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      PENCATATAN JURNAL PENUTUP  
 

 

Setelah laporan laba/rugi dibuat maka kita menutup akun-akun 

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

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

Beberapa hal tersebut merupakan pencatatan jurnal penutup.   

 

A. Jurnal Penutup dan Akun Nominal 

  urnal penutup (closing entries) adalah jurnal yang digunakan untuk 

menutup (dengan cara meng-enolkan) beberapa jenis akun. Seperti kita 

telah tahu, di akuntansi terdapat beberapa macam akun, yaitu akun riil, 

akun nominal, akun pribadi, dan akun kliring. Akun-akun yang di-enolkan 

adalah akun-akun nominal (yaitu akun-akun pendapatan dan akun-akun 

biaya), akun Pribadi, dan akun kliring (yaitu akun ILR).  

Sebagaimana kita telah bahas di bab awal, akun-akun nominal 

dibentuk untuk memudahkan penghitungan hasil kegiatan bisnis 

perusahaan selama satu periode. Akun-akun nominal ini merupakan 

perpanjangan akun modal. Oleh karenanya, pada akhir periode kedua jenis 

akun tersebut ditutup, yaitu di-enol-kan dan dipindahkan ke akun Modal. 

Dalam penutupan akun nominal, PABU menggunakan akun Ikhtisar 

Laba/Rugi (income summary) sebagai akun tampungan yang dibuka 

sekaligus ditutup pada akhir periode saja. Akun ini di debet untuk 

menutup akun-akun biaya, dan di kredit untuk menutup akun-akun 

pendapatan. Setelah selesai menutup akun-akun pendapatan dan biaya ke 

akun ILR, akun ILR ini ditutup ke akun modal. Akun ILR ini lazim disebut 

akun kliring (clearing account) karena dibuka dan segera ditutup untuk 

membantu dalam pencatatan jurnal penutup. 

 

  

 

 

www.cherrycorner.com
Note
Jurnal penutup sebenarnya dapat dilakukan sebelum membuat penghitungan dan laporan laba/rugi. Namun, jurnal penutup yang dilakukan setelah penghitungan dan pelaporan laba/rugi dapat digunakan untuk mengecek hasil penghitungan laba/rugi yan dilakukan sebelumnya.

www.cherrycorner.com
Note
Cara meng-enolkan saldo sebuah akun adalah dengan mencatat di sisi berlawanan dari saldo akun tersebut. Misalnya, meng-enolkan akun Biaya honorarium Rp1.000.000 (debet) adalah dengan meng-kredit akun Biaya honorarium tersebut sebesar Rp1.000.000 juga. Dengan pencatatan ini maka saldo akun Biaya honorarium menjadi nol (0) setelah pencatatan tersebut. Dalam hal ini akun ILR di-debet agar pencatatan selalu memenuhi PDA.Dengan peng-enolan ini pula saldo akun Biaya honorarium telah berpindah ke akun ILR.

www.cherrycorner.com
Note
Akun Pribadi bukan akun Pendapatan ataupun akun Biaya. Akun Pribadi adalah akun Modal. Oleh karenanya, penutupan akun Pribadi ini langsung ke akun Modal, TIDAK dipindahkan ke akun ILR.

www.cherrycorner.com
Note
Diperusahaan jasa, akun kliring berupa akun ILR. Di perusahaan dagang, akun kliring dapat berupa akun ILR dan akun Harga pokok penjualan (HPP). Akun ILR digunakan untuk menampung akun-akun pendapatan dan akun-akun biaya. Selanjutnya, akun ini langsung ditutup (di-enolkan) ke akun Modal. 

www.cherrycorner.com
Note
Dalam penutupan akun-akun biaya, akun ILR diDEBET karena akun-akun biaya bersaldo debet. Ingat, menutup akun biaya sebenarnya memindahkan akun biaya ke akun ILR. Dengan demikian, akun ILR didebet ketika mencatat jurnal penutup akun-akun biaya.
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B. Langkah Pencatatan Jurnal Penutup 

  ntuk melakukan jurnal penutup, kita menyiapkan buku jurnal 

penutup yang berbentuk buku jurnal umum. Terdapat empat (4) 

pencatatan utama dalam jurnal penutup, yaitu menutup akun-akun biaya, 

menutup akun-akun pendapatan, menutup akun ILR ke akun Modal, dan 

menutup akun Pribadi, jika ada, ke akun Modal. Langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut: 

a. Menutup akun-akun pendapatan: di sisi debet, tulislah akun-akun 

pendapatan beserta nilai rupiahnya masing-masing akun. Sedangkan di 

sisi kredit, tulislah akun ILR yang nilai rupiahnya sebesar total nilai 

rupiah akun pendapatan. 

b. Menutup akun-akun biaya; di sisi debet, tulislah akun ILR sebesar total 

nilai rupiah akun-akun biaya. Sedangkan di sisi kredit, tulislah akun-

akun biaya dan nilai rupiahnya untuk masing-masing akun biaya. 

c. Menutup akun ILR; jika perusahaan menghasilkan laba, maka 

pencatatan dilakukan dengan mendebet akun ILR sebesar laba bersih 

(selisih antara saldo kredit dan saldo debet akun ILR), dan mengkredit 

akun Modal di sisi kredit sebesar nilai rupiah yang sama. Jika 

perusahaan mengalami rugi maka pencatatan dilakukan dengan 

mendebet akun Modal dan mengkredit akun ILR senilai rugi bersih. 

d. Menutup akun Pribadi; catatlah di sisi debet akun Modal dan di sisi 

kredit akun Pribadi sebesar total nilai rupiah saldo akun Pribadi. 

e. Pada kolom paling bawah, hitunglah jumlah nilai rupiah sisi debet dan 

kredit. Jumlah kedua sisi harus sama. 

 

Berdasar buku jurnal penutup tersebut maka kita memindahkan 

pencatatan tersebut ke neraca lajur di kolom Jurnal Penutup (jika kita 

menggunakan neraca lajur 12 atau 14 kolom) seperti halnya yang kita 

lakukan setelah mencatat di jurnal penyesuaian. 
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Note
Akun Pribadi dibentuk jika terdapat transaksi pengambilan aktiva perusahaan oleh pemilik. Jika pemilik tidak melakukan pengambilan aktiva untuk pribadi maka akun Pribadi ini tidak terbentuk sehingga tidak perlu dilakukan jurnal penutup untuk akun Pribadi tersebut.

www.cherrycorner.com
Note
Akun ILR akan bersaldo kredit jika menghasilkan laba (Pendapatan > Biaya). Oleh karenanya, jurnal penutup dilakukan dengan mendebet akun ILR. Sedangkan akun Modal dikredit sebesar nilai rupiah yang sama, yaitu laba. Mengkredit akun Modal ini sesuai dengan klaim bahwa "laba menambah modal, sedangkan rugi mengurangi modal".



Halaman | 3  
 

C. Contoh Jurnal Penutup dan Laporan Perubahan Modal 

  erikut ini adalah buku jurnal penutup perusahaan Cherry: 
Peraga 13.1: Jurnal Penutup 

Perusahaan Cherry –  31 Desember 2007 
TGL 

31/12 NAMA AKUN DEBET (Rp) KREDIT (Rp) 

a) Pendapatan 20.000.000  
 Pendapatan sewa gudang 2.000.000  
 ILR  22.000.000 
 (Menutup akun-akun pendapatan)   
    

b) ILR 13.750.000  
 Biaya sewa kendaraan  4.000.000 
 Biaya gaji  7.000.000 
 Biaya supplies  1.000.000 
 Biaya iklan  750.000 
 Biaya penyusutan peralatan kantor  1.000.000 
 (Menutup akun-akun biaya)   
    

c) ILR 8.250.000  
      Modal  8.250.000 
 (Menutup akun ILR)   
    

d) Modal 2.000.000  
 Pribadi  2.000.000 
 (Menutup akun Pribadi)   

Total 46.000.000 46.000.000 
 

Neraca lajur 10 kolom dan 12 kolom perusahaan Cherry dapat dilihat 

di Lampiran 13A dan Lampiran 13B.  

www.cherrycorner.com
Note
Lihatlah Lampiran 13B yang terdapat di Bookmarks untuk melihat neraca lajur 12 kolom yang menampung pencatatan jurnal penutup di perusahaan Cherry.
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KESIMPULAN 

 
  etelah pembuatan laporan laba/rugi, pencatatan dilakukan untuk 

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

saldo akun kliring ILR ke akun Modal, dan menutup akun Pribadi ke akun 

Modal. Pencatatan dilakukan di buku jurnal umum yang dibuat khusus 

untuk jurnal penutupan tersebut. 

  engan menutup akun-akun biaya dan akun-akun pendapatan ke 

akun kliring ILR maka dapat diperoleh laba/rugi perusahaan. Selanjutnya, 

dengan menutup akun ILR ke akun Modal maka sebenarnya memindahkan 

laba/rugi ke modal. Laba menambah modal (akun Modal di kredit), 

sedangkan rugi mengurangi modal (akun Modal di debet). Dengan menutup 

akun Pribadi ke akun modal berarti juga memindahkan pengambilan 

pribadi ke modal. 

 

Kata-kata Kunci 

01. Jurnal penutup 06. Akun kliring 

02. Akun Ikhtisar laba/rugi 07. Akun Modal 

03. Menutup akun-akun biaya 08. Menutup akun-akun pendapatan 

04. Akun nominal 09. Akun Pribadi 

05. Menutup akun Pribadi 10. Menutup akun ILR 
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Lampiran 13A: Neraca Lajur 10 Kolom (Ribuan Rp) – Jurnal Penutup 
Perusahaan Cherry – 31 Desember 2007 

NAMA AKUN 
NERACA SALDO JURNAL PENYESUAIAN NERACA SALDO 

SETELAH PENYESUAIAN 
LABA/RUGI NERACA 

DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT 
Kas 3.000       3.000           
Piutang usaha  2.000    2.000       
Supplies  3.000   a)1.000 2.000       
Sewa kendaraan dibayar dimuka 12.000   c)4.000  8.000      
Peralatan kantor  10.000    10.000       
Utang usaha  1.000    1.000      
Sewa gudang diterima dimuka  4.000 e)2.000   2.000      
Modal  14.000    14.000      
Pribadi 2.000     2.000      
Pendapatan  20.000    20.000   20.000   
Biaya gaji 7.000    7.000  7.000    

Total 39.000 39.000          
Biaya supplies   a)1.000  1.000   1.000    
Biaya iklan   b)750  750   750    
Biaya sewa kendaraan   c)4.000  4.000   4.000    
Utang biaya iklan    b)750  750      
Pendapatan sewa gudang    e)2.000  2.000  2.000   
Biaya penyusutan peralatan kantor   d)1.000   1.000  1.000    
Akumulasi penyusutan peralatan 
kantor 

   d)1.000  1.000     

Penghitungan Laba (Rugi)       8.250    

Total 
  8.750 8.750 40.750  40.750  22.000 22.000   

 

 

 



 
LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 13B: Neraca Lajur 12 Kolom (Ribuan Rp) – Jurnal Penutup 
Perusahaan Cherry – 31 Desember 2007 

KODE AKUN 
NAMA AKUN 

NERACA SALDO 
JURNAL 

PENYESUAIAN 

NERACA SALDO 
SETELAH 

PENYESUAIAN 
LABA/RUGI JURNAL PENUTUP NERACA 

DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT 
Kas 3.000        3.000            
Piutang usaha  2.000     2.000         
Supplies  3.000    a)1.000 2.000         
Sewa kendaraan dibayar dimuka 12.000   c)4.000  8.000        
Peralatan kantor  10.000    10.000         
Utang usaha  1.000    1.000        
Sewa gudang diterima dimuka  4.000 e)2.000   2.000        
Modal  14.000    14.000    d)2.000 c)8.250   
Pribadi 2.000     2.000     d)2.000   
Pendapatan  20.000    20.000   20.000 a)20.000    
Biaya gaji 7.000    7.000   7.000   b)7.000   

Total 39.000 39.000            
Biaya supplies   a)1.000  1.000   1.000   b)1.000   
Biaya iklan   b)750  750   750   b)750   
Biaya sewa kendaraan   c)4.000  4.000   4.000   b)4.000   
Utang biaya iklan    b)750  750        
Pendapatan sewa gudang    e)2.000  2.000   2.000 a)2.000    
Biaya penyusutan peralatan kantor   d)1.000   1.000  1.000   b)1.000   
Akm. penyusutan peralatan kantor    d)1.000  1.000        
Penghitungan laba/rugi       8.250      
Ikhtisar Laba/Rugi         b)13.750 

c)8.250 
a)22.000   

Total   8.750 8.750 40.750 40.750  22.000 22.000 46.000 46.000   
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