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           PENCATATAN JURNAL PEMBALIK 
 

  

Selesai menyusun laporan keuangan, perusahaan menyiapkan 

akuntansi untuk periode selanjutnya. Di bab ini kita membahas pencatatan 

jurnal pembalik. 

 

A. Jurnal Pembalik 

  encatatan jurnal pembalik dimaksudkan untuk “membalik” 

pencatatan yang dilakukan di jurnal penyesuaian terkait dengan beberapa 

akun. Hal ini dilakukan karena dua (2) pertimbangan, yaitu: 

a. Menjaga konsistensi pencatatan; PABU merekomendasi untuk 

menggunakan metode pencatatan yang sama dari periode ke periode. 

Pada saat jurnal penyesuaian, pencatatan dimungkinkan menggunakan 

metode yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan perlu mencatat 

jurnal pembalik agar pencatatan konsisten dari waktu ke waktu. 

b. Mengantisipasi ketidak-konsistenan di masa datang; pemunculan akun-

akun baru (new) ketika mencatat jurnal penyesuaian perlu ditindak-

lanjuti pada saat tertentu di masa datang. Untuk menghindari risiko 

kesalahan atau kelupaan maka perusahaan dapat mengantisipasi 

dengan jalan “membalik” akun-akun baru tersebut di awal periode. 

Pencatatan jurnal pembalik tidak selalu dilakukan. Hal ini 

bergantung pada metode pencatatan yang digunakan. Jika dibuat, 

pencatatan jurnal pembalik dapat dilakukan setelah penyusunan laporan 

keuangan (akhir periode) atau dilakukan di awal periode berikutnya. 

 

B. Pencatatan Transaksi Pendapatan dan Biaya Potensial 

  adangkala perusahaan mencatat transaksi pendapatan/biaya 

potensial; yaitu transaksi yang di masa datang merupakan pengakuan 

pendapatan/biaya. Misalnya, perusahaan membeli bahan habis pakai 

(supplies). Ketika transaksi pembelian, supplies tersebut merupakan aktiva 

yang akan berubah menjadi biaya seiring dengan pemanfaatan supplies 

www.cherrycorner.com
Note
Pendapatan/biaya potensial adalah transaksi yang akan diakui menjadi pendapatan/biaya di masa datang. Hal ini terjadi terutama karena ketentuan(accrual) dan ketentuan kepraktisan (cost vs. benefit analysis) di akuntansi. 
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tersebut. Juga, dimungkinkan perusahaan menerima pendapatan dimuka 

untuk sewa gedung. Pada saat transaksi ini maka kas yang diterima 

perusahaan merupakan utang yang akan berubah menjadi pendapatan 

seiring dengan berjalannya waktu.  

Menangani transaksi pendapatan/biaya potensial, perusahaan dapat 

mencatatnya menggunakan salah satu, yaitu metode nominal atau metode 

riil. Menggunakan metode nominal, perusahaan mencatat transaksi 

pendapatan/biaya potensial menggunakan akun nominal (diakui sebagai 

biaya atau pendapatan pada saat terjadinya transaksi tersebut meskipun 

pada saat itu sebenarnya belum merupakan pendapatan/biaya). Sedangkan 

menggunakan metode riil, perusahaan mencatat transaksi 

pendapatan/biaya potensial menggunakan akun riil (diakui sebagai aktiva 

atau utang pada saat terjadinya transaksi tersebut). 

Jika pada akhir periode transaksi di atas masih belum semua 

berubah menjadi pendapatan/biaya maka perusahaan mencatat jurnal 

penyesuaian. Pencatatan transaksi pendapatan/biaya potensial 

menggunakan kedua metode adalah sebagai berikut: 

 

Contoh 1: 07 Juli 2007 perusahaan membeli supplies kantor senilai Rp8.000.000. Pada 

31 Desember 2007 pada saat penghitungan fisik diketahui persediaan 

supplies senilai Rp3.000.000. 

 

Metode Riil:  

07/07/07: Supplies     Rp8.000.000 

   Kas       Rp8.000.000 

  (Jurnal reguler: Pembelian supplies dicatat sebagai aktiva) 

31/12/07: Biaya supplies    Rp5.000.000 

   Supplies      Rp5.000.000 

 (Jurnal penyesuaian untuk mencatat  supplies yang telah 
menjadi biaya) 

 

 

 

www.cherrycorner.com
Note
Banyak perusahaan menggunakan metode riil dalam pencatatan transaksi yang memunculkan pendapatan/biaya potensial. Di ebook ini kita mendiskusikan metode nominal untuk mengantisipasi seandainya ada perusahaan yang menggunakan metode nominal ini. 

www.cherrycorner.com
Note
Menggunakan metode Riil, jurnal penyesuaian dilakukan untuk mengakui besarnya aktiva (utang) yang telah berubah menjadi biaya (pendapatan)
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Metode Nominal: 

07/07/07:  Biaya supplies    Rp8.000.000 

   Kas       Rp8.000.000 

   (Jurnal reguler: Pembelian supplies dicatat sebagai biaya) 

31/12/07:  Supplies     Rp3.000.000 

   Biaya supplies     Rp3.000.000 

 (Jurnal penyesuaian untuk mencatat biaya supplies yang 
ternyata masih merupakan aktiva) 

 

 

Contoh 2: 01 Oktober 2007 Cherry membayar di muka biaya sewa gedung senilai 

Rp12.000.000 untuk periode sampai dengan 30 September 2008. 

 

Metode Riil: 

01/10/07: Sewa gedung dibayar dimuka   Rp12.000.000 

   Kas       Rp12.000.000 

  (Jurnal reguler: Pembayaran sewa dimuka dicatat sebagai aktiva) 

31/12/07: Biaya sewa gedung    Rp3.000.000 

   Sewa gedung dibayar dimuka   Rp3.000.000 

(Jurnal penyesuaian untuk mengakui sewa gedung 
dibayar dimuka yang telah menjadi biaya) 

 

Metode Nominal: 

01/10/07: Biaya sewa gedung    Rp12.000.000 

   Kas       Rp12.000.000 

(Jurnal reguler: Pembayaran sewa di muka dicatat sebagai biaya) 

31/12/07: Sewa gedung dibayar dimuka   Rp9.000.000 

   Biaya sewa gedung    Rp9.000.000 

 (Jurnal penyesuaian untuk mengakui biaya sewa gedung 
yang ternyata masih merupakan aktiva) 

 

 

 

 

www.cherrycorner.com
Note
Menggunakan metode Nominal, jurnal penyesuaian dilakukan untuk mengakui besarnya biaya (pendapatan) yang ternyata masih merupakan aktiva (utang).

www.cherrycorner.com
Note
Menggunakan metode Riil, jurnal penyesuaian dilakukan untuk mengakui besarnya aktiva (utang) yang telah berubah menjadi biaya (pendapatan)

www.cherrycorner.com
Note
Menggunakan metode Nominal, jurnal penyesuaian dilakukan untuk mengakui besarnya biaya (pendapatan) yang ternyata masih merupakan aktiva (utang).



Halaman | 4  
 

C. Metode Nominal dan Jurnal Pembalik 

  ika perusahaan menggunakan metode riil maka kedua transaksi di 

atas tidak membutuhkan jurnal pembalik. Sebaliknya, jika pencatatan 

menggunakan metode nominal maka perusahaan harus membuat jurnal 

pembalik karena pemunculan akun baru, yaitu akun Supplies dan akun  

Sewa gedung dibayar dimuka, pada saat jurnal penyesuaian. Kedua akun 

tersebut merupakan akun riil. Untuk mempertahankan konsistensi dalam 

penggunaan metode nominal maka akun riil baru tersebut harus ditutup 

melalui jurnal pembalik.  

Berikut ini adalah jurnal pembalik kedua transaksi di atas yang mana 

pencatatan transaksi regulernya menggunakan metode nominal. 

 

a. 01/01/08: Biaya supplies       Rp3.000.000 

      Supplies               Rp3.000.000 

      (Jurnal pembalik untuk menutup akun Supplies)  

 

b. 01/01/08: Biaya sewa gedung      Rp9.000.000 

      Biaya sewa gedung dibayar di muka Rp9.000.000 

(Jurnal pembalik untuk menutup akun Biaya sewa 
gedung dibayar di muka) 

 

Jurnal pembalik pada dasarnya sama persis dengan jurnal 

penyesuaian kecuali akun yang didebet di jurnal penyesuaian menjadi 

dikredit di jurnal pembalik, dan sebaliknya. 

 

D. Antisipasi Ketidak-konsistenan di Masa Datang 

  ntuk transaksi tertentu, akun riil baru yang dibuat dalam jurnal 

penyesuaian tidak harus ditutup melalui jurnal pembalik. Akun riil baru 

tersebut akan ditutup di periode mendatang. Untuk menghindari risiko lupa 

atau salah, perusahaan dapat melakukan jurnal pembalik terhadap akun-

akun tersebut. 

 

 

www.cherrycorner.com
Note
Sebagian besar literatur menyebutkan bahwa perlunya pencatatan jurnal pembalik karena untuk mengantisipasi kesalahan di masa datang.



Halaman | 5  
 

Contoh 3:  01 Juli 2007 Cherry menyewakan gudang selama satu tahun senilai 

Rp12.00.000, pembayaran diterima di belakang (30 Juni 2008). 

Penjurnalan: 

01/07/07: Tidak ada pencatatan jurnal reguler 

 

31/12/07: Piutang pendapatan sewa gudang  Rp6.000.000 

   Pendapatan sewa gudang          Rp6.000.000 

(Jurnal penyesuaian untuk mengakui piutang sewa gudang) 

 

Alternatif 1: TIDAK menggunakan jurnal pembalik: 

01/01/08: Tidak ada pencatatan jurnal pembalik 

 

30/06/08: Kas      Rp12.000.000 

   Piutang pendapatan sewa gudang  Rp6.000.000 

   Pendapatan sewa gudang   Rp6.000.000 

(Jurnal reguler: Penerimaan atas sewa gudang diterima di belakang) 

 

Alternatif 2: Menggunakan Jurnal Pembalik: 

01/01/08: Pendapatan sewa gudang  Rp6.000.000 

   Piutang pendapatan sewa gudang  Rp6.000.000 

 (Jurnal pembalik terhadap pencatatan piutang pendapatan sewa gudang) 

 

30/06/08: Kas      Rp12.000.000 

            Pendapatan sewa gudang          Rp12.000.000 

  (Jurnal reguler: Penerimaan kas sewa gudang diterima di belakang) 

 

E. Aplikasi Jurnal Pembalik 

  erikut ini adalah beberapa jurnal penyesuaian yang dibuat 

perusahaan Asgard pada akhir periode 2007: 

1. Pembelian supplies senilai Rp6.000.000 dicatat menggunakan metode 

nominal. Pada akhir periode 2007 diketahui persediaan supplies di 

gudang Rp2.000.000. 

www.cherrycorner.com
Note
Transaksi pembayaran dibelakang menyebabkan perusahaan tidak perlu membuat catatan. Mengapa? karena belum terdapat perubahan PDA. Karena alasan kepraktisan, pengakuan pendapatan/biaya dilakukan pada akhir periode (jurnal penyesuaian) dan pada saat terjadi pembayaran kas.

www.cherrycorner.com
Note
Karena tidak dilakukan jurnal pembalik maka ketika terjadi penerimaan kas, dianggap sebagian kas tersebut adalah untuk melunasi piutang sewa gudang yang dibentuk di jurnal penyesuaian, dan sebagian lainnya merupakan pendapatan di periode pembayaran tersebut. 

www.cherrycorner.com
Note
Dengan mencatat jurnal pembalik maka akun Piutang sewa gudang menjadi nol (0). Sedangkan akun Pendapatan sewa gudang didebet. Akun pendapatan bersaldo debet tidak lazim, tetapi ketika terjadi pembayaran kas atas sewa gudang tersebut maka akun Pendapatan sewa gudang tersebut menjadi bersaldo kredit.

www.cherrycorner.com
Note
Pada saat penerimaan kas, perusahaan mengakui semua penerimaan tersebut sebagai pendapatan. Namun demikian, sebenarnya pengakuan pendapatan sewa gudang di tahun tersebut hanya sebesar Rp6.000.000,bukannya Rp12.000.000 karena di awal periode perusahaan telah mendebet akun Pendapatan sewa gudang sebesar Rp6.000.000.

www.cherrycorner.com
Note
Menggunakan metode Nominal maka perusahaan mendebet akun Biaya supplies dan mengkredit kas/utang sebesar Rp2.000.000.

www.cherrycorner.com
Note
Penghitungan fisik di akhir periode menjadikan perusahaan membuat jurnal penyesuaian untuk menetapkan besarnya biaya supplies yang ternyata masih merupakan aktiva (akun Supplies didebet dan akun Biaya supplies dikredit sebesar nilai persediaan supplies di akhir periode). Pembentukan akun Supplies yang merupakan elemen aktiva menjadikan pencatatan perusahaan tidak konsisten. Oleh karenanya, perusahaan membuat jurnal pembalik.
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2. Biaya iklan yang harus diakui Rp5.000.000 tetapi belum dibayar sampai 

dengan akhir 31 Desember 2007. Pembayaran biaya iklan untuk satu 

tahun, yaitu 1 Juni 2007 s/d 31 Mei 2008, akan dilakukan 31 Mei 

2008. Perusahaan mencatat menggunakan metode riil di jurnal 

penyesuaian. Untuk meminimalkan risiko, perusahaan menghendaki 

untuk melakukan pencatatan jurnal pembalik. 

3. Perusahaan menyewa kendaraan dan harus membayar dimuka sewa 

untuk satu tahun. Transaksi ini dicatat di akun Biaya sewa dibayar 

dimuka. Biaya sewa kendaraan yang harus diakui periode 2007 adalah 

Rp10.000.000.  

4. Biaya penyusutan aktiva tetap yang diakui untuk periode 2007 

ditetapkan sebesar Rp4.000.000. 

 

Berdasar informasi di atas perusahaan Asgard melakukan dua (2) 

pencatatan jurnal pembalik. 

Peraga 15.1 

Jurnal Pembalik 
Perusahaan Asgard – 31 Desember 2007 

Tgl 
01/01 

Nama Akun dan 
Deskripsi Singkat 

Debet 
(Rupiah) 

Kredit 
(Rupiah) 

a) Biaya supplies 2.000.000  
 Supplies  2.000.000 
 (Membalik akun Supplies)   
    

b) Utang biaya iklan 5.000.000  
      Biaya iklan  5.000.000 
 (Membalik akun Utang biaya iklan)   

Total Jurnal Penyesuaian 7.000.000 7.000.000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cherrycorner.com
Note
Jurnal penyesuaian yang dibuat adalah dengan mendebet akun Biaya iklan dan mengkredit akun Utang biaya iklan sebesar Rp5.000.000. 

www.cherrycorner.com
Note
Penggunaan akun Biaya sewa dibayar dimuka menunjukkan perusahaan menggunakan metode Riil dalam pencatatan terjadinya transaksi pendapatan/biaya potensial. Dengan demikian, perusahaan tidak perlu membuat jurnal pembalik.

www.cherrycorner.com
Note
Transaksi pengakuan biaya penyusutan tidak membutuhkan jurnal pembalik.

www.cherrycorner.com
Note
Jurnal pembalik ini sebenarnya sekedar membalik pencatatan yang telah dilakukan di jurnal penyesuaian. Akun A yang didebet di jurnal penyesuaian maka akan dikredit di jurnal pembalik. Demikian pula sebaliknya, akun B yang dikredit di jurnal penyesuaian maka akan didebet di jurnal pembalik. Ingat, tidak semua jurnal penyesuaian harus dibuatkan jurnal pembalik.
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KESIMPULAN 
 

  ktivitas pertama yang mungkin diperlukan untuk menyiapkan 

akuntansi di awal periode adalah pencatatan jurnal pembalik. Jurnal 

pembalik dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya ketidak-konsistenan 

pencatatan di periode selanjutnya. Jurnal pembalik juga dilakukan jika 

perusahaan menerapkan pencatatan metode nominal. Jurnal pembalik 

adalah membalik beberapa akun riil baru yang dibuat di jurnal 

penyesuaian. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi penggunaan 

metode pencatatan. 

   encatatan jurnal pembalik dapat dilakukan pada akhir periode 

segera setelah pembuatan laporan keuangan selesai, atau pada awal 

periode sebelum dimulainya kegiatan akuntansi periode berikutnya.  

 
Kata-kata Kunci 

01. Jurnal pembalik 06. Metode riil 

02. Metode nominal 07. Menjaga konsistensi pencatatan 

03. Awal periode 08. Akun Piutang pendapatan sewa gudang 

04. Jurnal reguler 09. Transaksi pendapatan/biaya potensial 

05. Jurnal penyesuaian 10. Antisipasi ketidak-konsistenan 
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