
 
HUTANG JANGKA PENDEK DAN AKUNTANSI 

UNTUK GAJI DAN UPAH 
 
 
Hutang merupakan kewajiban untuk memindahkan harta atau 
memberikan jasa di masa yang akan datang. 
 
Kewajiban tersebut muncul karena adanya transaksi yang dilakukan 
dengan pihak di luar perusahaan.  
 
Hutang Jangka Pendek yang Jumlahnya Dapat Dipastikan 
 
Hutang Jangka Pendek dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu: 
 
1. Hutang yang jumlahnya dapat dipastikan 
2. Hutang yang jumlahnya tidak dapat dipastikan (diperkirakan) 
 

Hutang yang jumlahnya dapat dipastikan 
 

1. Hutang Dagang 
 

Jumlah yang harus dibayar kepada pemasok, karena perusahaan 
melakukan pembelian barang atau jasa. 
 
Contoh: 
 
Dibeli persediaan barang dagang secara kredit (Periodik) sebesar Rp 
1.000.000 
 
Jurnal 
 

Pembelian Barang Dagang  1.000.000 
Hutang Dagang    1.000.000 
 
 

2. Wesel Bayar Jangka Pendek 
 

Merupakan alat pembelanjaan yang umum yang akan jatuh tempo 
dalam waktu kurang dari 1 tahun. 
 
Contoh: 
 
Pada tanggal 1 Desember 1990 PT A membeli persediaan barang 
dagang sebesar Rp 2.000.000, dengan mengeluarkan wesel dengan 
tingkat bunga 12% per tahun, jangka waktu 60 hari 
 
 



 
1 / 12   Pembelian Barang Dagang  2.000.000 

Wesel Bayar (jk Pendek)  2.000.000 
 

Pembelian barang dengan mengeluarkan sebuah wesel 
 

31 / 12  Beban bunga   20.000 
Hutang bunga   20.000 
 

Penyesuaian bunga (Hutang bunga dilaporkan sebagai hutang jangka 
pendek) 
 
Perhitungan bunga:   2.000.000 x 12% x (30/360) = 20.000 
dari tanggal 1/12 s/d 31/12 =  30 hari 
 
 Jurnal Balik 
   

1 / 1   Hutang bunga   20.000 
Beban Bunga   20.000 
 
 

Pembayaran wesel 
 

30 / 1   Wesel Bayar  2.000.000 
Beban bunga        40.000 

Kas     2.040.000 
 

Perhitungan bunga: 2.000.000 x 12% x (60/360) = 40.000 
 
 

3. Wesel Bayar jangka pendek yang dikeluarkan dengan Diskonto 
 
 
Perusahaan dapat juga mendiskontokan weselnya (untuk peminjaman 
uang) pada bank. 
Diskonto yaitu pengurangan terhadap nilai bunga dari nilai nominal 
wesel. 
 
Contoh: 
 
PT ABC mendiskontokan weselnya yang mempunyai nilai nominal 
sebesar Rp 1.000.000, jangka waktu wesel 60 hari, tanggal wesel 1 
desember 1994 dengan tingkat diskonto sebesar 12%. 
 
Perhitungan: 
 
Nilai nominal        1.000.000 
Diskonto    1.000.000 x 12% x (60/360)        20.000 -- 
Hasil Pendiskontoan / kas yang diterima        980.000 
 



 
 

Des 1   Kas     980.000 
Diskonto wesel bayar     20.000 

Wesel Bayar    1.000.000 
 
Mencatat pendiskontoan wesel (Wesel bayar) 
 

Des 31  Beban bunga    10.000 
Diskonto wesel bayar   10.000 
 

Amortisasi (penghapusan) diskonto wesel bayar à penyesuaian akhir 
tahun (merupakan pengakuan beban bunga dan penghapusan diskonto 
wesel bayar) 
 
Perhitungan:  1.000.000 x 12% x (30/360) =  10.000 
1 des s/d 31 des = 30 hari  
 
NB: diasumsikan jurnal penutup dibuat 
 

Jan 30  Beban bunga    10.000 
Diskonto wesel bayar   10.000 
 

Amortisasi (penghapusan) diskonto wesel bayar  pengakuan beban 
bunga dan penghapusan diskonto wesel bayar berikutnya 
 
Perhitungan:  1.000.000 x12% x (30/360) =  10.000 
31 des s/d 30 jan        =  30 hari  
 

Jan 30  Wesel bayar  1.000.000 
Kas     1.000.000 
 

4. Hutang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo 
 
Hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo merupakan bagian dari 
hutang jangka panjang yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang 
dari satu tahun. 
 
Contoh: 
 
Neraca per 31 Mei PT ABC memiliki hutang jangka panjang sebesar Rp 
250.000.000. Dari jumlah tersebut, sebanyak 50.000.000 akan jatuh 
tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Maka pelaporan kewajiban 
dalam neraca PT ABC akan nampak sebagai berikut: 
 
Kewajiban lancar: 
Hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo  Rp   50.000.000 
 
Kewajiban jangka panjang 
Hutang jangka panjang      Rp 200.000.000 



 
5. Pendapatan Diterima Dimuka 

 
Pendapatan diterima dimuka merupakan kewajiban karena, 
perusahaan telah menerima uang dari pelanggan, tapi jasa atau barang 
dari perusahaan belum diberikan atau diserahkan. 
 
Contoh: 
 
PT ABC menerima uang muka sebesar Rp 480.000 untuk berlangganan 
majalah “Bola” selama 1 tahun pada tanggal 1 april 1990. 
 

Apr 1   Kas       480.000 
Pendapatan diterima dimuka   480.000 
 

Penerimaan uang muka sebesar 480.000 untuk 12 bulan 
Jadi per bulannya =  480.000 / 12 = 40.000 
 
Pada akhir tahun, 31 desember 1990 PT ABC akan mengakui 
pendapatan untuk 9 bulan ( 1 april s/d 31 desember = 9 bulan) 
Pendapatan diakui jika majalah “Bola” sudah diberikan kepada 
pelanggannya. Karena selama 9 bulan sudah diberikan, maka 
pendapatan diakui. 
 

Des 31  Pendapatan diterima dimuka  360.000 
Pendapatan     360.000 
 

Pengakuan pendapatan selama 9 bulan. 
Per bulannya sebesar Rp 40.000  
jadi 9 bulannya sebesar Rp 40.000 x 9 = 360.000 
 
NB: diasumsikan jurnal penutup dibuat.  
 

Mar 31  Pendapatan diterima dimuka  120.000 
Pendapatan     120.000 
 

Pengakuan pendapatan sisanya yaitu 3 bulan ( 1 jan s/d 31 maret = 3 
bulan) 
Per bulannya sebesar Rp 40.000,  
jadi 3 bulannya sebesarnya Rp 40.000 x 3 = 120.000 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Hutang yang harus diperkirakan (Tidak Dapat Dipastikan) 

 
Sering kali perusahaan mengetahui bahwa ada kewajiban tapi tidak 
mengetahui secara pasti berapa jumlah kewajiban tersebut. Kewajiban 
semacam ini disebut kewajiban yang harus diperkirakan. 
 
Contoh: 
 

 Hutang Garansi yang diperkirakan 

 Deposito yang dikembalikan 

 Kewajiban Bersyarat 

 Pelanggan yang menuntut perusahaan karena produk yang 
dibelinya tidak sesuai dengan apa yang diiklankan. 

 Kewajiban bersyarat yang timbul karena perusahaan 
menjadi penjamin atas hutang yang dilakukan perusahaan 
lain kepada pihak ketiga. Praktek ini disebut sebagai 
consigning. 

 
 

Akuntansi untuk Gaji dan Upah 
 
 
Gaji dan upah merupakan beban usaha yang besar bagi semua 
perusahaan. 
 
Gaji merupakan pendapatan yang jumlahnya dihitung per tahun, per 
bulan, atau per minggu sedangkan upah merupakan pendapatan yang 
dihitung berdasarkan tarif per jam. 
 
Menurut peraturan perburuhan yang ada di Indonesia, pegawai 
dikatakan bekerja lembur apabila ia bekerja lebih dari 40 jam 
seminggu. Tarif lembur diperhitungkan dengan cara sebagai berikut: 
 

Lembur untuk jam pertama pada hari kerja dihitung sebesar 1,5 kali 
dari tarif normal, sedangkan untuk jam kedua dan seterusnya, tarif 
lembur menjadi 2 kali tarif normal per jam Pada hari-hari libur resmi, 
untuk 7 jam pertama lembur dihitung sebesar 2 kali tarif normal per 
jam, sedangkan jam kedelapan dan seterusnya dihitung sebesar 3 
kali tarif normal per jam. 

 
Contoh perhitungan tarif lembur (pekerja yang mendapat gaji bulanan) 
 
Vey Vey selama bulan oktober 1993 bekerja selama 197 jam. Gaji per 
bulan Vey Vey sebesar Rp 1.730.000. Jumlah jam kerja normal 
perusahaan selama satu bulan adalah 173 jam. 
 
Maka kelebihan jam kerja sebanyak 197 jam - 173 jam = 24 jam. 
 



 
Perhitungan tarif lembur adalah: 
 

1.730.000 
Upah per jam = --------------------- = 10.000 per jam 

173 jam 
 

di asumsikan lembur tidak pada hari besar dan selama 7 hari kerja. 
Maka besarnya lembur adalah: 
 
Jam pertama:  10.000 x 1.5 x 7   = 105..000 
Jam kedua dst  10.000 x  2 x 17 jam  =  340.000 
          ------------- + 
Jadi total lembur sebesar    =  445.000 
 
 

1. Pendapatan Kotor dan Pendapatan Bersih 
 
Berdasarkan UU pajak penghasilan, pemerintah akan memungut pajak 
penghasilan atas gaji dan upah yang diterima oleh pegawai. 
Pendapatan kotor merupakan jumlah total gaji, upah, komisi dan jenis 
kompensasi lain yang diterima oleh pegawai sebelum dikurangi pajak 
dan pengurangan yang lain. 
 
Pendapatan bersih adalah jumlah yang benar-benar diterima pegawai, 
setelah dikurangi pajak. 
 

2. Pengurangan Gaji dan Upah 
 
Gaji dan upah yang diterima pegawai akan dikenakan pajak 
penghasilan. Besarnya pajak penghasilan yang dikenakan tersebut 
diatur dalam UU nomor 10 tahun 1994 dan keputusan Dirjen Pajak 
nomor Kep-02/PJ/1995. 
 
Pajak penghasilan dapat ditanggung oleh: 

 Perusahaan 

 Pegawai 

 Sebagian perusahaan, sebagian pegawai 
 

(Tergantung dari persepakatan kerja yang dilakukan antara pegawai 
dan perusahaan) 
 
Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap dapat terdiri dari: 
 

 Penghasilan teratur seperti gaji, upah, honorarium, uang lembur, 
premi 

 Penghasilan tidak teratur (penghasilan yang tidak tetap dan 
biasanya diberikan sekali saja dalam satu tahun) seperti bonus, 
tunjangan hari raya. 

 



 
Sedangkan yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan: 
 

 Pembayaran asuransi dari perusahaan à asuransi kesehatan, 
kebakaran, jiwa dll 

 Penerimaan dalam bentuk natura (kenikmatan perjalan cuti, 
kenikmatan pemakaian kendaraan bermotor milik perusahaan, 
dan kenikmatan pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja. 

 Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang 
pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan dan 
penyelenggara Taspen serta tunjangan hari tua kepada badan 
penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayar oleh 
pemberi kerja. 

 
Pengurangan-pengurangan tersebut berupa: 
 

 Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara 
penghasilan yaitu: 

 Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dan setinggi-
tingginya Rp 500.000 per tahun. Iuran yang terkait pada gaji 
kepada dana pensiun yang disetujui oleh Menteri Keuangan yang 
dibayar oleh pegawai. 

 
Bagian penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Untuk pegawai, besar 
penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah sebagai berikut: 
 

      Jumlah 
PTKP untuk     Setahun   Sebulan 

Diri karyawan atau karyawati           15.840.000   
Tambahan untuk karyawan atau  
karyawati yang kawin     1.320.000      
Tambahan untuk setiap orang keluarga  
sedarah,semenda dalam garis lurus serta  
anak angkat yang menjadi tanggungan  
sepenuhnya paling banyak 3 orang   1.320.000      
 
 
Untuk karyawati bila kawin, maka PTKP yang dikurangkan hanya 
terbatas untuk diri sendiri. Tapi bila tidak kawin, PTKP akan ditambah 
dengan potongan setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan 
karyawati tersebut. 
 
Bila karyawati yang kawin dapat menunjukkan bukti bahwa suaminya 
tidak memperoleh penghasilan, maka tambahan potongan PTKP bagi 
karyawati yang tidak kawin dapat diberlakukan. 
 
 
 
 
 



Pendapatan kena pajak (PKP) dari pegawai akan dihitung berdasarkan 
tarif  sebagai berikut: 
 
Penghasilan Kena Pajak Tarif  (Baru ) 

 Rp 50.000.000 pertama     5% 

 Rp 50.000.001 s/d Rp 250.000.000   15% 

 Rp 250.000.001-500.000.000    25% 

 Di atas 500.000.000    30 %  
 

Contoh: 
 
Kikoku bekerja pada PT Ember Gede dengan memperoleh gaji sebulan 
sebesar Rp 2.000.000. PT Ember Gede merupakan perusahaan yang 
ikut dalam program jamsostek. Premi asuransi kecelakaan kerja dan 
premi asuransi kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah 
masing-masing sebesar Rp 20.000 dan Rp 5.000 sebulan. PT Ember 
Gede menanggung iuran THT sebesar Rp 10.000 per bulan, sedang 
Kikoku membayar iuran THT sebesar Rp 6.500 per bulan. Disamping itu 
PT Ember Gede membayar iuran pensiun Kikoku kepada dana pensiun 
yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan. Besar 
pembayaran yang ditanggung perusahaan adalah Rp 40.000 per bulan, 
sedangkan Rp 25.000 lainnya ditanggung oleh Kikoku. 
 
Penghasilan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut: 
 
Gaji sebulan        2.000.000 
Premi asuransi kecelakaan kerja           20.000 
Premi asuransi kematian              5.000 
Penghasilan bruto       2.025.000 
 
Dikurangi: 
 
Biaya jabatan 5% x 2.025.000    54.000 
Iuran pensiun      25.000 
Iuran THT         6.500  
               85.500 
Penghasilan netto        1.939.500 
Penghasilan setahun = 12 x 1.939.500             23.274.000 
 
PTKP 
 
Untuk WP sendiri     15.840.000 
Untuk WP kawin        1.320.000 
Untuk 3 anak 3 x 1.320.000       3.960.000  

21.120.000 
 

Penghasilan kena pajak (PKP) setahun              2.154.000 
 
PPh pasal 21 setahun = 5% x Rp 2.154.000 = 107.700 
PPh pasal 21 sebulan = 107.700 / 12     =     8.975 



 
Jurnal: 

Gaji dan upah    2.000.000 
Kas       1.960.525 
Iuran yang masih harus disetor        31.500 
PPh 21 yang harus disetor            8.975 
 

Penjelasan: 
 
Gaji dan upah yang diterima oleh karyawan sebesar Rp 1.960.525, 
setelah dikurangi dengan pajak sebesar Rp 8.975 dan iuran-iuran yang 
ditanggung oleh karyawan sebesar 31.500 (25.000 + 6.500) 
 
Perhitungan: 
 
Iuran yang masih harus disetor (31.500) yang ditanggung oleh 
karyawan: 
 
Iuran THT :      6.500 
Iuran Pensiun :   25.000   +  

31.500 
 

 
Perhitungan: 
 
Iuran yang masih harus disetor (75.000) yang ditanggung oleh 
perusahaan: 
 
Premi asuransi kecelakaan   :  20.000 
Premi asuransi kematian   :     5.000 
Iuran THT      :  10.000 
Iuran Pensiunan     :  40.000   +  

75.000 
 

Iuran yang masih harus disetor (31.500 + 75.000) : 106.500 
PPh pasal 21 yang masih harus disetor                     8.975 

Kas          115.475 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Latihan 1  
Wesel Bayar 

 
Pada tanggal 1 Nopember PT KADANG INGAT membeli sebuah mesin 
seharga Rp 14.000.000. Pembayaran dilakukan dengan mengeluarkan 
sebuah wesel, jangka waktu 90 hari, dengan suku bunga sebesar 12%. 
 
Diminta: 
 

Buatlah jurnal yang diperlukan sampai dengan tanggal pelunasan 
 
 

Latihan 2  
Pendiskontoan Wesel Bayar 

 
Pada tanggal 1 November 1994, PT Nasib Sial mendiskontokan 
weselnya yang bernilai nominal Rp 15.000.000, jangka waktu 120 hari 
dengan tingkat diskonto 12% ke Bank Setia Budi. 
 
Diminta: 
 

Buatlah jurnal yang diperlukan sampai dengan pelunasan wesel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jawaban latihan 1 
 

1/11   Mesin 14.000.000 
Wesel Bayar 14.000.000 
 

Jurnal saat pembelian mesin 
 
 
31/12   Beban bunga   280.000 

Hutang Bunga    280.000 
 

Jurnal Penyesuaian bunga 2 bulan (akrual) 
 
 
1 / 1   Hutang Bunga   280.000 

Beban Bunga    280.000 
 

Jurnal balik 
 
30 / 1   Wesel bayar  14.000.000 

Beban bunga        420.000 
Kas     14.420.000 
 
 

Jawaban Latihan 2 
 

1/11/94 Kas     14.400.000 
Diskonto wesel bayar           600.000 

Wesel bayar    15.000.000 
 
 

31/12/94  Beban bunga    300.000 
Diskonto wesel bayar   300.000 
 

Jurnal penyesuaian untuk mencatat beban bunga yang harus 
dibayar 
 

 
30/01/95  Beban bunga    300.000 

Diskonto wesel bayar   300.000 
 

Untuk mencatat beban bunga 
 

Wesel bayar  15.000.000 
Kas     15.000.000 


