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Akuntansi Keuangan

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian pedama bahwa akuntansi

apabila didekati melalui sudut proses, maka di dalam akuntansi akan dilalui

tahap-tahap atau prosedur mulai dari pencatatan sampai dengan penganali-

sisan. Pada bagian ini akan dipelajari tahap-tahap yang merupakan kegiatan-

kegiatan akuntansi mulai dari awal periode akuntansi, selama periode akun-

tansi, pada akhir periode akuntansi, dan kembali seperti apa yang dilakukan

pada awal periode akuntansi. Kegiatan mulai dari awal periode akuntansi

sampai dengan kembali ke awal periode akuntansi berikutnya disebut siklus

akuntansi.

Kegiatan yang harus dilakukan pada awal periode akuntansi adalah menyu-

sun neraca/balance sheet (awal). Kegiatan selama periode akuntansi adalah

kegiatan mencatat transaksi-transaksi hingga kegiatan menutup buku, yang

dapat dirinci sebagai berikut:

a. Jurnal, yaitu kegiatan mencatat transaksi-transaksi keuangan yang terjadi
pada perusahaan.

b. Posting, yaitu kegiatan membukukan catatan dari jurndl ke dalam reke-

ning buku besar yang bersangkutan.

c. Neraca Saldo (trial balance), yaitu kegiatan menguji kebenaran saldo-

saldo debit dan kredit rekening buku besar dengan cara menyusun saldo-

saldo rekening buku besar dalam suatu daftar yang disebut neraca saldo.

d. Ayat penyesuaian (adjusting entries), yaitu kegiatan menyesuaikan jum-

lah-jumlah yang ada pada neraca saldo, yang belum sesuai, sehingga
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jumlah-jumlah tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada

akhir periode. Ayat penyesuaian ini dibuat di dalam jurnal dan kemudian

diposting pada rekening buku besar yang bersangkutan.

e. Laporan keuangan (financial statement), yaitu kegiatan menyusun neraca

(balance sheet), laporan laba-rugi (income statement), dan laporan sisa

laba berdasarkan data-data dari neraca saldo yang telah disesuaikan.

Untuk menyusun laporan keuangan dapat pula disusun terlebih dahulu

neraca lajur (work sheet) guna membantu mengurangi kesalahan-kesa-

lahan yang mungkin timbul apabila laporan keuangan langsung disusun

dari neraca saldo setelah disesuaikan. Neraca lajur amat diperlukan bagi

perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai banyak rekening dan ba-

nyak ayat penyesuaiannya.

f. Ayat penutup (closing entries), yaitu kegiatan menyusun pos-pos penu-

tup: memindahkan saldo-saldo rekening penghasilan, beban, dan prive

ke rekening ikhtisar laba-rugi; dan memindahkan saldo laba atau rugi ke

rekening modal. Ayat penutup ini dibuat di dalam jurnal dan kemudian

diposting pada rekening buku besar yang bersangkutan. Setelah reke-

ning buku besar ditutup dan dibuka kembali untuk memperlihatkan saldo-

saldonya guna memulai pada operasi periode berikutnya, maka disusun-

lah neraca saldo setelah penutupan untuk mengetahui apakah buku besar

dalam posisi keseimbangan guna memulai operasi berikutnya.

A. Jurnal Umum

Ada bermacam-macam jurnal. lenis dan banyaknya tergantung pada besar

kecilnya perusahaan dan sifat usahanya. Bentuk yang paling umum dan

sederhana adalah jurnal umum (general journal). Jurnal umum berfungsi

untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan yang disusun secara

kronologis. Liniatur standar jurnal umum adalah sebagai berikut:
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Jurnal Umum Halaman:

Ketera n ga n:

1. Tulislah perkataan "Jurnal Umum"

2. Berikanlah nomor halaman jurnal

3. Tanggal adalah tanggal terjadinya transaksi. Penulisan tahun di kiri atas

yang selanjutnya tidak perlu ditulis lagi, kecuali perubahan tahun. Penulis-

an bulan atas terjadinya transaksi yang selanjutnya hanya ditulis di kolom

petama paling kiri di setiap halaman jurnal. Penulisan angka tanggal di-

tulis untuk setiap transaksi.

4. Rekening dan keterangan; berisi nama rekening buku besar yang harus di

debit dan yang harus dikredit, serta keterangan yang diperlukan. Rekening

yang di-debitkan ditulis 'mepet' garis dan rekening yang di kreditkan ditu-

lis agar menjorok. Keterangan hendaknya ditulis sesingkat-singkatnya dan

sejelas-jelasnya.

5. Ref(erensi); berisi catatan nomor rekening buku besar yang harus di debit

atau dikreditkan.

6. Debit; berisi jumlah rupiah yang harus dicatat dalam kolom debit.

7. Kredit; berisi jumlah rupiah yang harus dlcatat dalam kolom kredit.

Di samping jurnal umum ada juga jurnal khusus (special journal). Jurnal

khusus adalah jurnal yang berfungsi mencatat transaksi yang telah dipisah-
pisahkan menurut jenisnya sehingga transaksi yang sejenis dicatat dalam

satu jurnal khusus. Jurnal khusus tersebut antara lain: Jurnal Penerimaan
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Kas (Cash Receipt Journa[), Jurnal Pengeluaran Kas (Cash payments Jour-
nal), Jurnal Pembelian (Purchases Journal), Jurnal penjualan (Sates Jour-
na1), Jurnal Retur dan Potongan Pembelian (purchases Returns & Allowances
Journaf), Jurnal Retur dan Potongan Penjualan (Sa/es Refurn & Allowances
Journaf), dan Jurnal Umum itu sendiri.

B. Posting

Kegiatan setelah melakukan pencatatan adalah memindahkan pos-pos jur-
nal ke dalam masing-masing rekening buku besar yang bersangkutan. Ke-
giatan ini meliputi:

1. Pemindahan setiap jumlah pada kolom debit dari jurnal ke sisi debit reke-
ning buku besar yang bersangkutan.

2. Pemindahan setiap jumlah pada kolom kredit dari jurnal ke sisi kredit
rekening buku besar yang bersangkutan.

Pemindahan jumlah-jumlah di atas dilakukan menurut urutan kronologis
transaksi dalam jurnal.

Untuk mengetahui lebih jelas langkah pemindah bukuan jumlah-jumlah dari
jurnal ke dalam rekening buku besar, pada halaman berikut akan diperlihat-
kan contoh dan petunjuk melakukan posfing:
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Petunjuk langkah memposting :

1. Siapkanlah rekening yang bersangkutan dalam buku besar.
2. Tuliskanlah tanggal dan jumlah ke dalam rekening buku besar, sesuai de_

ngan debit-kreditnya masing-masing.

3. Tuliskanlah dalam kolom Ref. pada rekening yang bersangkutan, nomor
halaman jurnal dari pos tersebut dipindahkan.

4. Tuliskanlah dalam kolom Ref. pada jurnal, nomor rekening buku besar
tempat memindahkan pos dari jurnal.

reke-

edit

bloqisl-
! dari

iii'ot-

31



Pada contoh memposting di atas digunakan rekening model T (dua kolom).

I4emposting untuk rekening tiga kolom maupun empat kolom pada prinsip-

nya adalah sama dengan memposting dengan menggunakan rekening dua

kolom. Demi kepraktisan lebih baik buku besar disusun dalam empat kolom,

karena:

1. Setiap saat dapat diketahui saldonya,

2. Dalam menyusun Trial Balance tidak perlu'pencrl faoting', kita tinggal me-

mindahkan saldo akhir buku besar.

C. Neraca Saldo

Penyusunan Neraca Saldo dengan tujuan menguji kebenaran saldo debit dan

kredit rekening buku besar sesungguhnya merupakan suatu langkah peng-

ikhtisaran transaksi-transaksi yang terjadi selama periode tetentu' Kegiatan

ini dilakukan pada akhir suatu periode akuntansi teftentu, dengan diawali:

1. Menjumlahkan setiap rekening buku besar baik di sisi debit maupun di sisi

kredit (yang ditulis dengan pensil=pencil footing),

2. Menyelisihkan jumlah di sisi debit dengan jumlah di sisi kredit untuk men-

cari saldo dari rekening tersebut, dan kemudian,

3. Menyusun saldo-saldo dimaksud ke dalam daftar yang dinamakan Neraca

Saldo.

Sebagaimana sudah disebut di depan, apabila dipergunakan buku besar em-

pat kolom, maka dalam menyusun neraca saldo kita tinggal memindahkan

saldo akhir dari setiap rekening buku besar.
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