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     PENGAKUNAN DAN PENGKODEAN 
 

 

Akuntansi mengolah dan menyajikan informasi keuangan  dalam 

bentuk akun-akun (accounts). Di bab ini kita mendiskusikan pengertian, 

jenis, nama, dan bentuk akun. Disamping itu, kita membahas pengkodean 

akun di akuntansi. 

  

A. Pengertian Akun 

  kun (orang awam menyebutnya rekening) berasal dari bahasa 

inggris account.  Akun adalah nama komponen-komponen yang terdapat di 

elemen laporan keuangan. Contohnya, elemen aktiva terdiri dari akun kas, 

akun piutang usaha, akun persediaan barang dagangan, akun mesin, dsb. 

Setiap elemen laporan keuangan terdiri dari akun-akun. Misalnya, elemen 

utang terdiri dari akun utang usaha, akun utang wesel, dsb. 

  eberapa pentingkah akun di akuntansi? SANGAT PENTING. Sebagai 

contoh, kreditor(pihak eksternal yang memberi pinjaman) 

mempertimbangkan perusahaan yang sebagian besar aktivanya berupa kas 

dan persediaan memiliki kemampuan lebih baik dalam membayar utang 

jangka pendek dibanding perusahaan yang sebagian besar aktivanya 

berupa mesin dan gedung (meskipun total nilai rupiah aktivanya sama 

besar). Oleh karena itu, informasi keuangan berdasar akun menjadikan 

para pengguna memperoleh informasi yang lebih terperinci dan mencegah 

kesalahan dalam mengartikan (menginterpretasikan) informasi keuangan 

yang dihasilkan akuntansi. 

 

B. Akun Riil vs. Akun Nominal 

  erdapat 2 (dua) kategori akun, yaitu akun riil (permanen) dan akun 

nominal (sementara). Akun riil (permanen) adalah akun-akun yang mewakili 

elemen-elemen aktiva, utang, dan modal yang keberadaannya bersifat 

permanen. Sedangkan akun nominal (sementara) adalah akun-akun yang 
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Analogi
Seperti halnya tubuh manusia terdiri dari bagian kepala, badan, dan kaki. Masing-masing-bagian tersebut terdiri dari banyak komponen. Misalnya, kepala terdiri dari otak, telinga, mulut, dsb. Di akuntansi, laporan keuangan terdiri dari 5 elemen, yaitu aktiva, utang, modal, pendapatan, dan biaya. Masing-masing elemen terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan akun.
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Penjelasan
Disebut permanen karena pada akhir periode akun-akun ini lazimnya tidak ditutup. Hal ini berbeda dengan akun-akun laba/rugi dan akun Pribadi yang dibuka ketika terjadi transaksi, dan ditutup pada akhir periode untuk dipindahkan ke modal.
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mewakili elemen pendapatan dan elemen biaya yang keberadaannya 

bersifat sementara.  

   engapa akun-akun elemen pendapatan dan elemen biaya disebut 

akun nominal (sementara)? Karena kedua elemen ini akan ”ditutup” ke 

akun modal pada akhir periode. Di Bab 2 (dua) sebelumnya telah 

dinyatakan bahwa elemen pendapatan dan elemen biaya dimunculkan agar 

perusahaan dapat menyajikan secara khusus informasi keuangan tentang 

hasil kegiatan bisnis perusahaan selama satu periode. Di setiap akhir 

periode, akun-akun elemen pendapatan dan elemen biaya tersebut ditutup 

untuk dipindahkan ke elemen modal. 

Peraga 3.1: Jenis-jenis Akun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Penamaan Akun 

  ada dasarnya, perusahaan dapat membuat akun sebanyak yang 

diinginkan dan dengan nama spesifik. Namun demikian, ebook ini berusaha 

menggunakan penamaan akun sesuai PABU agar akuntansi dapat 

berfungsi secara optimal sebagai bahasa bisnis.   

 

D. Akun Aktiva 

  kun-akun elemen aktiva lazimnya dibuat berdasar jenis aktiva. 

Penyajian akun-akun elemen aktiva dikelompokkan menjadi aktiva lancar 

dan aktiva tetap. Daftar nama akun aktiva antara lain: 

AKUN 

Nominal (Sementara) Riil (Permanen) 

Aktiva Utang Modal Pendapatan Biaya 

www.cherrycorner.com
Penjelasan
Pada awal pembelajaran, penamaan akun sebaiknya bukan merupakan kesalahan yang serius. Yang diutamakan adalah konsistensi pennggunaan nama tersebut, dan sepanjang nama akun tidak memunculkan kerancuan dalam interpretasi.
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Peraga 3.2: Contoh Nama-nama Akun Aktiva 

a. Kas f. Mesin 
b. Piutang Usaha/Dagang g. Bangunan 
c. Persediaan Barang Dagangan h. Kendaraan 
d. Asuransi Dibayar Dimuka i. Paten 

  

E. Akun Utang 

   kun-akun elemen utang lazimnya dibuat berdasar jenis utang. 

Penyajian akun-akun elemen utang dikelompokkan menjadi utang lancar 

dan utang jangka panjang. Daftar nama akun utang antara lain: 

Peraga 3.3: Contoh Nama-nama Akun Utang 

a. Utang Usaha/Dagang e. Utang Pajak Penghasilan 
b. Utang Wesel f. Utang Obligasi 
c. Sewa Diterima Dimuka g. Utang Wesel Jangka Panjang 

  

F. Akun Modal 

  kun-akun elemen modal lazimnya dibuat berdasar sumber 

pemerolehan modal. Daftar nama akun modal antara lain:  

Peraga 3.4: Contoh Nama-nama Akun Modal 

a. Modal, Tuan Iman d. Modal Saham Preferen 
b. Modal, Ibu Fatima e. Dividen 
c. Modal Saham f. Laba Ditahan 

  

G. Akun Pendapatan 

  kun-akun elemen pendapatan lazimnya dibuat berdasar jenis 

pendapatan yang diperoleh. Daftar nama akun pendapatan antara lain:   

Peraga 3.5: Contoh Nama-nama Akun Pendapatan 

a. Pendapatan usaha  c.  Pendapatan Sewa 
b. Penjualan d. Pendapatan Bunga 
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Penjelasan
Nama akun ini berasal dari "prepaid expense". Meskipun nama akun ini kadang dimulai dengan kata "biaya" tetapi bukan akun elemen biaya. karena ada phrasa "dibayar dimuka" yang bermakna aktiva; perusahaan menyerahkan aktiva ke pihak luar, dan menerima janji untuk mendapatkan jasa di masa datang. Ebook ini berusaha menghindari penggunaan kata "biaya" untuk memudahkan pemahaman.
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Penjelasan
Nama akun ini berasal dari "receipt in advanced" atau "unearned revenue". Meski kadan diawali dengan kata "pendapatan" tetapi akun ini bukan elemen pendapatan, tetapi akun Utang karena ada phrasa "diterima dimuka". Di ebook ini diusahakan untuk tidak menggunakan kata "pendapatan" untuk memudahkan pemahaman.
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H. Akun Biaya 

  kun-akun elemen biaya lazimnya dibuat berdasar jenis biaya yang 

dikeluarkan. Daftar nama akun biaya antara lain: 

Peraga 3.6: Contoh Nama-nama Akun Biaya 

a. Biaya Gaji d. Biaya Listrik dan Air 
b. Biaya Penyusutan Kendaraan e. Biaya Pajak Penghasilan 

c. Biaya Asuransi f. Biaya Kerugian Piutang 

 

I. Akun Pribadi (Pengambilan Modal) 

  ransaksi pengambilan modal ditampung di akun Pribadi yang akan 

ditutup pada akhir periode untuk dipindahkan ke akun modal. 

 

J. Akun Kontra 

  ang dimaksud dengan akun kontra adalah akun yang merupakan 

pengurang akun lain yang memiliki keterkaitan erat diantara keduanya. 

Contoh akun kontra adalah akun Akumulasi Penyusutan Mesin yang 

mengurangi akun Mesin. 

 

K. Akun Transitori 

  ang dimaksud akun transitori adalah akun-akun yang dimunculkan 

di jurnal penyesuaian yang segera “dibalik kembali” sebelum bisnis dimulai 

di periode berikutnya. Contoh akun transitori yang lazim adalah akun 

Piutang pendapatan bunga.   

 

L. Akun Kliring 

  kun kliring dimunculkan di pencatatan jurnal penyesuaian atau 

jurnal penutup dan langsung “ditutup” di pencatatan jurnal penutup. 

Contoh akun kliring adalah akun Ikhtisar laba/rugi (ILR). 
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Penjelasan
Akun ini digunakan sebagai contoh karena lazimnya pendapatan bunga yang diperoleh dari bank dibayarkan di awal periode. Pada akhir periode perusahaan mengakui pendapatan bunga meskipun belum diterima. Oleh karenanya, perusahaan membuat akun transitory ini ketika mencatat jurnal penyesuaian. 
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M. Bentuk Akun 

  eberapa bentuk akun yang lazim (Rahmanti, 2004), yaitu: 

a. Format T 

b. Format saldo berjalan 

c. Format saldo debet-kredit 

d. Format skontro  

 

Informasi yang terdapat di setiap akun minimal meliputi: 

1) Tanggal transaksi,  

2) Deskripsi singkat,  

3) Kode referensi bukti, dan  

4) Nilai moneter.  

 

Yang lazim digunakan dalam proses pembelajaran adalah akun 

bentuk T sebagaimana dapat dilihat di gambar berikut ini: 

 

Peraga 3.7: Akun Bentuk T 

     KAS                                Kode Akun: 001 

Tgl Deskripsi Jumlah (Rp) Tgl Deskripsi Jumlah (Rp) 
01/01 Penyetoran modal 4.500.000    

      

      

 

N. Pengkodean Akun 

  engkodean akun adalah pemberian simbol tertentu berbentuk 

angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf pada setiap akun yang 

dimaksudkan untuk mempermudah pencatatan.  

Beberapa sifat yang seharusnya melekat pada kode akun, yaitu: 

a. Unik dan mudah diingat 

b. Sederhana dan singkat 

c. Konsisten 

d. Fleksibel untuk pengembangan 

 

www.cherrycorner.com
Penjelasan
Menggunakan teknologi informasi, informasi penting yang dihasilkan dapat dirancang sebanyak mungkin sesuai kebutuhan perusahaan.
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Penjelasan
Dalam proses pembelajaran, kode akun lazimnya tidak dimunculkan. Namun demikian, kode akun ini sangat penting dalam praktik akuntansi di perusahaan.
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Terdapat beberapa metode pengkodean akun, yaitu: 

a. Berurutan; pengkodean akun berdasarkan nomor berurutan, yang 

dapat dimulai dari angka 1,2,3 dan seterusnya. 

b. Kelompok; pengkodean dengan cara mengelompokkan akun. Setiap 

kelompok akun diberi nomor kode secara sendiri-sendiri.   

c. Blok; pengkodean dengan cara memberikan satu blok kode kepada 

setiap jenis akun atau elemen PDA.  

d. Mnemonic; pengkodean dengan cara menggunakan simbol yang 

mempunyai makna tertentu untuk akun yang diwakili.  
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KESIMPULAN 
 

  nformasi akuntansi disajikan dalam bentuk akun yang 

menunjukkan komponen dari suatu elemen PDA. Pada dasarnya akun 

terdiri dari dua kelompok, akun riil dan akun nominal. Akun riil terdiri dari 

akun-akun aktiva, utang, dan modal. Sedangkan akun nominal terdiri dari 

akun-akun pendapatan dan biaya. Di samping itu, terdapat beberapa jenis 

akun khusus, yaitu akun kontra, akun pribadi, akun kliring, dan akun 

transitori. 

   eskipun penamaan akun dapat dibuat menyesuaikan kebutuhan, 

perusahaan sebaiknya mengikuti PABU agar akuntansi dapat berfungsi 

sebagai bahasa bisnis. Bentuk yang lazim digunakan dalam pembelajaran 

adalah akun T yang terdiri dari sisi Debet, dan sisi Kredit. Untuk 

mempermudah pencatatan maka pengkodean akun diterapkan, yang dapat 

dirancang secara berurutan, kelompok, blok, maupun mnemonic. 

 

Kata-kata Kunci 

01. Akun 06. Akun bentuk T 

02. Akun riil 07. Akun nominal 

03. Elemen PDA 08. Akun Piutang Usaha/Dagang 

04. Akun sewa diterima dimuka 09. Akun asuransi dibayar dimuka 

05. Pengkodean 10. Metode berurutan 
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