari rumus yang telah
dimasukkan pada sell F17.

10. Saldo Akhir
 Untuk saldo akhir pada sheet G16, kita dapat

memasukkan rumus sebagai berikut:

=IF(D11="DEBET";E16;IF(D11="KREDIT";F16;0))
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 Fungsi ini akan menampilkan jumlah saldo akhir akun
baik yang ada di sisi debet maupun di sisi kredit pada
setiap tanggal transaksi.

 Untul saldo akhir pada sell selajutnya (G17) kita dapat
menggunkan rumus:

 Fungsi ini akan menampilkan akumulasi saldo akhir
pada setiap tanggal transaksi. Jika posisi akun adalah
debet, saldo akhir adalah penjumlahan dari:

Sedangkan jika posisi akun adalah kredit, saldo akhir
adalah penjumlahan dari:

=IF($D$11="DEBET";G16+E17-F17;
IF($D$11="KREDIT";G16+F17-E17;0))

saldo awal (akhir) + transaksi debet – transaksi kredit.

saldo awal (akhir) + transaksi kredit - transaksi debit
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 Untuk saldo akhir selanjutnya (G18 sampai seterusnya)
silahkan copy dari rumus yang telah dimasukkan pada
sell G17.

Setelah semua fungsi telah dimasukkan dan di copy, maka
buku besar untuk nomor akun 1001 (Kas di tangan). akan tampak
seperti berikut:

Jika terlihat beberapa baris kosong yang menganggu
tampilan, arahkan kursor ke sell B15. Klik tanda AutoFilter      yang
ada pada sell tanggal (B15). Hilangkan cek list pada pilihan (Blanks).
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Setelah menghilangkan ceklist pada pilhan Blanks, lalu klik OK.
Maka kolom kosong akan tersembunyi seperti gambar berikut:

Agar tampilan buku besar lebih menarik, silahkan member
warna pada lembar kerja dengan cara: blok area kerja yang ingin
diberi warna, kemudian pilih “Fill Color” pada menu “home”.
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Untuk melihat buku besar akun yang lain, misalnya utang
dagang, maka kita tinggal memasukkan kode akun 2001, dan buku
besar utang dagang akan muncul seperti berikut:

E. Latihan
Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi pada
satuan bahasan VIII, dipersilahkan mengerjakan latihan berikut:

1. Apakah dalam setiap pembuatan laporan keuangan, kita
diwajibkan untuk membuat buku besar? Jelaskan!

2. Jelaskan cara memunculkan nominal Saldo Awal dari
sebuah akun pada lembar kerja buku besar!

3. Dari jurnal yang telah dibuat pada soal latihan bab VII,
silahkan buat buku besarnya pada lembar kerja MS.Excel
seperti materi membuat aplikasi buku besar yang telah
dijelaskan di atas!

F. Rangkuman
1. Buku besar adalah seluruh kelompok akun yang dimiliki

sebuah perusahaan.
2. Komponen buku besar terdiri dari Tanggal, Kode

Pembantu, Uraian, Debet, Kredit, Saldo Akhir, No Akun,
Nama Akun, Saldo Awal.

3. AutoFilter adalah fitur yang berguna untuk menjadi filter
dalam menampilkan database. Kita juga akan
menggunakan fitur Auto Filter bagi lembar kerja bukubesar



146 | Mahir Membuat Laporan Keuangan dengan MS.Excel

untuk memudahkan kita dalam menampilkan data yang
kita inginkan. AutoFilter juga berfungsi untuk
menghilangkan baris kosong yang muncul dari buku besar.

4. Fungsi IF dalam buku besar digunakan untuk
memunculkan tangga; transaksi, uraian transaksi, saldo
awal debet, saldo awal kredit, transaksi debet, transaksi
kredit.

5. Fungsi VLOOKUP dalam buku besar digunakan untuk
memunculkan nama akun, saldo awal, posisi debet/kredit.

6. Dalam menentukan saldo akhir, jika posisi akun adalah
debet, maka saldo akhir diperoleh dari penjumlahan dari:
saldo awal (akhir) + transaksi debet – transaksi kredit.

7. Jika posisi akun adalah kredit, maka saldo akhir diperoleh
dari penjumlahan dari: saldo awal (akhir) + transaksi kredit
- transaksi debet.

G. Tes Formatif
1. Bagaimana cara menghilangkan baris-baris kosong yang

terdapat dalam buku besar suatu akun?
2. Untuk memunculkan saldo akhir awal pada contoh soal di

atas, diguakan fungsi IF yaitu:
=IF((D11="DEBET";E16;IF(D11="KREDIT";F16;0)). Jelaskan
maksud dari fungsi berikut!

3. Untuk memunculkan posisi debet/kredit pada saldo awal
contoh di atas, digunakan fungsi VLOOKUP yaitu:
=VLOOKUP(C7;DAFTAR_AKUN;4;FALSE. Jelaskan
maksud dari fungsi tersebut!

Kunci Jawaban
1. Cara menghilangkan bari-baris kosong yang terdapat

dalam buku besar suatu akun yaitu dengan menggunakan
fungsi AutoFilter pada kolom tanggal. Klik tanda AutoFilter
yang ada pada sell tanggal, kemudian hilngkan tanda
(ceklist) pada pilihan “(Blanks)”. Pilihan “(Blanks)” berarti
baris kosong yang muncul diantara baris-baris buku besar
yang memiliki nilai. Setelah tanda pada pilihan “(Blanks)”
dihilangkan, klik OK. Maka baris-baris kosong yang
muncul akan tersembunyi.

2. Maksud dari fungsi:
=IF((D11="DEBET";E16;IF(D11="KREDIT";F16;0))
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Fungsi IF di atas merupakan fungsi IF bertingkat yang
menggunakan dua kali fungsi IF.
a. D11=”DEBET” merupakan logical_test yaitu syarat dari

percabangan.
b. E16 merupakan value_if_true yaitu nilai jika syarat

percabangan terpenuhi.
c. IF(D11="KREDIT";F16;0) merupakan value_if_false yaitu

nilai jika syarat percabangan tidak terpenuhi. Dalam
value_if_false ini terdapat lagi fungsi IF yang terdiri
dari:

- D11=”KREDIT” merupakan logical_test
- F16 merupakan value_if_true
- 0 merupakan value_if_false

3. Maksud dari fungis:
=VLOOKUP(C7;DAFTAR_AKUN;4;FALSE.

a. C7 merupakan Lookup_value yaitu sel referensi/nilai
yang hendak dijadikan kunci dalam pencarian data.

b. DAFTAR_AKUN merupakan Table_array yaitu
tabel/range yang merupakan tabel yang menyimpan
data yang hendak kita cari.

c. 4 merupakan Col_index_num yaitu nomor kolom yang
hendak kita ambil nilainya.

d. False merupakan Range_lookup adalah nilai logika
TRUE / FALSE yang mana VLOOKUP akan mencari
data secara tepat atau secara kira-kira atau
pendekatan. Range_lookup yang kita gunakan adalah
FALSE yaitu metode tepat. Pada metode tepat ini, jika
VLOOKUP tidak menemukan data yang kita cari,
maka ia akan mengembalikan nilai error = #N/A.
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 Menyusun Laporan Laba Rugi.

 Membuat Fungsi
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SATUAN BAHASAN XI:

MENYUSUN LAPORAN LABA RUGI, MEMBUAT FUNGSI

A. Gambaran Singkat
Materi kuliah ini berisikan tentang cara menyusun laporan

laba rugi dan membuat fungsi.

B. Pedoman Mempelajari Materi
Baca dengan baik materi mengenai cara menyusun laporan

laba rugi dan membuat fungsi. Praktekkan tiap poin pembahasan
pada lembar kerja MS. Excel. Pahami dengan baik setiap langkah
yang dipraktekkan.

C. Tujuan Pembelajaran
1. Mahasiswa dapat menjelaskan cara menyusun laporan

laba rugi.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan cara membuat fungsi.
3. Mahasiswa dapat mempraktekkan cara menyusun

laporan laba rugi dalam lembar kerja MS.Excel.
4. Mahasiswa dapar mepraktekkan cara membuat fungsi

dalam laporan laba rugi pada lembar kerja MS.Excel.

BAB
IX

APLIKASI MS. EXCEL :
LAPORAN LABA RUGI
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MENYUSUN LAPORAN LABA RUGI, MEMBUAT FUNGSI

Setelah membuat jurnal dan buku besar, selanjutnya kita
akan membuat Laporan Laba Rugi. Laporan Laba Rugi akan
menunjukkan komposisi penjualan, harga pokok dan biaya-biaya
yang dikeluarkan selama periode tertentu. Dengan kata lain,
Laporan Laba Rugi adalah laporan keuangan yang
menggambarkan informasi mengenai pendapatan dan biaya
perusahaan dalam menghasilkan laba/rugi selama periode
tertentu.

Pada umumnya, neraca ditampilkan terlebih dahulu
sebelum laporan laba rugi dalam lapaoran keuangan. Namun,
karena ada komponen dalam laporan laba rugi yang akan
digunakan dalam neraca, maka pembahasan laporan laba rugi di
dahulukan.

A. Menyusun Komponen Laba Rugi
Laporan Laba/Rugi pada perusahaan dagang terdiri dari

penjualan, Harga Pokok Pejualan (HPP), Laba/rugi kotor, Biaya-
biaya, Laba bersih, Pendapatan dan beban lain-lain, Laba sebelum
pajak, Pajak, dan Laba setelah pajak. Selanjutnya kita
menggunakan sheet baru pada lembar kerja MS.Excel untuk
membuat laporan laba rugi. Beri nama sheet tersebut dengan nama
“labarugi”.

Sebelum memasukkan komponen laporan laba rugi, berilah
judul yang memuat nama perusahaan, jenis laporan, dan periode
laporan dengan cara:
 Copy nama perusahaan yang terdapat di sheet

“daftarakun” pada sell B1 sheet “labarugi”, dengan cara
ketik:

 Selanjutya akan muncul nama perusahaan sesuai dengan yang
ada pada sheet “daftarakun”

=daftarakun!B1
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 Untuk judul laporan, silahkan ketik Laporan Laba Rugi
pada sell B2.

 Masukkan periode pencatatn laporan laba rugi pada sell B3
yaitu Periode 1 – 31 Agustus 2013.

 Letakkan nama perusahaan, judul laporan dan periode
pencatatan di tengah lembar kerja dengan menggunakan
“merge & center”.

Masukkan komponen-komponen Laporan laba rugi pada
sheet “labarugi”, mulai dari nomor akun, nama akun, saldo awal,
berjalan, dan akhir. Kita dapat mencopy nomor akun dan nama
akun yang ada pada sheet “daftarakun” yang menjadi komponen
laporan laba rugi, yaitu mulai dari akun 4001 Penjualan sampai
akun 6002 Biaya Lain-lain.
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Setelah memasukkan seluruh komponen Laporan Laba
Rugi dalam lembar kerja MS.Excel, kita memasukkan
formula/rumus sebagai berikut:

B
C D E F

4 Awal Berjalan Akhir
5 4001 Penjualan =D5+E5
6 4011 Retur dan Potongan

Penjualan
=D6+E6

7 4021 Diskon Penjualan =D7+E7
8 Penjualan Bersih =D5-D6-D7 =E5-E6-E7 =D8+E8
9
10 5041 Harga Pokok Penjualan =D10+E10
11
12 Laba(rugi) Kotor =D8-D12 =E8-E12 =D12+E12
13
14 5101 Biaya Gaji =D14+E14
15 5102 Biaya Iklan =D15+E15
16 5103 Biaya Penyusutan Peralatan

Toko
=D16+E16

17 5104 Biaya telepon, listrik, dan air =D17+E17
18 5105 Biaya Penyusutan

Kendaraan
=D18+E18

19 5106 Biaya Penyusutan Bangunan =D19+E19
20 5107 Biaya Perjalanan =D20+E20
21 5108 Biaya Asuransi =D21+E21
22 5109 Biaya Pengiriman =D22+E22
23 5110 Biaya Bunga =D23+E23
24 Jumlah Biaya Usaha =SUM(D14:D23

)
=SUM(E14:E23
)

=D24+E24

25
26 Laba(rugi) Bersih Usaha =D12-D24 =E12-E24 =D26+E26
27
28 6001 Pendapatan Lain-lain =D28+E28
29 6002 Biaya Lain-lain =D29+E29
30 Jumlah Pendapatan Lain-lain =D28-D29 =E28-E29 =D30+E30
31
32 Laba(rugi) sebelum Pajak =D26+D30 =E26+E30 =D32+E32
33
34 Pajak =D32*persentas

i pajak
=D32*persentas
i pajak

=D34+E34

35
36 Laba(rugi) Bersih =D32-D34 =E32-E34 =D36+E36
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Keterangan:
 Penjualan Bersih = Penjualan – Retur Penjualan – Diskon

Penjualan
 Laba(rugi) Kotor = Penjualan – Harga Pokok Pejualan
 Laba(rugi) Bersih Usaha = Laba(rugi) Kotor – Jumlah Biaya

Usaha
 Jumlah Pendapatan Lain-lain = Pendapatan lain-lain – Beban

lain-lain
 Laba(rugi) Sebelum Pajak = Laba(rugi) Bersih Usaha +

Jumlah Pendapatan Lain-lain
 Pajak = Laba(rugi) Sebelum Pajak x Persentasi Pajak
 Laba(rugi) Setelah Pajak = Laba(rugi) Sebelum Pajak – Pajak

B. Membuat Fungsi
Untuk menampilkan isi dari komponen-komponen dari

Laporan Laba Rugi yang telah dibuat, kita harus membuat fungsi
pada lembar kerja “labarugi.

1. Periode Awal.
 Untuk mengisi kolom periode awal pada lembar kerja

“labarugi”, masukkan rumus berikut pada sell D5

=VLOOKUP(B5;DAFTAR_AKUN;3;FALSE
)
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 Copy fungsi tersebut ke sell D6, D7, D10, D14, D15,
D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23, D28, D29.

2. Periode Berjalan
 Untuk mengisi kolom periode berjalan, masukkan

rumus berikut pada sell E5:

=SUMIF(JURNAL_NAMA_AKUN_DEBET;$C5;JURNAL_AKUN_DEBET)+
SUMIF(JURNAL_NAMA_AKUN_KREDIT;$C5;JURNAL_AKUN_KREDIT)
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 Salin fungsi tersebut ke sell E6, E7, E10, E14, E15, E16,
E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E28, E29.

 Dengan menggunakan fungsi tersebut, akan muncul
komponen Laporan Laba Rugi periode berjalan seperti
pada gambar berikut.

3. Periode Akhir
 Laba Rugi periode akhir merupakan penjumlahan dari laba

rugi periode awal dan periode berjalan. Sebelumnya kita
telah memasukkan rumus penjumlahan untuk periode
akhir. Berikut hasilnya dalam lembar kerja “labarugi”
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 Berikan warna pada area kerja agar tampilan lebih
menarik dengan menggunakan menu “Fill Color”

C. Latihan
Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi pada
Satuan Bahasan 9, dipersilahkan mengerjakan latihan berikut:

1. Apakah kegunaan dari laporan Laba Rugi?
2. Akun apakah yang muncul pada laporan laba rugi dan juga

muncul pada laporan posisi keuangan (neraca)?
3. Buatlah laporan laba rugi dari transaksi yang telah dikerja

pada soal latihan bab-bab sebelumnya di dalam lembar
kerja MS. Excel!

D. Rangkuman
1. Laporan Laba Rugi adalah laporan keuangan yang

menggambarkan informasi mengenai pendapatan dan
biaya perusahaan dalam menghasilkan laba/rugi selama
periode tertentu.

2. Laba bersih pada Laporan Laba Rugi perusahaan dagang
diperoleh dari:

Penjualan bersih + (ditambah)
(HPP) - (dikurang)
(Biaya-biaya) - (dikurang)
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Pendapatan Lain-lain + (ditambah)
(Beban Lain-lain) - (dikurang)
(Pajak) - (dikurang)
Laba Bersih

3. Fungsi yang digunakan pada Laporan Laba Rugi bertujuan
untuk mengisi kolom Laporan Laba Rugi Periode Awal,
Periode Berjalan, dan Periode Akhir.

E. Tes Formatif
1. Sebuah perusahaan dagang dalam transaksinya mencatat

akun pembelian, biaya angkut pembelian, retur dan
potongan pembelian, diskon pembelian. Bagaimanakah
cara menghitung pembelian bersih perusahaan dagang
tersebut?

2. Bagaimanakah menghitung laba kotor jika dalam transaksi
suatu perusahaan dagang mencatat akun penjualan, diskon
penjualam retur dan potongan penjualan, persediaan awal,
pembelian bersih, dan persediaan akhir?

3. Jelaskan perbedaan cara perhitungan laba rugi pada
perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan
manufaktur!

Kunci Jawaban Tes Formatif
1. Cara menghitung pembelian bersih yaitu:

Pembelian
Biaya Angkut + (ditambah)
(Retur dan Potongan Pembelian) - (dikurang)
(Diskon Pembelian) - (dikurang)
Pembelian Bersih

2. Cara menghitung laba kotor pada perusahaan tersebut
yaitu:

- Penjualan
(Retur dan Potongan Penjualan) - (dikurang)
(Diskon Penjualan) - (dikurang)
Penjualan Bersih

- Persediaan awal
Pembelian bersih + (ditambah)
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(Persediaan akhir) - (dikurang)
Harga Pokok Penjualan

- Penjualan Bersih
(Harga Pokok Penjualan) - (dikurang)
Laba Kotor

3. Perbedaan cara perhitungan laba rugi pada perusahaan
jasa, dagang, dan maufaktur yaitu terletak pada cara
menghitung pendapatan utama atau laba kotor (laba
sebelum dikurangi dengan beban usaha).

- Perusahaan jasa diperoleh dari hasil penjualan atas
jasa yang diberikan kepada pengguna jasa

- Peusahaan dagang diperoleh dari hasil penjualan
bersih dikurangi harga pokok penjualan.

- Perusahaan manufaktur/industri diperoleh dari hasil
produk yang terjual dikurangi harga pokok
(pembuatan) produk yang terjual (cost of goods sold).
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 Menyusun Komponen Neraca.

 Membuat Fungsi.
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SATUAN BAHASAN X:

MENYUSUN KOMPONEN NERACA, MEMBUAT FUNGSI

A. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah
Materi kuliah ini berisikan tentang cara menyusun

komponen neraca dan membuat fungsi.

B. Pedoman Mempelajari Materi
Baca dengan baik materi mengenai cara menyusun

komponen neraca dan membuat fungsi. Praktekkan tiap poin
pembahasan pada lembar kerja MS. Excel. Pahami dengan baik
setiap langkah yang dipraktekkan.

C. Tujuan Pembelajaran
1. Mahasiswa dapat menjelaskan cara menyusun komponen

neraca.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan cara membuat fungsi dalam

neraca.
3. Mahasiswa dapat mempraktekkan cara membuat neraca

dan mebuat fungsi pada lembar kerja MS. Excel.

BAB
X

APLIKASI MS. EXCEl :
NERACA
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MENYUSUN KOMPONEN NERACA, MEMBUAT FUNGSI

Laporan keuangan yang selanjutnya akan dibuat adalah
neraca. Neraca atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama
Laporan Posisi Keuangan berisikan jumlah aset, liabilitas, dan
ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan pada tanggal tertentu.
Persamaan akuntansi yang digunakan dalam neraca adalah asset =
liabilitas + ekuitas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam neraca
jumlah aset harus seimbang dengan jumlah liabilitas dan ekuitas.

A. Menyusun Komponen Neraca
Kita menggunakan sheet baru untuk membuat neraca pada

lembar kerja MS.Excel. Silahkan menambahkan sheet baru dan beri
nama “neraca”.

Sebelum memasukkan komponen laporan posisi keuangan,
berilah judul yang memuat nama perusahaan, jenis laporan, dan
periode laporan dengan cara:
 Copy nama perusahaan yang terdapat di sheet

“daftarakun” pada sell B1 sheet “neraca”, dengan cara
ketik:

 Selanjutya akan muncul nama perusahaan sesuai dengan
yang ada pada sheet “daftarakun”

 Untuk judul laporan, silahkan ketik Laporan Posisi
Keuangan pada sell B2.

 Masukkan periode pencatatn Laporan Posisi Keuangan
pada sell B3 yaitu Per 31 Agustus 2013. Kita menggunakan

=daftarakun!B1
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kata “Per” bukan “Periode” sebab laporan posisi keuangan
menggambar kekayaan dan sumber untuk memperoleh
kekayaan tersebut pada tanggal tertentu.

 Letakkan nama perusahaan, judul laporan dan periode
pencatatan di tengah lembar kerja dengan menggunakan
“merge & center”.

Komponen yang ada pada neraca telah di masukkan pada
sheet “daftarakun”. Silahkan copy nomor akun yang termasuk
dalam komponen neraca yang ada pada sheet “daftarakun” lalu
paste pada sheet “neraca”
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B. Membuat Fungsi
Untuk mengisi sheet “neraca” pada lembar kerja MS.Excel,

rumus-rumus yang kita gunakan adalah sebagai berikut:
1. Komponen neraca.
 Masukkan rumus berikut pada sell C6 untuk

memuncul nama akun dari nomor akun yang telah
dimasukkan sebelumnya.

 Copy rumus yang ada pada sell C6 untuk
memunculkan nama-nama akun pada sell selanjutnya.

 Dengan menggunakan fungsi tersebut, maka akan
muncul komponen neraca seperti berikut.

=VLOOKUP(B6;DAFTAR_AKUN;2;FALSE)
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2. Neraca periode awal
 Pada sheet “neraca”, kita juga membuat kolom “Awal”,

“Berjalan”, dan “Akhir” untuk mengetahui keadaan
neraca atau laporan posisi keuangan kita mulai dari
awal periode, periode berjalan, dan periode akhir.

 Pada kolom “Awal” (D6), masukkan rumus berikut:

`

=VLOOKUP(B6;DAFTAR_AKUN;3;FALSE)
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 Copy rumus tersebut ke bawah sampai sell D32, untuk
sell D33, laba periode berjalan ada di sheet “labarugi”.
Untuk itu pada sell D33 silahkan tulis formula
=labarugi!D36.

 Untuk sell D23 masukkan rumus sum untuk mencari
jumlah aset. Begitu pula untuk sell D34.
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3. Neraca periode berjalan
 Untuk mengisi kolom neraca periode berjalan, kita

memasukkan fungsi berikut pada sell E6

 Copy fungsi tersebut ke akun yang berada pada bagian
aset (E6 sampai E22).

=SUMIF(JURNAL_NAMA_AKUN_DEBET;C6;JURNAL_AKUN_DEBET)-
SUMIF(JURNAL_NAMA_AKUN_KREDIT;C6;JURNAL_AKUN_KREDIT)
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 Untuk bagian Liabilitas dan ekuitas, silahkan tulis
fungsi berikut pada sell E26.

 Copy fungsi tersebut untuk mengisi kolom neraca
periode berjalan bagian liabilitas dan ekuitas (sell E26
sampai E32).

=-
1*(SUMIF(JURNAL_NAMA_AKUN_DEBET;C6;JURNAL_AKUN_DEBET)-
SUMIF(JURNAL_NAMA_AKUN_KREDIT;C6;JURNAL_AKUN_KREDIT))
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 Untuk Laba periode berjalan (sell E34) kita mengambil
dari Laporan Laba Rugi pada sheet “labarugi” sell E36,
sehingga pada sell E34 sheet “neraca” kita menulis
formula =labarugi!E36

4. Neraca periode akhir
 Neraca periode akhir merupakan penjumlahan dari

neraca periode awal dan neraca periode berjalan. Jadi
untuk mengisi kolom neraca periode berjalan, silahkan
masukkan formula berikut:
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 Hasilnya, neraca periode berjalan akan seperti gambar
berikut:

 Berikan judul dan warna pada area kerja agar tampilan
lebih menarik dengan menggunakan menu “Fill Color”
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C. Latihan
Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi pada
satuan bahasan X, dipersilahkan mengerjakan latihan berikut:

1. Bagaimanakan cara menyusun urutan akun-akun pada
Laporan Posisi Keuangan (neraca) baik di kelommpok asset
maupun di kelompok liabilitas dan ekuitas?

2. Apakah keguanaan Laporan Posisi Keuangan (neraca)
untuk sebuah perusahaan?

3. Buatlah laporan posisi keuangan (neraca) dari transaksi
yang telah dikerja pada soal latihan bab-bab sebelumnya di
dalam lembar kerja MS. Excel!

D. Rangkuman
1. Laporan Posisi Keuangan (neraca) adalah salah bagian dari

laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan
suatu entitas pada tanggal dibuatnya laporan tersebut.

2. Laporan Posisi Keuangan (neraca) terdiri dari 3 unsur yaitu
asset, liabilitas, dan ekuitas. Dimana aset = liabilitas +
ekuitas.

3. Fungsi yang digunakan pada Laporan Posisi Keuangan
bertujuan untuk mengisi kolom Laporan Posisi Keuangan
pada awal periode, periode berjalan, dan akhir periode.

E. Tes Formatif
1. Dalam menyusun laporan posisi keuangan (neraca),

kapankah sebuah asset digolongkan ke dalam aset lancar
dan aset tidak lancar?

2. Apakah maksud dari persamaan akuntansi aset = liabilitas
+ ekuitas yang digunakan pada laporan posisi keuangan?

3. Fungsi apakah yang digunakan untu mengisi kompoen
laporan posisi keuangan (neraca)? Jelaskan!

Kunci Jawaban Tes Formatif
1. Suatu aset diklasifikasikan ke dalam kelompok “aset

lancar” apabila memenuhi salah satu kriteria berikut ini:
a. Dalam bentuk kas atau setara-kas yang

penggunaannya tidak dibatasi
(untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya
12 bulan setelah periode pelaporan); atau
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b. Diharapkan dapat direalisasikan dalam jangka
waktu 12 bulan dari tanggal laporan posisi
keuangan (=tanggal neraca); atau

c. Diharapkan dapat direalisasikan, baik
digunakan/dikonsumsi sendiri maupun untuk
dijual kepada pihak lain, dalam “siklus operasi
normal” perusahaan. Siklus Operasi Normal pada
salah satu kriteria di atas adalah rentang waktu
sejak perolehan atau pembelian aset, diproses (jika
ada), hingga dapat direalisasikan atau diubah ke
dalam bentuk bentuk kas atau setara kas (terjual).
PSAK 1 menambah bahwa, “ketika siklus operasi
normal entitas tidak dapat diidentifikasikan secara jelas,
maka diasumsikan selama 12 bulan.” Itu sebabnya
mengapa “persediaan” dan “piutang” masuk
kelompok aset lancar, meskipun belum tentu dapat
direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak
tanggal laporan.; atau

d. Dimiliki untuk maksud diperdagangkan
Jika tak satupun dari keempat kriteria di atas terpenuhi,
maka suatu aset diklasifikasikan ke dalam kelompok “aset
tak lancar”.

2. Yang dimaksud dari persamaan dasar akuntansi aset =
liabilitas + ekuitas pada laporan posisi keuangan yaitu: aset
memperlihatkan jumlah kekayaan dari suatu entitas.
Liabilitas dan ekuitas memperlihatkan sumber pembiayaan
untuk memperoleh kekayaan tersebut. Jadi laporan posisi
keuangan memberikan informasi mengenai jumlah
kekayaan suatu entitas dan darimana kekayaan tersebut
diperoleh, baik itu dari pinjaman maupun dari modal
sendiri.

3. Fungsi yang digunakan untuk mengisi komponen neraca
yaitu fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP ini digunakan
untuk membaca data daftar akun secara vertikal, lalu
mengambil nama akun yang ada pada daftar akun
berdasarkan nomor akun yang ada.
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 Jenis-Jenis Rasio Keuangan.

 Contoh Perhitungan Analisis Rasio.

 Indikator Penilaian.
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SATUAN BAHASAN XI.

JENIS-JENIS RASIO KEUANGAN, CONTOH PERHITUNGAN
ANALISIS RASIO, INDIKATOR PENILAIAN.

A. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah
Metari kuliah ini berisikan tentang jenis-jenis rasio

keuangan, contoh perhitungan analisis rasio, indikator penliaian.

B. Pedoman Mempelajari Materi
Baca dengan baik materi mengenai jenis-jenis rasio

keuangan, conntoh perhitungan analisis rasio, dan indikator
penliaian, kemudian buatlah intisari/ringkasan tiap poin
pembahasan. Pahami dengan baik intisari/ringkasan tersebut.

C. Tujuan Pembelajaran
1. Mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis rasio keuanagn
2. Mahasiswa dapat menjelaskan contoh perhitungan analisis

rasio
3. Mahasiswa dapat menjelaskan indikator penilaian dalam

analisis rasio.
4. Mahasiswa dapat menghitung analisis rasio dari contoh

soal yang ada.

BAB
XI ANALISIS RASIO
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JENIS-JENIS RASIO KEUANGAN, CONTOH PERHITUNGAN
ANALISIS RASIO, INDIKATOR PENILAIAN

Setelah membuat laporan keuangan, perusahaan perlu
membuat interpretasi atau analisis finansial yang dimaksudkan
untuk mendapatkan gambaran perkembangan perusahaan.
Analisis laporan keuangan pada dasarnya merupakan
penghitungan ratio-ratio untuk menilai keadaan keuangan
perusahaan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinannya di masa
depan. Data pokok sebagai input dalam analisa rasio ini adalah
laporan laba rugi dan laporan peruabahan modal/neraca
perusahaan. Dengan kedua laporan ini akan dapat ditentukan
sejumlah ratio dan selanjutnya rasio ini dapat digunakan untuk
menilai beberapa aspek tertentu dari operasi perusahaan.

Pada pokoknya, ada dua cara yang dapat dilakukan di
dalam membandingkan rasio finansial perusahaan, yaitu:

1. Cross-sectional approach yaitu suatu cara mengevaluasi
dengan jalan membandingkan rasio-rasio antara perusahan
yang satu dengan perusahaan yang lainnya yang sejenis
pada saat yang bersamaan.

2. Time series analysis dilakukan dengan jalan membandingkan
rasio-rasio finansial perusahaan dari satu periode ke
periode lainnya. Pembandingan antara rasio yang dicapai
saat ini dengan rasio-rasio pada masa lalu akan
memperlihatkan apakah perusahaan mengalami kemajuan
atau kemunduran.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam
penggunaan ratio-ratio antara lain:

1. Sebuah rasio saja tidak dapat digunakan untuk menilai
keseluruhan operasi yang telah dilaksanakan. Unutk
menilai keadaan perusahaan secara keseluruhan sejumlah
rasio haruslah dinilai secara bersama-sama. Kalau
sekiranya hanya satu aspek saja yang ingin dinilai, maka
satu atau dua rasio saja sudah cukup digunakan.

2. Pembandingan yang dilakukan haruslah dari perusahaan
yang sejenis dan pada saat yang sama.

3. Sebaiknya perhitungan rasio finansial didasarkan pada data
laporan keuangan yang sudah diaudit. Laporan keuangan
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yang belum diaudit masih diragukan kebenarannya,
sehingga rasio-rasio yang dihitung juga kurang akurat.

4. Pelaporan atau akuntansi yang digunakan haruslah sama.

A. Jenis-Jenis Rasio Keuangan
Menurut Syamsuddin (2011;40), rasio keuangan dapat

dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:
1. Rasio Likuiditas dan Aktivitas. Rasio ini dihitung

berdasarkan data yang berasal dari neraca.
2. Debt ratio. Data dari debt ratio berasal dari neraca dan

laporan laba rugi.
3. Profitability ratio. Rasio profitabilitas dihitung berdasarkan

data yang berasal dari laporan laba rugi.

Rasio likuiditas dan rasio profitabilitas perusahaan
sangatlah penting, karena rasio-rasio ini akan memberikan
informasi yang sangat penting bagi lajunya perusahaan dalam
jangka pendek. Jika perusahaan sudah menunjukkan
ketidakmampuannya dalam jangka pendek, maka sudah hamper
dapat dipastikan bahwa perusahaan tersebut akan mengalami
kesulitan yang lebih besar dalam jangka panjang. Sedangkan debt
ratio hanya akan sangat berguna apabila seseorang/kreditur sudah
dapat meyakinkan dirinya bahwa perusahaan akan berhasil, bukan
hanya dalam jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Jika
kreditur sudah memperkirakan bahwa perusahaan akan
mengalami kesulitan di dalam pembayaran bunga dan pinjaman,
maka dia tidak akan memberikan pinjaman lagi ke perusahaan
tersebut.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jenis-jenis rasio
keuangan dan bagaimana cara menghitung rati tersebut dapat kita
lihat pada tabel di bawah ini.

Ratio Metode Perhitungan Interpretasi
Likuiditas

1. Net Working
Capital

Current assets – current
liabilities

Atau

Untuk menghitung
berapa kelebihan
aset lancer di atas
liabilitas lancer
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aset lancar – liabilitas
lancar

2. Current ratio Current assets
Current liabilities

Atau

Aset lancar
Liabilitas lancar

Untuk menghitung
berapa
kemampuan
perusahaan dalam
membayar liabilitas
lancar dengan aset
lancar yang
tersedia.

3. Acid test
ratio atau
quick ratio

Current assets – inventory
Current liabilities

Atau

Aset lancar – persediaan
Liabilitas – liabilitas

lancar

Untuk menghitung
kemampuan
perusahaan dalam
membayar
kewajiban-
kewajiban atau
liabilitas lancar
dengan aset yang
lebih likuid.

Aktivitas: ratio aktivitas digunakan untuk mengukur tigkat
likuiditas dari current accounts ( perkiraan-perkiraan lancar)
tertentu

1. Inventory
turn over
atau
Tingkat
perputaran
persediaan

Cost og goods sold
Average inventory

Atau

Harga pokok barang
yang dijual

Persediaan rata-rata

Untuk mengukur
berapa kali dana
yang tertanam
dalam persediaan
berputar dalam
setahun.

2. Average of
inventory
atau Umur

Average inventory x 360
Cost of good sold

Untuk menghitung
berapa lama rata-
rata persediaan
barang dalam



Mahir Membuat Laporan Keuangan dengan MS.Excel | 177

rata-rata
persediaan

Atau

Rata-rata persediaan x
360

Harga pokok barang
yang dijual

gudang. dengan
perkataan lain
berapa lama rata-
rata ekuitas terikat
dalam persediaan.

3. Account
receivable
turnover
atau
Tingkat
perputaran
piutang.

Annual credit sales
Average account receivable

Atau

Penjualan kredit per
tahun

Rata-rata piutang

Untuk menghitung
berapa kali dana
yang tertanam
dalam piutang
perusahaan
berputar dalam
setahun

4. Average age
of account
receivable
atau Umur
rata-rata
piutang

Average account
receivablea x 360

Annual credit sales

Atau

Rata-rata piutang x 360
Penjualan kredit per

tahun

Untuk menghitung
berapa lama rata-
rata piutang berada
dalam perusahaan
atau berapa lama
rata-rata dana
terikat dalam
piutang

5. Account
payable
turnover
atau
Tingkat
perputaran
utang
dagang

Annual credit purchase
Average account payable

Atau

Pembelian kredit per
tahun

Rata-rata utang dagang

Untuk mengukur
berapa kali utang
dagang perusahaan
berputar dalam
setahun
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6. Average agr
of account
payable atau
Umur rata-
rata utang
dagang

Catatan:
Untuk
pengukuran
umur rata-rata
dapat pula
dihitung sebagai
berikut:
1. Umur rata-

rata
persediaan

2. Umur Rata-
rata piutang

3. Umur rata-
rata utang
dagang

Average account payable x
360

Annual credit purchase

Atau

Rata-rata utang dagang x
360

Pembelian kredit per
tahun

360
Tingkat perputaran

persediaan

Atau

Rata-rata persediaan x
360

Harga pokok barang
yang dijual

360
Tingkat perputaran

piutang

Atau

Rata-rata piutang x 360
Penjualan kredit per

tahun

Untuk menghitung
berapa rata-rata
utang dagang
berada dalam
perusahaan atau
berapa lama rata-
rata dana terikat
dalam utang
dagang
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360
Tingkat perputaran

utang dagang

Atau

Rata-rata utang dagag x
360

Penjualan kredit per
tahun

Liabilitas

1. Debt ratio
atau Ratio
total
liabilitas

Total liabilities
Total assets

Atau

Total liabilitas
Total aset

Pengukuran
jumlah aset
perusahaan yang
dibiayai oleh
liabilitas atau
ekuitas yang
berasal dari
kreditur

2. The debt-
equity ratio
atau Ratio
liabilitas
jangka
panjang
dengan
ekuitas
sendiri

Long term debt
Stock holders equity

Atau

Liabilitas jangka panjag
ekuitas sendiri

Menghitung
perbandingan
antara liabilitas
jangka panjang
dengan ekuitas
sendiri

3. The debt to
total
capitalizatio
n atau Ratio
liabilitas
jangka
panjang

Long term debt
Total capitalization

Atau

Liabilitas jangka panjang
Liabilitas jangka panjang

Untuk mengukur
berapa bagian
liabilitas jangka
panjang yang
terdapat di dalam
ekuitas jangka
panjang
perusahaan.
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dengan
ekuitas
jangka
panjang

+ ekuitas

Tingkat
kemampuan
membayar
kewajiban
financial yang
bersifat tetap
1. Time interest

earned

Earning before interest and
texas (EBIT)

Annual interest payment

Atau

Laba operasi
Beban bunga per tahun

2. Total debt
coverage

EBIT
Interes + (Principal

repayment)
1-T

Atau

Laba operasi
bunga + (Angsuran

Pinjaman)
1 – tingkat pajak

Menngukur
beberapa besar
kemampuan
perusahaan untuk
membayar beban
bunga dan
angsuran pinjam
pokok dengan ala
operasi yang
diperoleh

3. Overall coverage ratio

EBIT + lease payment
1 + (principal repayment) + lease payment

+ (Pref. dividen)
1 – t

1 – t

Mengukur
kemampuan
perusahaan untuk
membayar
kewajiban-
kewajiban finansial
yang bersifat tetap
dengan
menggunakan laba.
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Atau

Laba operasi + pembayaran leasing
bunga+(angs. pinjaman)+leasing+ (div.

saham pref.)
1 – tk.pjk                           1 –

tk.pjk

Operasi yang
diperoleh
ditambah dengan
pembayaran
leasing/sewa

Profitabilitas

1. Gross profit
margin

Gross profit
Sales

Atau

Laba kotor
Penjualan

Mengukur tingkat
laba kotor
dibandingkan
dengan volume
penjualan.

2. Operating
profit margin

Operating profit
Sales

Atau

Laba operasi
Penjualan

Mengukur tingkat
laba operasi
dibandingkan
dengan volume
penjualan

3. Net profit
margin

Net profit after taxes
Sales

Atau

Laba bersih sesudah
pajak

Penjualan

Mengukur laba
bersih sesudah
pajak dibandingkan
dengan volume
penjualan

4. Total assets Sales Mengukur berapa
kali total aset
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turn over Total asstes

Atau

Penjualan
Total aset

perusahaan
menghasilkan
volume penjualan.

5. Return on
investment
(ROI)

Atau

Return on
Assets
(ROA)

Net profit after taxes x
Sales

Sales             Total
Assets

Net profit after taxes
Total assets

Atau

Laba bersih sesudah
pajak

Total aset

Mengukur tingkat
penghasilan bersih
yang diperoleh dari
total aset
perusahaan

6. Return on
equity
(ROE)
Ada
beberapa
cara
menghitung
ROE

Cara I:
Net profit after taxes
Stock holders equity

Atau

Laba bersih sesudah
pajak

Ekuitas sendiri

Cara II:
ROI

1-debt ratio
Cara III:

ROI x equity multiplier

Atau

Mengukur tingkat
penghasilan bersih
yang diperoleh
oleh pemilik
perusahaan atau
ekuitas yang
diinvestasikan.
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ROI x (Total Aset)
Ekuitas

Sendiri

7. Return on
common
stock

Atau

Tingkat
penghasilan
saham biasa

EAT – Prefered dividend
Stock holders equity –

preferen equity

Atau

Laba bersih - dividen
sesudah pajak   preferen
ekuitas sendiri + ekuitas

saham

Mengukur tingkat
penghasilan bagi
pemegang saham
biasa.

8. Earning per
share

Atau

Penghasilan
/
pendapatan
per lembar
saham
biasa.

Earning available for
common stock

Number of share of
commong stock

outstanding

Atau

Laba bersih sesudah
pajak – deviden saham

preferen
Jumlah saham biasa

yang beredar

Mengukur jumlah
pendapatan per
lembar saham
biasa.

9. Deviden per
share

Atau

Deviden paid
Number of shares of

common stock out standing

Atau

Menghitung
jumlah pendapatan
yang dibagikan
(dalam bentuk
deviden) untuk
setiap lembar
saham biasa.
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Deviden
per lembar
saham biasa

Deviden saham biasa
Jumlah lembar saham

biasa yang bereder

10. Book value
per share

Atau

Nilai buku
per lembar
saham biasa

Total common stock equity
Number of shares of

common stock out standing

Atau

Jumlah ekuitas saham
biasa

Jumlah lembar saham
biasa yang beredar

Menghitung nilai
atau harga buku
saham biasa yang
beredar

B. Contoh Perhitungan Analisis Rasio
Untuk memudahkan permahaman mengenai analisis rasio,

berikut contoh perhitungan analisis rasio keuangan dari laporan
keuangan yang telah kita buat pada bab-bab sebelumnya.
Mengingat laporan keuangan yang telah kita buat sebelumnya
adalah laporan keuangan dengan data yang sederhana, maka
hanya sebagaian rumus analisis rasio yang dapat kita gunakan.
Hanya data yang menggunakan neraca dan laporan laba rugi yang
dapat kita hitung analisis rasionya.
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Dari data neraca dan laporan laba rugi di atas, mari kita
menghitung analisis rasio dengan menggunakan rumus yang telah
dijelaskan sebelumnya.

Ratio Perhitungan Arti
Likuiditas

1. Net Working
Capital

aset lancar – liabilitas
lancar

Terdapat Rp
2.122.500 kelebihan
aset lancar atas
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75.272.500 – 73.150.000
= 2.122.500

liabilitas lancar.

2. Current ratio Asset lancar
Liabilitas lancar

Atau

75.272.500 = 1,02 atau
102%

73.150.000

Setiap Rp 1,00
liabilitas lancar
dijamin oleh Rp
1,02 aset lancar.

3. Acid test
ratio atau
quick ratio

Aset lancar – persediaan
Liabilitas lancar

Atau

75.272.500 – 35.975.000
73.150.000

39.297.500 = 0,53
73.150.000

Setiap rupiah
utang dijamin oleh
Rp0,53 aset yang
lebih likuid.

Aktivitas: ratio aktivitas digunakan untuk mengukur tigkat
likuiditas dari current accounts ( perkiraan-perkiraan lancar)
tertentu

1. Inventory
turn over
atau
Tingkat
perputaran
persediaan

Harga pokok barang
yang dijual

Persediaan rata-rata

_____45.750.000____
= 1,57

35.975.000

Tingkat perputaran
persediaan sebesar
1,57 x
menunjukkan
bahwa dana yang
tertanam dalam
persediaan
berputar sebanyak
1,57 x.
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2. Average of
inventory
atau Umur
rata-rata
persediaan

Rata-rata persediaan x
360

Harga pokok barang
yang dijual

35.975.000 x 360
45.750.000

= 283,08 atau 283 hari

Rata-rata
persediaan berada
di gudang selama
283 hari.

3. Account
receivable
turnover
atau
Tingkat
perputaran
piutang

Penjualan kredit per
tahun

Rata-rata piutang

24.500.000 = 1,63
15.000.000

Piutang berputar
sebanyak 1,63 kali
dalam setahun

4. Average age
of account
receivable
atau Umur
rata-rata
piutang

15.000.000 x 360
24.500.000

= 220,4 atau 220 hari

Dana terkait dalam
piutang rata-rata
220 hari.

5. Account
payable
turnover
atau
Tingkat
perputaran
utang
dagang

Pembelian kredit per
tahun

Rata-rata utang dagang

81.650.000 = 1,19 x
68.150.000

Utang dagang
perusahaan
berputar sebanyak
1,19 x.

6. Average age
of account
payable atau
Umur rata-
rata utang
dagang

Rata-rata utang dagang
x 360

Pembelian kredit per
tahun

81.650.000 x 360

Dana terikat dalam
utang dagang rata-
rata selama 431
hari.
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68.150.000

= 431,31 atau 431 hari

Liabilitas

1. Debt ratio
atau Ratio
total
liabilitas

Total liabilitas
Total asset

133.150.000 =0,624 atau
62,4 %

213.072.500

62,4 % dari aset
dibiayai oleh
utang.

2. The debt-
equity ratio
atau Ratio
liabilitas
jangka
panjang
dengan
ekuitas
sendiri

Liabilitas jangka panjag
ekuitas sendiri

60.000.000 = 0,742 atau
74,2%

80.775.000

Rasio sebesar
74,2% berarti
perbandingan
antara liabilitas
jangka panjang
dengan ekuitas
sendiri adalah
74,2% : 100%

3. The debt to
total
capitalizatio
n atau
Ratio
liabilitas
jangka
panjang
dengan
ekuitas
jangka
panjang

Liabilitas jangka
panjang

Liabilitas jangka
panjang + ekuitas

60.000.000
60.000.000 + 80.775.000

= 0,426 atau 42,6%

Keseluruhan
ekuitas sebesar
42,6% terdiri dari
liabilitas jangka
panjang.

Profitabilitas

1. Gross profit
margin

Laba kotor
Penjualan

Jumlah laba kotor
adalah sebesar



190 | Mahir Membuat Laporan Keuangan dengan MS.Excel

11.097.500 = 0,195 atau
19,5%

56.847.500

19,5% dari volume
penjualan.

2. Operating
profit
margin

Laba operasi
Penjualan

2.647.500 = 0,046 atau
4,6%

56.847.500

Laba operasi
adalah 4,6% dari
volume penjualan

3. Net profit
margin

Laba bersih sesudah
pajak

Penjualan

2.647.500 = 0,046 atau
4,6%

56.847.500

Laba berseih
sesudah pajak yang
dicapai adalah
4,6% dari volume
penjualan

4. Total turn
over

Penjualan
Total aset

56.874.500 = 0,266 atau
26,6%

213.072.500

Penjualan yang
dihasilkan hanya
sebesar 26,6% dari
total asset..

5. Return on
investment
(ROI)

Atau

Return on
Assets
(ROA)

Laba bersih sesudah
pajak

Total aset

2.647.500 = 0,012 atau
1,2%

213.072.500

Penghasilan bersih
yang diperoleh
adalah sebesar
1,2% dari aset.
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6. Return on
equity
(ROE)

Laba bersih sesudah
pajak

Ekuitas sendiri

2.647.500 = 0,032 atau
3,2%

80.775.000

Tingkat retur yang
diperoleh pemilik
perusahaan atas
modal yang
diinvestasikan
adalah sebesar
3,2%

C. Indikator Penilaian
Rasi-rasio keuangan yang telah dihasilkan tidak akan

berarti sampai dilakukan analisis terhadap rasio tersebut. Oleh
sebab itu, langkah berikutnya adalah melakukan analisis atau
interpretasi sehingga rasio tersebut memiliki makna bagi
perusahaan. Agar rasio tersebut bisa disimpulkan, diperlukan
indikator ukuran sebagai pembanding diantaranya:

1. Trend. Untuk mendapatkan trend, dapat dilakukan analisis
rasio dalam beberapa tahun terakhir. Dengan
menggunakan trend, bisa dilihat besarnya deviasi atau
penyimpangan yang terjadi dari rasio rata-rata. Misalnya,
jika dalam tiga tahun berturut-turut current ratio
perusahaan adalah 3x dan pada tahun ini menjadi 2x, maka
perlu dilihat apa yang menjadi penyebab penyimpangan
ini.

2. Patokan. Cara kedua adalah dengan menggunakan patokan
satu tahun atau periode tertentu sebagai kondisi yang
paling ideal. Misalnya, jika tahun ke dua bisnis dianggap
sebagai kondisi yang paling ideal, maka tahun tersebut
dijadikan sebagai tolak ukur.

3. Kondisi ideal yang diinginkan. Cara ini juga bisa dijadikan
pilihan. Cara ini dapat dilakukan dengan melakukan
diskusi intern perusahaan atau pendapat para pakar.

D. Latihan
Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi pada
Satuan Bahasan XI, dipersilahkan mengerjakan latihan berikut:
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1. Apakah tujuan perusahaan melakukan analisis rasio
keuangan?

2. Mengapa rasio likuiditas dan rasio profitabilitas
perusahaan sangatlah penting?

3. Hitunglah analisis rasio dari laporan keuangan yang telah
dibuat pada soal latihan bab-bab sebelum ini!

E. Rangkuman
1. Analisis laporan keuangan pada dasarnya merupakan

penghitungan rasio-rasio untuk menilai keadaan keuangan
perusahaan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinannya di
masa depan.

2. Ada dua cara yang dapat dilakukan di dalam
membandingkan ratio financial perusahaan, yaitu: Cross-
sectional approach dan Time series analysis.

3. Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam penggunaan
rasio-rasio antara lain:
a. Sebuah rasio saja tidak dapat digunakan untuk menilai

keseluruhan operasi yang telah dilaksanakan.
b. Pembandingan yang dilakukan haruslah dari

perusahaan yang sejenis dan pada saat yang sama.
c. Sebaiknya perhitungan rasio finansial didasarkan pada

data laporan keuangan yang sudah diaudit.
d. Pelaporan atau akuntansi yang digunakan haruslah

sama.
4. Ratio keuangan dapat dibagi ke dalam tiga kelompok,

yaitu:
a. Ratio Likuiditas dan Aktivitas. Ratio ini dihitung

berdasarkan data yang berasal dari neraca.
b. Debt ratio. Data dari debt ratio berasal dari neraca dan

laporan laba rugi.
c. Profitability ratio. Rasio profitabilitas dihitung

berdasarkan data yang berasal dari laporan laba rugi.
5. Rasi-rasio keuangan yang telah dihasilkan tidak akan

berarti sampai dilakukan analisis terhadap rasio tersebut.
Agar rasio tersebut bisa disimpulkan, diperlukan indikator
ukuran sebagai pembanding diantaranya: trend, patokan,
dan kondisi ideal yang diinginkan.
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F. Tes Formatif
1. Rasio apakah yang dapat dihasilkan dari data laporan laba

rugi?
2. Sebutkan dan jelaskan rasio-rasio untuk mengetahui

likuiditas perusahaan?
3. Apakah yang harus dilakukan perusahaan setelah

menghitung rasio keuangan?

Kunci Jawaban Tes Formatif
1. Dengan menggunakan data laporan laba rugi kita dapat

mengukur tingkat profitabilitas yaitu dengan mengukur
gross profit margin, operating profit margin, dan net profit
margin.

2. Rasio-rasio untuk mengetahui likuiditas perusahaan yaitu:
a. Net working capital, untuk menghitung berapa kelebihan

asset lancar di atas utang lancar.
b. Current ratio, untuk menghitung berapa kemampuan

perusahaan dalam membayar liabilitas lancar dengan
aset lancar yang tersedia.

c. Acid test ratio atau quick ratio, untuk menghitung
kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban-
kewajiban atau liabilitas lancar dengan asset yang lebih
likuid.

3. Setelah melakukan perhitungan rasio, langkah berikutnya
adalah melakukan analisis atau interpretasi sehingga rasio
tersebut memiliki makna bagi perusahaan. Analisis dapat
dilakukan dengan cara melihat trend yang ada,
memberikan patokan tertentu, dan menentukan kondisi
ideal yang diinginkan.
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