Bab II
PROSEDUR. AKUNTANSI
Sebagaimana telah disebutkan pada Bab 1 bahwa akuntansi apabila didekati
pro=elalui sudut proses maka di dalam akuntansi akan dilalui tahap-tahap atau
ini
akan
:edur mulai dari pencatatan sampai dengan penganalisisan. Pada bagian
;pelajari tahap-tahap yang merupakan kegiatan-kegiatan akuntansi mulai dari
r*al periode akuntansi, selama periode akuntansi, pada akhir periode akuntansi,
kembati seperti apa yang dilakukan pada awal periode akuntansi. Kegiatan
rdai dari awal periode akuntansi sarnpai dengan kembali ke awal periode akun:nsi berikutnya tersebut disebut siklus akuntansi.
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Kegiatan yang harus dilakukan pada awal periode akuntansi adalah menyusun
azca/balance sheet (awal). Kegiatan selama periode akuntansi adalah kegiatan
r-catat transaksi-transaksi hingga kegiatan menutup buku, yang dapat dirinci se:as:ai berikut:
Kegiatan mencatat transaksi-transaksi keuangan yang terjadi pada perusahaan
ke dalam buku harian (: menyusun Jurnal).
Kegiatan membukukan catatan dari jurnal ke dalam rekening buku besar yang
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bersangkutan (= Posting)
Kegiatan menguji kebenaran saldo-saldo debit dan kedit rekening buku besar
dengan cara men,'usun saldo-saldo rekening buku besar dalam suatu daftar
1'ang disebut Neraca saldo (trial balance).
Kegiatan menyesuaikan jumlah-jumlah yang ada pada neraca saldo, yang belum sesuai, sehingga jumlah-jumlah tersebut sesuai dengan keadaan yang setenamya pada akhir periode (=Ayat penyesu aianladjusling entries). Ayat pe'
n;-esuaian ini dibuat di dalam jumal dan kemudian di-posting pada rekening
h:ku besar yang bersangkutan.
Kegiatan men).usun neraca (balance sheet),laporan laba-rugi (income state'
ment), dan laporan sisa laba berdasarkan data-data dari neraca saldo yang
relah disesuaikan (:menyusun Laporan ketanganlfinanc ial s tate me nt). Untuk menyusun laporan keuangan dapat pula disusun terlebih dahulu neraca
hjur (work sheet) guna membantu mengurangi kesalahan-kesalahan 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 banyak ayat penyesuaiannya'
Kegiatan men]'usun pos-pos penutup: memindahkan saldo-saldo rekening
p,enghasilan, beban, dan prive ke rekening ikhtisar laba-rugi; dan memindahkan saldo laba atau rugi ke rekening modal (: menyusun Ayat penutup (c/osing entries)). Ayat penutup ini dibuat di dalam jumal dan kemudian di
s)sting pada rekening buku besar yang bersangkutan. Setelah rekening buku
besar ditutup dan dibuka kembali untuk memperlihatkan saldo-saldonya guna
sremulai pada operasi periode berikutnya, maka disusunlah Neraca saldo
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setetah penutuprn untuk mengetahui apakah buku besar dalam posisi keseimbangan guna memulai operasi berikutnya.
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A.JURNALUMUM
Ada bermacam-macam jumal. Jenis dan banyaknya tergantung pada besar
kecilnya perusahaan dan sifat usahanya. Bentuk yang paling umum dan seder- ,
hana adalah jumal umum (general journal). Jumal umum berfungsi untuk
mencatat semua transaksi keuangan perusahaan yang disusun secara kronologis. Liniatur standar jumal umum adalah sebagai berikut:
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Keterangan:
1. Tulislah perkataan "Jumal Umum".
2. Berikanlah nomor halaman jumal.
J. Tanggal adalah tanggal terjadinya transaksi. Penulisan tahun di kiri atc
yang selanjutnya tidak perlu ditulis lagi, kecuali perubahan tahun. Penu
lisan bulan atas terjadinya transaksi yang selanjutnya hanya ditulis di
lom pertama paling kiri di setiap halaman jumal. Penulisan angka
ditulis untuk setiap transaksi.
4. Rekening dan keterangan; berisi nama rekening buku besar yang harus
debit dan yang harus dikredit, serta keterangan yang diperlukan. Rek
yang didebitkan ditulis mepet garis dan rekening yang dikreditkan di
agar menjorok. Keterangan hendaknya ditulis sesingkat-singkatnya dan
jelas-jelasnya.
5. Ref (erensi); berisi catatan nomor rekening buku besar yang harus
atau dikreditkan.
6. Debit; berisi jumlah rupiah yang harus dicatat dalam kolom debit.
7. Kredit; berisi jumlah rupiah yang harus dicatat dalam kolom kredit.

Di samping jumal umum

ada juga

jurnal khusus (special journal).

khusus adalah jumal yang berfungsi mencatat transaksi yang telah di
sahkan menurut jenisnya sehingga transaksi yang sejenis dicatat dalam
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Kas (Cash
khusus. Jumal khusus tersebut antara lain: Jumal Penerimaan

Iumal
tr*rurpts Journal), Jumal Pengeluaran Kas (Cash Payments Journal)
retur
*:nhelian (Purci:hases Journail, Jumal Penjualan (Sales Journal)' Jumal
lEr Frotongan pembelian (pwchases Relwn & Allowances Journal)' Jumal
dan Jumal
dan frtongan penjualan (Sc/es Return & Allowances Journal) '
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pos-pos jurKegiatan setelah melakukan pencatatan adalah memindahkan
KeG Olam masing-masing rekening buku besar yang bersangkutan'
grxar' ini meliPuti:
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, PEmindahan setiap jumlah pada kolom debit dari jumal ke sisi debit rekeni-ng buku besar yang bersangkutan'
- periindahan setiap jumlah iudu kototn kredit dari jumal ke sisi kredit rekening buku besar yang bersangkutan'

kronologis tranlemindahan jumlah-jumlah di atas dilakukan menurut urutan
dalam jumal.
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Petunjuk langkah mem-postizg:
a. Siapkanlah rekening yang bersangkutan dalam buku besar.
b. Tuliskanlah tanggal dan jumlah ke dalam rekening buku besar,

sesuai

ngan debit-kreditnya masing-masing.

c. Tuliskanlah dalam kolom Ref. pada rekening yang bersangkutan,
halaman jumal dari pos tersebut dipindahkan.

d. Tuliskanlah dalam kolom Ref. pada jurnal, nomor rekening buku
tempat memindahkan pos dari jumal.
Pada contoh mem-posting

di atas digunakan rekening model T (dua kolomi
Memposting untuk rekening tiga kolom maupun empat kolom pada prinsip
nya adalah sama dengan mem-posting dengan menggunakan rekening dua ko.
lom. Demi kepraktisan lebih baik buku besar disusun dalam
kolom,
karena:
) setiap saat dapat diketahui saldonya,

".put

I

2) dalam men).usun Trial Balance tidak perlu ,pencil .fooring', kita
memindahkan saldo akhir buku besar.
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\-[R{CA SALDO
Pen"usunan Neraca Saldo dengan tujuan menguji kebenaran saldo debit
1-, krcdit rekening buku besar sesungguhnya merupakan suatu langkah pengsaran transaksi-transaksi yang terjadi selama periode tertentu. Kegiatan
'.irri
r: Jilakukan pada akhir suatu periode akuntansi tertentu, dengan diawali:
menjumlahkan setiap rekening buku besar baik di sisi debit maupun di sisi
i:redit (yang ditulis dengan pensil: pencil footing),
I . menvelisihkan jumlah di sisi debit dengan jumlah di sisi kredit untuk men,:ari saldo dari rekening tersebut, dan kemudian,
I
-: nren),usun saldo-saldo dimaksud ke dalam daftar yang dinamakan Neraca
Saldo.
Sebagaimana sudah disebut di depan apabila dipergunakan buku besar empat

i.r.lom. maka dalam menyusun neraca saldo kita tinggal memindahkan saldo
*hir dari setiap rekening buku besar.
Benruk neraca saldo dimaksud adalah sebagai berikut:

Maju Terus
Neraca Saldo
Per 3l Januari 1996
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Apabila jumlah-jumlah debit dan kredit di dalam neraca saldo sudah sama
dan sudah sesuai, dalam arti saldo-saldo tersebut tidak perlu lagi ada perubahan-perubahan, maka dari neraca saldo tersebut sudah dapat disusun laporan keuangan pada akhir periode; akan tetapi dalam praktiknya di antara
pos-pos dalam neraca saldo tersebut sering masih banyak yang harus disesuaikan sebelum dapat disusun laporan keuangan, sehingga kita memerlukan
apa yang disebut Ayat Penyesuaian.
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D. AYAT PENYESUAIAN

alalah n

Ayat-ayat yang dipergunakan untuk memperbaiki atau menyesuaikan angka-angka yang terdapat neraca saldo yang masih memerlukan perubahan disibut sebagai Ayat Penyesuaian. Ayat ini dicatat dalam jumal, sehingga jumal
dimaksud disebut Jumal Penyesuaian.

.

Sebagaimana diketahui bahwa peristiwa-peristiwa akuntansi yang
bulkan transaksi keuangan itu dapat berasal dari intemal maupun,
perusahaan. Sebagai contoh untuk peristiwa yang pada akhir periode harus
sesuaikan ialah: pemakaian perlengkapan kantor; sebagian pimbayaran se
asuransi di muka yang telah habis masa waktunya; gaji karyawan yang
gian telah menjadi hak mereka; penyusutan aktiva tetap yang harus aia
selama masa pemakaiannya; pembayaran utang kepada pihak lain yang bel
tercatat; jumlah-jumlah yang masih harus diterima dari pihak lain yang bel
dicatat; dan peristiwa-peristiwa lainnya.

intinya ayat penyesuaian dibuat agar dalam periode bedalan pr
silan dan beban menunjukkan jumlah-jumlah yang harus diakui untuk
itu; dan pada akhir periode rekening aktiva, kewajiban, serta ekuitas (
menunjukkan jumlah yang sebenarnya.
..Pada

Jumlah-jumlah dalam neraca saldo yang perlu diperbaiki atau
apabila diklasifikasikan akan meliputi hal-hal berikut:
1. Penghasilan yang masih harus diterima (piutong penghosilan),.
penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum dicatat.
Biaya yang masih harus dibayar (tJtang biaya), yiitu biuyu yang
menjadi kewajiban perusahaan tetapi belum dicatat.
3. Penerimaan di muka (Ilang penghasilan), yaitu penghasilan yang
dah diterima tetapi sebenamya merupakan penghasilan untuk masa
i
ode yang akan dating. Pencatatan penerimaan di muka dapat di
kalrr sebagai Penghctsilan dan dapat diperlakuk an sebagai itang.
4. Pembayaran di muka (Persekot hiaya, piutang bieya), yaittr iiaya:
sudah dibayar tetapi sebenamya harus dibebankan pada masa peri
yang akan datang. Termasuk golongan pembayaran di muka a<
barang/jasa yang dibeli untuk dipakai, seperti: perlengkapan kantor,
lengkapan toko, sewa dibayar di muka, bunga dibayai di muka,
dibayar di muka, dan lain-lain. pencatatan pembayaran di muka
diperlakukan seb agai Beban dan dapat diperl akukan sebagai Aktiva.
5. Kerugian Piutang, yaitu taksiran kerugian yang timbul karena a
lillanC ylnC tidak dapat ditagih. Jumlah taksiran kerugian piutang
dihitung dari saldo piutang atau dari jumlah penjualan.
6. Depresiasi (Penyusutan), yaitu biaya jasa penggunaan aktiva tetap
]
harus dibebankan pada suatu masa periode akuntansi. Ada banyak r
yang dapat dipakai untuk menghitung depresiasi, yang paling

2.
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