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PENJURNALAN 
 

 

Penjurnalan dianalogikan sebagai peringkasan transaksi secara 

kronologis. Di awal bab ini kita mendiskusikan tentang Debet dan Kredit 

yang merupakan pengetahuan penting untuk penjurnalan. Selanjutnya kita 

membahas tentang pengertian penjurnalan, informasi penting transaksi, 

buku jurnal, langkah-langkah penjurnalan, dan aplikasi penjurnalan. 

 

A. Debet dan Kredit 

  ebenarnya Debet dan Kredit hanya sebatas menunjukkan sisi kiri 

dan sisi kanan suatu akun. Debet dan kredit TIDAK identik dengan 

perubahan berupa penambahan (+) dan pengurangan (-).  

Sifat debet (D) dan kredit (K) bergantung pada jenis akunnya dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

Peraga 6.1: Sifat Debet dan Kredit per Elemen Laporan Keuangan 

 

 

 

 

 

a. Elemen aktiva: bertambah di Debet, berkurang di Kredit 

b. Elemen utang: bertambah di Kredit, berkurang di Debet 

c. Elemen modal: bertambah di Kredit, berkurang di Debet 

d. Elemen pendapatan: bertambah di Kredit, berkurang di Debet 

e. Elemen biaya: bertambah di Debet, berkurang di Kredit 

 

Sifat akun elemen aktiva dan akun elemen biaya sama, yaitu di debet 

jika bertambah dan di kredit jika berkurang. Sedangkan sifat akun elemen 

utang, elemen modal, dan elemen pendapatan adalah sama, yaitu di kredit 

jika bertambah dan di debet jika berkurang (ingat aplikasi PDA di Bab 2).  

 

AKTIVA 

 D K 

+ - 

UTANG 

 D K 

- + 

MODAL 

D K 

- + 

PENDAPATAN 

 D K 

- + 

BIAYA 

D K 

+ - 

www.cherrycorner.com
Note
Kita perlu hati-hati mensikapi ketentuan ini. Sekali lagi, mendebet itu TIDAK SELALU bermakna menambah. Dan, sebaliknya, mengkredit itu juga TIDAK SELALU bermakna mengurangi. 

www.cherrycorner.com
Note
Meliputi aktiva adalah Kas, Piutang, Supplies, Peralatan kantor, dsb. Akun-akun yang termasuk dalam elemen Aktiva akan dicatat di sisi Debet jika terjadi penambahan, dan di sisi Kredit jika terjadi pengurangan terhadap akun-akun tersebut.

www.cherrycorner.com
Note
Meliputi utang adalah utang wesel, utang jangka panjang, dan pendapatan sewa diterima dimuka. Akun-akun yang termasuk dalam elemen Utang akan dicatat di sisi Debet jika terjadi pengurangan, dan di sisi Kredit jika terjadi penambahan terhadap akun-akun tersebut.

www.cherrycorner.com
Note
Meliputi modal adalah setoran modal oleh pemilik. Akun-akun yang termasuk dalam elemen Modal akan dicatat di sisi Debet jika terjadi pengurangan, dan di sisi Kredit jika terjadi penambahan terhadap akun Modal tersebut.
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Note
Meliputi Pendapatan adalah pendapatan usaha, untung penjualan aktiva tetap, Penjualan, dsb. Akun-akun yang termasuk dalam elemen Pendapatan akan dicatat di sisi Debet jika terjadi pengurangan, dan di sisi Kredit jika terjadi penambahan terhadap akun-akun tersebut.

www.cherrycorner.com
Note
Meliputi biaya adalah gaji dan honorarium, biaya listrik, biaya telepon, dsb. Akun-akun yang termasuk dalam elemen Biaya akan dicatat di sisi Debet jika terjadi penambahan, dan di sisi Kredit jika terjadi pengurangan terhadap akun-akun tersebut.
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B. Pengertian Penjurnalan 

  enjurnalan dimaksudkan untuk meringkas transaksi secara urut 

waktu (kronologis). Penjurnalan harus tetap mencantumkan informasi 

penting yang bermanfaat untuk proses akuntansi. 

 

C. Informasi Penting Transaksi 

 nformasi penting tentang transaksi yang dicantumkan dalam 

penjurnalan adalah sebagai berikut:  

1. Tanggal transaksi 

2. Akun-akun yang terkait dengan transaksi  

3. Nilai rupiah transaksi. 

4. Kode akun  

5. Deskripsi singkat transaksi 

Informasi lainnya dapat dicantumkan sesuai kebutuhan perusahaan. 

 

D. Buku Jurnal 

  edia penjurnalan disebut buku jurnal. Terdapat dua (2) macam 

buku jurnal, yaitu buku jurnal umum dan buku jurnal khusus. Perusahaan 

kecil lazimnya menggunakan buku jurnal umum, yaitu buku jurnal yang 

menampung semua jenis transaksi yang terjadi di perusahaan. Bentuk 

buku jurnal umum adalah sebagai berikut:  

Peraga 6.2: 
Buku Jurnal Umum 

Perusahaan Cherry – Januari 2007 
Tgl Nama Akun dan 

Deskripsi Singkat 
Kode 
Akun 

Debet 
(Rupiah) 

Kredit 
(Rupiah) 

     
     
     
       
     
 Total    

 

Dalam proses pembelajaran, kode akun tidak banyak ditampilkan. 

Meski ebook ini tidak menampilkan kode akun tetapi semata-mata hanya 

untuk kemudahan pembelajaran. Kode akun tetap merupakan informasi 

penting di akuntansi. 

www.cherrycorner.com
Note
Kode akun sengaja dihilangkan untuk meminimalkan kompleksitas pencatatan akuntansi.
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Perusahaan besar lazimnya menggunakan buku jurnal khusus. 

Setiap buku jurnal khusus menampung jenis transaksi tertentu. Buku 

jurnal khusus lazimnya terdiri dari: 

1. Buku jurnal Penjualan Kredit 

2. Buku jurnal Pembelian Kredit 

3. Buku jurnal Penerimaan Kas  

4. Buku jurnal Pengeluaran Kas  

5. Buku jurnal Umum 

Penggunaan buku jurnal khusus menjadikan perusahaan mengetahui total 

nilai transaksi untuk jenis transaksi tertentu secara lebih mudah.   

 

E. Langkah-langkah Penjurnalan 

  uatlah buku jurnal yang diperlukan. Berikut ini langkah-langkah 

penjurnalan menggunakan buku jurnal umum dalam proses pembelajaran: 

1. Tulislah tanggal transaksi di kolom Tanggal 

2. Tentukan akun-akun yang di debet dan yang dikredit 

3. Tulislah akun-akun yang di debet ke kolom Nama Akun 

4. Dibawah akun-akun yang di debet, tulislah akun-akun yang di kredit. 

Akun yang di kredit ditulis menjorok ke dalam di banding akun-akun 

yang di debet. 

5. Dalam tanda kurung, tulislah deskripsi singkat di bawah akun-akun 

6. Tulislah nilai rupiah untuk masing-masing akun ke salah satu kolom; 

Debet atau Kredit. 

7. Pastikan bahwa total nilai rupiah sisi debet sama dengan total nilai 

rupiah sisi kredit 

8. Di baris terakhir setiap lembar buku jurnal, hitunglah jumlah total sisi 

debet dan sisi kredit. Pastikan bahwa jumlah kedua sisi adalah sama.  

9. Bawalah jumlah kedua sisi debet dan kredit di nomor 8 tersebut ke 

baris paling atas di lembar berikutnya. 

 

 

 

 

www.cherrycorner.com
Note
Langkah-langkah penjurnalan ini akan lebih mudah dipahami kalau kita sering latihan mencatat penjurnalan. Penjurnalan ini adalah salah satu pengetahuan yang paling aplikatif bagi individu yang mempelajari akuntansi.

www.cherrycorner.com
Note
Tidak ada ketentuan standar dalam pencantuman Deskripsi singkat. Yang utama, informasi tersebut dapat bermanfaat bagi perusahaan.

www.cherrycorner.com
Note
Ketentuan ini berlaku jika perusahaan menggunakan pencatatan manual dimana media buku jurnal adalah berupa kertas yang terdiri dari banyak lembar.
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F. Contoh Penjurnalan 

  erikut ini contoh transaksi dan penjurnalan yang dibuat:  

01 Februari Cherry menerima pembayaran tunai Rp2.500.000 dari penyediaan jasa 

penyewaan mobil.   

Transaksi ini dicatat di buku jurnal umum sebagai berikut: 
Tgl Nama Akun dan 

Deskripsi Singkat 
Debet 

(Rupiah) 
Kredit 

(Rupiah) 
01/02  Kas  2.500.000   

      Pendapatan  2.500.000  
  (Penyewaan mobil, tunai)   
    

 

Dalam proses pembelajaran akuntansi, terutama jika penjurnalan 

dilakukan untuk transaksi yang tidak banyak maka lazimnya tanpa 

menggunakan buku jurnal. Contoh penjurnalannya adalah sebagai berikut: 

 

01/02 Kas      Rp2.500.000 

   Pendapatan      Rp2.500.000 

    (Penyewaan mobil, tunai) 

 

G. Aplikasi Penjurnalan 

    ebagai informasi awal, diketahui bahwa Cherry merupakan 

perusahaan yang bergerak dibidang jasa pembelajaran on-line. Jasa 

unggulannya adalah penerbitan ebook, kursus & pelatihan akuntansi, 

konsultasi ujian, dan penyediaan data keuangan perusahaan.  

Berikut ini transaksi (T) Cherry selama bulan Januari 2007. 

T1: 01 Januari Tuan IMAN menyetorkan uang tunai Rp10.000.000,00 ke Cherry. 
 
T2: 02 Januari Tuan IMAN menyerahkan komputer Rp3.000.000 ke Cherry. 
 
T3: 03 Januari Cherry membeli supplies berupa alat tulis kantor Rp1.000.000 dari toko 

Rajin secara tunai. 
 
T 4: 04 Januari Cherry membeli 1 komputer Rp4.000.000 di toko Digital secara kredit 

(dibayar tgl 15/07) 
 
T5: 15 Januari Cherry melunasi utangnya kepada toko Digital  Rp4.000.000 tunai. 
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T6: 16 Januari Tuan IMAN mengambil uang tunai dari Cherry untuk kepentingan 
pribadi  Rp1.000.000,00 

 
T7: 17 Januari Cherry membayar honorarium staff administrasi untuk bulan Januari 

Rp1.500.000 tunai. 
 
T8: 18 Januari Cherry memperoleh pendapatan dari jasa konsultasi yang diberikan 

Rp4.500.000 tunai. 
 

Transaksi-transaksi di atas dicatat di buku jurnal umum mengikuti 

langkah-langkah yang telah diuraikan diatas. Cherry menggunakan buku 

jurnal umum untuk mencatat semua transaksi yang terjadi di atas. Hasil 

penjurnalan yang dilakukan perusahaan Cherry tercantum di buku jurnal 

umum sebagaimana tercantum di Peraga 6.3 yang di bawah ini. 

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 
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KESIMPULAN 
 

  enjurnalan adalah meringkas transaksi secara kronologis. Pada 

prinsipnya, penjurnalan dilakukan dengan mendebet satu atau lebih akun 

dan mengkredit satu atau lebih akun lainnya dalam total nilai rupiah yang 

seimbang. Hal ini adalah implementasi dari pencatatan berpasangan. 

Penjurnalan dicantumkan di buku jurnal. Terdapat dua jenis buku jurnal, 

yaitu buku jurnal umum dan buku jurnal khusus. 

   erusahaan kecil lazimnya menggunakan buku jurnal umum, yaitu 

satu (1) buku jurnal untuk mencatat semua transaksi yang terjadi. 

Sedangkan perusahaan berskala besar lazimnya menggunakan beberapa 

buku jurnal khusus untuk menampung jenis transaksi tertentu yang sering 

terjadi. Jenis buku jurnal khusus yang dibuat tergantung pada kebutuhan 

perusahaan. 

 

Kata-kata Kunci 

01. Penjurnalan 05. Kronologis 

02. Buku jurnal umum 06. Buku jurnal khusus 

03. Buku jurnal penjualan kredit 07. Debet dan Kredit 

04. Buku jurnal penerimaan kas 09. Buku jurnal pengeluaran kas 

05. Penulisan menjorok ke dalam 10. Buku jurnal pembelian kredit 
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