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   PEMINDAH-BUKUAN KE BUKU BESAR 
 

  

Pencatatan akuntansi setelah penjurnalan adalah memindah-

bukukan akun ke buku besar. Bab ini membahas definisi pemindah-

bukuan dan buku besar, jenis buku besar, bentuk akun, dan langkah-

langkah pemindah-bukuan. 

 

A. Definisi Pemindah-bukuan dan Buku Besar 

  emindah-bukuan (posting) adalah “memindahkan” akun-akun yang 

tercantum di buku jurnal ke masing-masing akun yang sama di buku 

besar. Kode akun yang ada di buku jurnal berfungsi sebagai referensi 

alamat yang dituju. Informasi penting yang ada di buku jurnal dipindahkan 

ke buku besar. 

Buku besar (ledger) merupakan buku yang berisi akun-akun. 

Berbeda dari buku jurnal yang berisi kumpulan ringkasan transaksi, buku 

besar berisi banyak akun dimana setiap akun memuat semua perubahan 

yang terjadi di akun tersebut. Buku besar menjadikan perusahaan dapat 

mengetahui perubahan setiap akun, dan mengetahui saldo (selisih 

penjumlahan sisi debet dan kredit) keuangan per akun setiap saat. 

 

B. Jenis Buku Besar 

  erdapat dua (2) macam buku besar, yaitu: 

a. Buku besar utama (general ledger); berisi kumpulan akun yang 

tercantum di laporan keuangan. Nama akun yang ada di buku besar 

utama mengikuti nama akun yang tercantum di buku jurnal.  

b. Buku besar pembantu (subsidiary ledger); berisi kumpulan akun yang 

merupakan rincian/uraian dari akun yang ada di buku besar utama. 

Misalnya, akun Piutang Usaha di buku besar utama mempunyai buku 

besar pembantu yang terdiri dari akun Tuan Budi,  akun PT. Jujur, dsb.  

 

www.cherrycorner.com
Note
Posting dapat dianalogikan dengan pengiriman surat. Perusahaan pelayanan pos menyortir surat berdasar alamat yang sama. Kemudian, pak Pos mengirimkan surat ke alamat tersebut.

www.cherrycorner.com
Note
Sebagian orang menyebutnya "buku besar utama" atau "buku besar" saja.

www.cherrycorner.com
Note
Sebagian orang menyebutkan "buku pembantu" saja.
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Akun buku besar utama yang mempunyai buku besar pembantu 

disebut akun kontrol (control account). Saldo akun kontrol harus sama 

dengan total saldo akun-akun di buku besar pembantunya.  
 

7.1: Hubungan Buku Besar Umum dan Buku Pembantu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Langkah-langkah Pemindah-bukuan 

  emindah-bukuan dilakukan per transaksi. Artinya, setelah satu 

transaksi selesai maka baru dilanjutkan ke transaksi berikutnya. Urutan 

langkah pemindah-bukuan adalah sbb: 

1. Perhatikan nama akun yang didebet dan kode akun di buku jurnal. 

2. Carilah nama dan kode akun yang sesuai di buku besar utama 

3. Tulislah tanggal, deskripsi singkat, dan nilai rupiah di akun buku besar 

utama sesuai dengan yang tercantum di buku jurnal. Ingat, informasi 

tersebut ditulis di sisi Debet. 

4. Jika ada akun yang didebet lagi, lakukan langkah no. 2 dan 3 hingga 

semua akun yang didebet sudah dipindahkan ke akun-akun yang 

sesuai di buku besar utama. Jika belum tersedia, buatlah akun baru di 

buku besar utama sesuai nama akun yang ada di jurnal. 

5. Perhatikan nama akun yang dikredit dan kode akun di buku jurnal 

Buku besar umum 

Buku besar 

Kas Piutang Akun X 

Tuan Budi CV. Jujur PT. XXX 

Akun kontrol 

Laporan Keuangan 
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6. Carilah nama dan kode akun yang sesuai di buku besar utama 

7. Tulislah tanggal, deskripsi singkat, dan nilai rupiah di akun buku besar 

utama sesuai dengan yang tercantum di buku jurnal. Ingat, informasi 

tersebut ditulis di sisi kredit akun tersebut. 

8. Jika ada akun yang dikredit lagi, lakukan no. 6 dan 7 hingga semua 

akun yang dikredit sudah dipindahkan ke akun-akun yang sesuai di 

buku besar utama. Jika belum tersedia, buatlah akun baru di buku 

besar utama sesuai nama akun yang ada di jurnal. 

 

D. Contoh Pemindahbukuan ke Buku Besar 

ambar di bawah ini mengilustrasikan proses pemindah-bukuan akun-

akun di buku jurnal ke buku besar utama untuk transaksi penyetoran 

tunai ke modal perusahaan Cherry. 

 

 

 

 
                                              BUKU JURNAL UMUM                            
Tanggal Nama Akun dan Deskripsi 

Singkat 
Kode 
Akun Debet Kredit 

01 Agt Kas 101 5.000.000  
       Modal 321  5.000.000 
  (Setoran Tn. Salam)    

                                   KAS                    101 
  Deskripsi Ref Debet Tgl Deskripsi Ref Kredit 

01/8 Modal -
Salam 

J.01 5.000.000     

        

                                    MODAL                    321 
Tgl Deskripsi Ref Debet Tgl Deskripsi Ref Kredit 

    01/8 Tunai J.01 5.000.000 
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E. Pemindah-bukuan Transaksi Cherry 

   erdasar buku jurnal yang berisi transaksi-transaksi di Cherry (lihat 

Peraga 6.3 di bab 6 yang ditampilkan kembali di bawah akun-akun ini), 

pemindah-bukuan ke buku besar dilakukan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 KAS Nomor akun 101 
Tgl Deskripsi Ref Debet Tgl Deskripsi Ref Kredit 

01/1 Modal J.01 10.000.000 03/1 Supplies J.01 1.000.000  
18/1 Pendapatan J.01 4.500.000 15/1 Digital J.01 4.000.000 
    16/1 Modal J.01 1.000.000 
    17/1 Gaji J.01 1.500.000 
        

                                  SUPPLIES Nomor akun 125 
Tgl Deskripsi Ref Debet Tgl Deskripsi Ref Kredit 

03/1  J.01 1.000.000         
        
        

                                   PERALATAN KANTOR Nomor akun 170 
Tgl Deskripsi Ref Debet Tgl Deskripsi Ref Kredit 

02/1 Modal J.01 3.000.000         
04/1 Kredit J.01 4.000.000     
        

                                   UTANG DAGANG Nomor akun 210 
Tgl Deskripsi Ref Debet Tgl Deskripsi Ref Kredit 

15/1 Digital J.01 4.000.000 04/1 Digital  J.01 4.000.000  
        
        

                                  BIAYA GAJI Nomor akun 535 
Tgl Deskripsi Ref Debet Tgl Deskripsi Ref Kredit 

17/1 Tunai J.01 1.500.000         
        

www.cherrycorner.com
Note
Pemindah-bukuan dapat dilakukan setiap saat terjadi penjurnalan (seperti misalnya pencatatan transaksi pengambilan uang tunai di bank). Pemindah-bukuan kadang dilakukan secara periodik, misalnya akhir hari, minggu, atau bulan.

www.cherrycorner.com
Note
Garis warna merah sengaja dibuat untuk menunjukkan bentuknya, yaitu huruf T. Sedangkan penggunaan akun bentuk T semata karena banyak buku ajar menggunakan bentuk ini. Di realitas, sudah banyak yang menggunakan bentuk-bentuk akun selain akun T.
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Peraga 6.3: Buku Jurnal Umum 

Cherry – Januari 2007 
Tgl Nama Akun dan 

Deskripsi Singkat 
Debet 

(Rupiah) 
Kredit 

(Rupiah) 
01/01 Kas 10.000.000  

 Modal, Tn. Iman  10.000.000 
 (Penyetoran modal)   

02/01 Peralatan kantor 3.000.000  
 Modal, Tn. Iman  3.000.000 
 (Penyetoran komputer)   

03/01 Supplies 1.000.000  
 Kas  1.000.000 
 (Pembelian tunai)   

04/01 Peralatan kantor 4.000.000  
 Utang  4.000.000 
 (Komputer di toko Digital)   

15/01 Utang 4.000.000  
 Kas  4.000.000 
 (Pembayaran utang toko Digital)   

16/01 Pribadi, Tn.Iman 1.000.000  
 Kas  1.000.000 
 (Pengambilan oleh pemilik)   

17/01 Biaya gaji 1.500.000  
 Kas  1.500.000 
 (Honorarium staff)   

18/01 Kas 4.500.000  
 Pendapatan  4.500.000 
 (Pemerolehan dari penjualan)   

Total Nilai Moneter   29.000.000 29.000.000 

 

 

                                  PENDAPATAN Nomor akun 400 
Tgl Deskripsi Ref Debet Tgl Deskripsi Ref Kredit 
     8/1 Konsultan  J.01 4.500.000  
        
        

                                 MODAL Nomor akun 321 
Tgl Deskripsi Ref Debet Tgl Deskripsi Ref Kredit 

16/1 Tunai J.01 1.000.000 01/1 Tunai J.01 10.000.000 
    02/1 Komputer J.01 3.000.000 
        

www.cherrycorner.com
Note
Buku jurnal umum ini sengaja dilampirkan di ebook ini untuk memudahkan pembelajar mengecek pemindah-bukuan ke buku besar.
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KESIMPULAN 
 

   emindah-bukuan dimaksudkan untuk memindahkan akun-akun 

yang terdapat di buku jurnal ke akun-akun yang sama di buku besar. 

Dengan pemindah-bukuan ini maka perusahaan dapat memperoleh 

informasi tentang perubahan yang terjadi di setiap akun, dan mengetahui 

posisi (saldo) keuangan setiap akun setiap saat. 

   erdapat dua macam buku besar sesuai hirarkinya, yaitu buku besar 

utama dan buku besar pembantu. Akun di buku besar utama yang 

memiliki buku pembantu disebut akun kontrol. Bentuk akun di buku besar 

yang lazim digunakan dalam proses pembelajaran akuntansi adalah akun T 

yang terdiri dari sisi Debet dan sisi Kredit.  

 

Kata-kata Kunci 
 

01. Pemindah-bukuan 06. Buku besar 

02. Buku besar umum 07. Buku besar pembantu 

03. Langkah pemindah-bukuan 08. Akun kontrol 

04. Saldo 09. Akun T 

05. Penulisan tanggal transaksi 10. Penulisan nilai rupiah 
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