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     GAMBARAN UMUM PENCATATAN AKUNTANSI 
 

 

Di bab ini kita membahas sekilas urutan proses akuntansi 

sebagaimana dapat digambarkan di bawah ini.   
 

Peraga 4.1: Proses Akuntansi 

    Selama Periode Berjalan          Pada Akhir Periode 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Penyusunan Laporan Keuangan 

5.1:Pembuatan neraca saldo 

5.2:Pencatatan jurnal penyesuaian 

5.3:Pembuatan neraca saldo setelah 
jurnal penyesuaian 

5.4:Penghitungan laba/rugi dan 
pembuatan laporan laba/rugi 

5.5:Pencatatan jurnal penutup 

5.6:Pembuatan laporan perubahan 
modal, neraca, dan laporan arus kas 

5.7:Pencatatan jurnal pembalik 

1.Pengidentifikasian 
Transaksi 

2.Pengukuran 

3.Penjurnalan 

4.Pemindah-bukuan 
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A. Pengidentifikasian Transaksi 

   ransaksi adalah peristiwa keuangan yang menyebabkan terjadinya 

perubahan elemen-elemen PDA. Akuntansi hanya memproses transaksi. 

Peristiwa yang bukan transaksi tidak diproses oleh akuntansi. Oleh karena 

itu, tahap pertama akuntansi adalah mengidentifikasi apakah suatu 

peristiwa bisnis adalah transaksi atau bukan. 

 Peristiwa bisnis yang merupakan transaksi akan direkam di bukti 

transaksi. Berbagai jenis bukti transaksi dibuat di akuntansi, baik dibuat 

oleh perusahaan maupun dibuat pihak luar yang diterima perusahaan.  

 

B. Pengukuran 

   eristiwa bisnis yang merupakan transaksi harus dapat diukur dalam 

satuan uang (rupiah). Pengukuran juga dimaksudkan untuk menetapkan 

nilai rupiah yang diakui oleh akuntansi. Contoh, persediaan membeli 

bangunan dengan harga beli Rp200.000.000. Transaksi pembelian gedung 

ini menjadikan perusahaan membayar pajak untuk balik nama 

Rp10.000.000, dan biaya perombakan sebagian gedung Rp25.000.000. 

Dalam hal ini maka akuntansi harus menentukan nilai rupiah yang dicatat 

di akun Gedung.  

 

C. Penjurnalan 

  enjurnalan dapat diidentikkan dengan peringkasan secara 

kronologis, yaitu mencatat transaksi berdasar urutan waktu. Dengan 

penjurnalan ini perusahaan dapat mengetahui informasi keuangan dalam 

satu (1) periode (bisa harian, mingguan, dsb). 

Penjurnalan transaksi ditampung di buku jurnal. Informasi transaksi 

yang harus dicatat di buku jurnal  adalah: 

a. Tanggal transaksi,  

b. Akun akun yang di debet dan di kredit, disertai deskripsi singkat  

c. Kode akun, dan  

d. Jumlah nilai moneter. 

 

 

www.cherrycorner.com
Penjelasan
Aktivitas pengukuran ini sangat penting dalam profesi akuntansi. Meskipun PDA hanya menggunakan operasi matematika PENJUMLAHAN dan PENGURANGAN, sebenarnya operasi matematika yang lain, seperti misalnya Perkalian, Pembagian, dsb, sangat diperlukan, terutama dalam aktivitas pengukuran ini.

www.cherrycorner.com
Penjelasan
Informasi yang diringkas dalam penjurnalan mencerminkan akuntansi itu sendiri. Misalnya, diringkas berdasar akun karena informasi akuntansi menggunakan akun untuk menggambarkan laporan keuangannya. Juga, nilai moneter debet dan kredit mencerminkan informasi keuangan dan kepatuhan terhadap PDA.
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D. Pemindah-bukuan ke Buku Besar 

   etelah dijurnal, transaksi dipindah-bukukan ke buku besar. 

Kegiatan pemindah-bukuan dapat diidentikkan dengan fungsi 

pengelompokan atau pengklasifikasian terhadap akun-akun yang 

dihasilkan dari penjurnalan. Akun-akun yang ada di buku jurnal 

dikelompokkan sesuai akunnya. Dengan kata lain, akun-akun yang ada di 

buku jurnal dipindahkan ke akun yang sama di buku besar.  

Buku besar merupakan kumpulan akun. Dengan pemindah-bukuan 

ini maka perusahaan dapat mengetahui posisi (saldo) nilai rupiah setiap 

akun setiap waktu. Informasi tentang kode akun dan nama akun di buku 

jurnal digunakan sebagai referensi untuk memindahkan akun-akun dari 

buku jurnal ke buku besar. 

 

E. Penyusunan Laporan Keuangan 

   ada akhir periode, dilakukan penyusunan laporan keuangan yang 

terdiri dari urutan aktivitas sebagai berikut: 

a. Pembuatan neraca saldo; menghitung saldo setiap akun yang ada di 

buku besar dan mencantumkannya ke neraca saldo. 

b. Pencatatan jurnal penyesuaian; mencatat transaksi-transaksi yang 

hanya dilakukan pada akhir periode untuk mengikuti PABU dan untuk 

mengoreksi kesalahan pencatatan transaksi, jika ada.  

c. Pembuatan neraca saldo setelah jurnal penyesuaian; menyajikan saldo 

setiap akun setelah dilakukan pencatatan jurnal penyesuaian. 

d. Penghitungan dan pelaporan laba/rugi; mengetahui laba atau rugi yang 

diperoleh perusahaan dalam satu periode, dan membuat laporan 

laba/rugi (dibaca laporan laba rugi). 

e. Pencatatan jurnal penutup; meng-enolkan (menutup) akun-akun 

nominal ke akun kliring Ikhtisar laba/rugi (ILR), menutup akun kliring  

ILR tersebut ke akun Modal, dan menutup akun Pribadi ke akun Modal. 

f. Pembuatan laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. 

g. Pencatatan jurnal pembalik; membalik (menutup) akun-akun transitory 

yang dibuat ketika pencatatan jurnal penyesuaian, jika diperlukan. 

 

www.cherrycorner.com
Penjelasan
Seperti kita telah diskusikan, akun sebenarnya adalah komponen. Beberapa penulis menggunakan istilah Buku Akun sebagai media pencatatan di akun. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa buku besar adalah kumpulan buku akun dimana setiap buku akun berisi perubahan-perubahan yang terjadi di akun tersebut.

www.cherrycorner.com
Penjelasan
Mohon disadari bahwa akhir periode akuntansi tidak selalu tanggal 31 Desember. Penyusunan laporan keuangan dapat disusun per bulan, per tahun, maupun periode yang lebih panjang. Di ebook ini kita sering menggunakan 31 Desember karena sebagian besar perusahaan menggunakan tahun tersebut sebagai tanggal penyusunan laporan keuangan.

www.cherrycorner.com
Penjelasan
Ada yang berpendapat bahwa pembuatan semua laporan keuangan dapat dilakukan setelah perusahaan menyelesaikan Neraca saldo setelah penyesuaian. Di ebook ini dibuat pencatatan jurnal penutup sebelum pembuatan neraca, laporan perubahan modal, dan arus kas. Pilihan apapun dapat dilakukan tetapi yang baku adalah bahwa laporan laba/rugi dilakukan pertama kali baru selanjutnya laporan-laporan yang lainnya.
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F. Laporan Keuangan 

   alah satu produk utama akuntansi yang dibuat di akhir periode 

adalah laporan keuangan (financial statements). Laporan keuangan terdiri 

dari empat (4) macam, yaitu: 

a. Laporan laba/rugi (dibaca laporan laba rugi); menyajikan informasi 

keuangan tentang hasil usaha, yaitu laba/rugi perusahaan selama 

satu (1) periode 

b. Laporan perubahan modal; menyajikan informasi keuangan tentang 

perubahan modal perusahaan selama satu (1) periode. 

c. Neraca (disebut juga laporan posisi keuangan); menyajikan informasi 

keuangan tentang saldo masing-masing akun aktiva, utang, dan 

modal pada tanggal tertentu. 

d. Laporan arus kas; menyajikan informasi keuangan tentang aliran 

masuk kas dan aliran keluar kas selama satu periode. 

 

G. Neraca Lajur (Kertas Kerja) 

  ntuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, perusahaan  

lazimnya membuat neraca lajur atau disebut kertas kerja (worksheet). 

Meskipun penggunaan neraca lajur bersifat opsional, perusahaan lazimnya 

memanfaatkan neraca lajur agar penyusunan laporan keuangan dapat 

berjalan dengan baik. Neraca lajur ini terutama bermanfaat bagi 

perusahaan yang menyusun laporan keuangan secara manual. Bentuk 

neraca lajur disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. 

 

www.cherrycorner.com
Penjelasan
Beberapa penulis menyebutnya "laporan rugi/laba" karena mencoba menerapkan konsep conservatism. Ebook ini menggunakan istilah "laporan laba/rugi" sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu menghasilkan laba. Asal katanya adalah "Income statement".

www.cherrycorner.com
Penjelasan
Sekali lagi, pembuatan neraca lajur itu bersifat optional. Dengan demikian, format maupun cara yang dilakukan bervariasi. Bahkan, pembahasan neraca lajur di Universitas dalam beberapa hal berbeda dari buku-buku akuntansi untuk SMU/SMK. 
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KESIMPULAN 
 

   roses akuntansi terdiri dari dua kelompok waktu, yaitu selama 

periode berjalan dan pada akhir periode. Selama periode berjalan 

perusahaan melakukan 1) Pengidentifikasian transaksi, 2) Pengukuran, 3) 

Penjurnalan, dan 4) Pemindah-bukuan ke buku besar. Pada akhir periode, 

perusahaan melakukan penyusunan laporan keuangan menggunakan alat 

bantu neraca lajur. Meskipun opsional, neraca lajur atau disebut juga 

kertas kerja lazim dibuat.  

    enyusunan laporan keuangan menghasilkan empat (4) jenis laporan. 

Laporan laba/rugi menyajikan informasi tentang hasil usaha perusahaan 

selama satu periode. Laporan perubahan modal menyajikan informasi 

tentang perubahan modal selama satu periode. Neraca menyajikan 

informasi saldo keuangan akun-akun riil pada tanggal tertentu. Laporan 

arus kas menyajikan informasi aliran kas masuk dan aliran kas keluar 

selama satu periode. 

 

Kata-kata Kunci 

01 Penjurnalan 06 Pengukuran 

02 Pemindah-bukuan 07 Buku jurnal 

03 Pencatatan jurnal penyesuaian 08 Neraca lajur/kertas kerja 

04 Bukti 09 Laporan keuangan 

05 Pencatatan jurnal penutup 10 Buku besar 
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