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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian, tujuan, dan fungsi akuntansi

a. Pengertian akuntansi

“Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian

kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor,

otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi

sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga

pemerintah .” Susilowati (2016:1)

“Akuntansi adalah proses dari transaksi yang dibuktikan dengan

faktur, lalu dari transaksi dibuat jurnal, buku besar, neraca lajur,

kemudian akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan

keuangan yang digunakan pihak-pihak tertentu.” Sujarweni (2016:1)

b. Tujuan akuntansi

“Tujuan akuntansi yaitu untuk menyiapkan suatu laporan

keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer,

pengambilan kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya, seperti

pemegang saham, kreditur, atau pemilik.” Badriyah (2015:10)

c. Fungsi akuntansi

“Fungsi dasar akuntansi adalah menyediakan informasi dana

suatu entitas atau unit organisasi.” Warsono (2013:1)
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Akuntansi sebagai sistem informasi terdiri dari 3 fungsi utama

yaitu :

1) Fungsi penginputan : akuntansi menyiapkan input secara
memadai. Input akuntansi berupa transaksi (transaction)
yaitu peristiwa atau kejadian yang menyebabkan perubahan
dana.

2) Fungsi pemrosesan : akuntansi mengolah setiap input dalam
rangka menghasilkan informasi yang berkualitas. Proses
dasar berupa pencatatan yang terdiri dari penjurnalan
(journalizing) dan pemindah-bukuan (posting).

3) Fungsi pengoutputan : akuntansi menyajikan informasi dana
sesuai kebutuhan pengguna agar dapat bermanfaat dalam
pengambilan keputusan. Warsono (2013:1)

2. Persamaan Dasar Akuntansi

Persamaan Dasar Akuntansi adalah persamaan yang secara global
dan terpadu menggambarkan semua hubungan yang ada di
perusahaan yaitu hubungan antara kekayaan atau aktiva dengan
sumbernya (Kewajiban dan Modal/Ekuitas) sehingga Persamaan
dasar akuntansi digunakan untuk menjelaskan secara logis bahwa
setiap terjadi transaksi akan selalu berpengaruh terhadap Aktiva,
Kewajiban, Modal/Ekuitas. Susilowati (2016:23)

Hubungan antara kekayaan, kewajiban dan ekuitas dapat dirumuskan

ke dalam sebuah persamaan akuntansi (accounting equation) sebagai

berikut :

........................................................(1)

Sumber : Hery (2013:15)

Elemen-elemen persamaan akuntansi dapat didefinisikan sebagai

berikut:

a. Aset (Asset) adalah setiap sumber daya yang dimiliki oleh  perusahaan

dan berguna pada waktu sekarang dan waktu yang akan datang.

Assets = Liabilities + Equity
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Contohnya : Cash (kas), piutang usaha, perlengkapan kantor dan toko,

Inventory (persediaan), Building (Gedung), dan Equipment (Peralatan).

b. Kewajiban (Liability) merupakan utang perusahaan yang wajib dibayar

kepada pihak lain yang memberi pinjaman dalam jangka waktu

tertentu. Contohnya : utang usaha, pinjaman bank, utang gaji, utang

pajak penghasilan, utang obligasi.

c. Modal atau yang sering disebut ekuitas adalah hak milik atas aktiva

perusahaan yang dikurangi dengan semua kewajiban. Contohnya

modal pribadi, modal saham (untuk PT), laba yang ditahan, modal

simpanan (untuk koperasi atau modal anggota). Sujarweni (2016:20)

3. Saldo Normal dan Makna Debit Kredit

“Dalam akuntansi, pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan

atas dasar double-entry system dimana salah satu dari dua akun tersebut

dicatat disebelah debet dan akun satunya lagi dicatat disebelah kredit.”

Hery (2016:22)

Makna debet kredit adalah kiri kanan, tidak lebih tidak kurang.
Debet tidak selalu berarti penambahan, dan kredit juga tidak selalu
berarti pengurangan. Akuntansi menerapkan mekanisme debet kredit
agar pencatatan transaksi dapat dilakukan sesuai dengan realitanya,
yaitu tidak terdapat nilai moneter yang bernilai negatif. Warsono
(2013:11)
Teknik sederhana untuk membantu mengenali ketentuan debet
kredit adalah sebagai berikut :
a. Semua elemen yang ada disisi kiri (debet) persamaan : bertambah

dicatat di debet, berkurang di catat kredit.
b. Semua elemen yang ada disisi kanan (kredit) persamaan :

bertambah dicatat kredit, berkurang dicatat debet.
Warsono (2013:12)
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Aturan pendebitan dan pengkreditan serta saldo-saldo pada

umumnya ( saldo normal) dari berbagai jenis rekening dapat dilihat pada

ikhtisar dibawah ini  :

Tabel 1
Saldo Normal

Sumber : Bahri (2016:22)

4. Akun

a. Definisi Akun dan Jenis Akun

“Akun atau perkiraan adalah suatu formulir yang digunakan

sebagai tempat mencatat transaksi keuangan yang sejenis dan dapat

mengubah komposisi harta, kewajiban, dan modal perusahaan.”

Susilowati (2016:17)

“Akun sering disebut dengan perkiraan atau rekening adalah

suatu formulir yang digunakan sebagai tempat untuk mencatat secara

rinci transaksi keuangan dari setiap jenis aktiva, hutang, modal,

pendapatan, dan beban perusahaan.” Sujarweni (2016:28)

Akun digolongkan menjadi 2 (dua) kelompok:

Nama Rekening Saldo Normal Bertambah Berkurang
Aktiva/ harta Debet (D) Debet (D) Kredit (K)
Utang/kewajiban Kredit (K) Kredit (K) Debet (D)
Ekuitas/ modal Kredit (K) Kredit (K) Debet (D)
Pendapatan/ penjualan Kredit (K) Kredit (K) Debet (D)
Beban Debet (D) Debet (D) Kredit (K)
Prive Debet (D) Debet (D) Kredit (K)
Dividen Debet (D) Debet (D) Kredit (K)
Laba Kredit (K) Kredit (K) Debet (D)
Rugi Debet (D) Debet (D) Kredit (K)
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1) Akun Rill/Neraca (Balance sheet accounts)

Akun yang ada di dalam neraca, ada 3 kelompok akun yang

ada dalam neraca yaitu aktiva/harta, kewajiban dan modal.

Sujarweni (2016:28)

2) Akun Nominal / Rugi laba

Akun yang ada di dalam rugi laba, ada 2 kelompok akun

yangada dalam rugi laba yaitu pendapatan dan beban. Sujarweni

(2016:30)

Ragam Akun menurut Sony Warsono dkk yaitu:
1) Akun-akun aset

a) Aset Lancar
(1) Kas, yaitu penggunaan dana berupa sumber daya yang

dapat disajikan dengan uang tunai dan dapat digunakan
segera untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan.

(2) Piutang usaha, yaitu penggunaan dana berupa sumber daya
yang berbentuk janji dari pihak yang membayar secara
kredit

(3) Perlengkapan, yaitu penggunaan dana berupa sumber daya
yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan
operasional perusahaan.

(4) Dibayar dimuka sewa gedung, yaitu penggunaan dana
berupa pembayaran dimuka kepada  pihak yang
menyewakan gedung yang mana masa manfaat sewa masih
berlangsung dimasa akan datang. Meskipun pembayaran
telah dilakukan tetapi pembayaran tersbut merupakan aset
karena perusahaan masih berhak memperoleh manfaat atas
gedung.

b) Aset Tidak Lancar
(1) Tanah, yaitu penggunaan dana berupa sumber daya

berwujud yang pada dasarnya tidak mengalami penyusutan
dan tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan.

(2) Bangunan, yaitu penggunaan dana berupa sumber daya
berwujud yang digunakan untuk kegiatan bisnis perusahaan
tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan.

(3) Peralatan, yaitu pengunaan dana berupa sumber daya
berwujud, seperti mesin dsb.
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2) Akun-akun liabilitas
a) Liabilitas lancar

Utang usaha, yaitu sumber pemerolehan dana yang
lazimnya dari transaksi pembelian secara kredit dengan
ketentuan pelunasan ditetapkan dimasa datang.

b) Liabilitas jangka panjang
Utang hipotek, yaitu sumber pemerolehan dana dari pihak

ketiga yang pada dasarnya disertai dengan penyerahan jaminan,
dan pelunasan melebihi 1 periode. Warsono dkk (2013:26-29)

3) Akun-akun ekuitas
a) Modal pemilik adalah akun yang digunakan untuk mencatat

akun investasi atau transaksi pemilik pada perusahaan.
Transaksi ini meliputi penyetoran investasi oleh pemilik
sebagai modal awal bagi perusahaan dan penarikan modal
pemilik oleh pemilik untuk keperluan pribadi pemilik. Bila
pemilik menyetorkan kekayaannya pada perusahaan sebagai
modal awal maka transaksi ini akan dicatat disebelah kredit.

b) Penarikan modal pemilik, yaitu akun yang digunakan untuk
mencatat transaksi penarikan modal untuk keperluan
perusahaan. Transaksi akun jenis ini dicatat sebelah debit.
Muawanah (2008:49)

4) Akun-akun Penghasilan
Pendapatan usaha, yaitu sumber pemerolehan dana dari kegiatan
bisnis utama (perusahaan di jasa).

5) Akun-akun beban
a) Beban gaji, yaitu penggunaan  dana berupa jasa tenaga kerja

atau keahlian karyawan
b) Beban listrik, yaitu penggunaa dana berupa konsumsi listrik

Beban penyusutan, yaitu penggunaan dana berupa
konsumsi manfaat aset berwujud yang disusutkan. Warsono
dkk (2013:26-29)

b. Kode Akun

“Kode akun (Chart of account) adalah sekumpulan daftar akun

yang akan digunakan dalam proses pencatatan transaksi keuangan.

Tujuan pembuatan kode akun adalah untuk menstandarkan jenis-jenis

akun yang akan digunakan dalam proses pencatatan keuangan.”

Sasongko dkk (2016:28)
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Ada beberapa model untuk memberi kode akun yaitu sebagai

berikut :

1) Kode numeral

Kode perkiraan dengan menggunakan sistem numeral ini
merupakan cara untuk mencatatkan kode pada perkiraan
dengan menggunakan nomor (angka), penulisan nomor pada
tiap-tiap perkiraan dapat dilakukan dengan bebas dan ditulis
urut sehingga mudah dimengerti dan dibedakan antara
perkiraan satu dengan yang lain. Susilowati (2016:19)

Berikut ini contoh kode Numeral :

Tabel 2
Kode Numeral

No. Kode Nama Perkiraan No. Kode Nama Perkiraan
101 Kas 201 Hutang Dagang
102 Piutang Dagang 202 Hutang Gaji
104 Perlengkapan 301 Modal Tuan Arif
105 Sewa dibayar di Muka 302 Prive Tuan Arif
108 Peralatan Cetak 401 Pendapatan
109 Akum.Peny.Peralatan 402 Ikhtisar Laba Rugi

Sumber : Susilowati (2016:20)

2) Kode angka blok

“Akun yang ada dikelompokkan menjadi beberapa kelompok,

tiap kelompok dibagi menjadi beberapa golongan dan tiap

golongan menjadi jenis. Masing-masing kelompok, golongan, dan

jenis diberi satu blok nomer kode yang berbeda.” Susilowati

(2016:21).

Berikut ini contoh kode Angka Blok :
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Tabel 3
Kode Angka Blok

No. Kode Nama Akun
1-20 Aktiva Lancar
21-30 Investasi Jangka panjang
31-50 Aktiva tetap berwujud
51-60 Aktiva tetap tidak berwujud
61-80 Aktiva lain-lain
81-100 Hutang lancar
Dst .........................

Sumber : Sujarweni (2016:34)

3) Kode angka desimal

“Sistem desimal adalah pemberian kode akun dengan

menggunakan sepuluh unit angka dari 0 sampai 9. Masing-masing

angka/digit menunjukkan kelompok, golongan, dan jenis akun.”

Sujarweni (2016:35)

Berikut ini contoh Kode Angka Desimal :

Tabel 4
Kode Angka Desimal

Kode Keterangan
1 Aktiva
1.0 Aktiva Lancar
1.0.1 Kas
1.0.2 Piutang
1.1.0........ dan seterusnya...........

Sumber : Sujarweni (2016:35)

4) Kode mnemonik

“Pada sistem ini pengkodean akun dilakukan dengan

menggunakan huruf-huruf tertentu.” Sujarweni (2016:36)

Berikut contoh Kode Mnemonik :
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Tabel 5
Kode Mnemonik

Sumber : Sujarweni (2016:36)

5) Kode kombinasi huruf dan angka

“Kode akun yang dikombinasikan antara huruf dan angka

disesuaikan dengan perkiraan yang digunakan. Huruf diletakkan di

depan  sebagai tanda perkiraan sedangkan di belakang huruf

diletakkan angka-angka yang menunjukkan kode akun.” Sujarweni

(2016:37)

Berikut contoh Kode Kombinasi Huruf dan Angka :

Kelompok Akun Nama Akun Kode

Aktiva (A) Aktiva Lancar AL

Kas AL.K

Piutang Usaha AL.PU

Surat Berharga AL.SB

Kewajiban (K)
Kewajiban
Lancar

KL

Hutang Wesel KL.HW

Hutang Usaha KL.HU

Ekuitas (E) Modal Sendiri E.S

Pendapatan (P) Pendapatan Jasa P.J
Pendapatan
Komisi

P.K

Penjualan P.Pjl

Beban (B) Beban Usaha B.U
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Tabel 6
Kode Kombinasi Huruf dan Angka

Kelompok Kode Golongan Akun Kode Jenis Akun Kode

Aktiva A
Aktiva Lancar AL

Kas AL-10
Piutang
Usaha

AL-11

Perlengkapan AL-12

Akktiva Tetap AT
Peralatan
Toko

AT-13

Hutang H

Hutang Lancar HL
Hutang
Usaha

UL-20

Hutang wesel UL-21

Hutang jangka
panjang

HJ

Hutang
Hipotek

UJ-22

Hutang
Obligasi

UJ-23

Ekuitas M Ekuitas sediri MS
Ekuitas
Saham

MS-30

Beban B Beban Usaha BU
Beban Gaji BU-50

Beban Sewa BU-51

Pendapatan P Pendapatan Jasa PJ

Jasa Reparasi PJ-40

Jasa Komisi PJ-41
dan
seterusnya..

..........

Sumber : Sujarweni (2016:37).

5. Siklus Akuntansi

“Siklus akuntansi adalah rangkaian kegiatan dalam akuntansi berupa

kegiatan yang dimulai dari mencatat sampai dengan menghasilkan laporan

keuangan.” Sujarweni (2016:14)

Satu periode akuntansi dapat bervariasi baik dalam rentang waktu
(minggu, bulan, tahun, dan sebagainya) maupun tanggal awal dan
akhir (1 Juni – 30 Juni, 1 Januari – 31 Desember, 1 Januari x0 – 30
Juni x1 [18 bulan], dan sebagainya) Entitas lazimnya menggunakan
1 tahun atau 1 siklus operasi (jika 1 siklus operasi lebih dari satu
tahun) untuk menetapkan satu periode akuntansi. Umumnya
perusahaan menggunakan tahun kalender (1 Januari sampai dengan
31 Desember tahun yang sama). Warsono (2013:02)
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Jika digambarkan dalam bagan arus, tahapan siklus akuntansi akan

tampak sebagai berikut :

Bagan 1
Siklus Akuntansi

Transaksi

Dokumen Sumber Data (Pendukung Transaksi)

Analisis Transaksi (identifikasi akun) dan buat Jurnal

Posting Jurnal ke Buku Besar

Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian

Jurnal Penyesuaian (Updating) dan Posting ke Buku Besar
Neraca Lajur

Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Laporan Keuangan (Laba Rugi, Perubahan Modal, dan Neraca

Jurnal Penutup dan Posting ke Buku Besar

Neraca Saldo Setelah Penutupan

Jurnal Pembalik

6. Pencatatan Transaksi Keuangan

“Transaksi keuangan adalah kegiatan dari perusahaan yang

menimbulkan perubahan pada posisi keuangan (aktiva, hutang, modal)

Sumber : Hery (2016:57)
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perusahaan, sehingga harus diproses mulai dari pencatatan sampai dengan

disajikan dalam bentuk laporan keuangan.” Sujarweni (2016:15)

“Pencatatan transaksi keuangan adalah langkah awal yang untuk

mencatat berbagai perubahan posisi keuangan dari sebuah perusahaan

yang dilakukan secara kronologis, dengan metode-metode tertentu

sehingga hasil pencatatannya dapat dikomunikasikan kepada pihak lainnya

berupa laporan keuangan.” Sujarweni (2016:15)

“Jika ada transaksi pasti ada bukti yang digunakan untuk

membuktikan bahwa transaksi itu terjadi, bukti tersebut disebut bukti

transaksi.” Sujarweni (2016:15)

Bukti transaksi dibagi menjadi 2 yaitu :

a) Bukti transaksi internal perusahaan

adalah bukti transaksi yang dibuat dan beredar dilingkungan dalam

perusahaan. Yaitu bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan memo.

b) Bukti transaksi ekternal perusahaan

Bukti transaksi ekternal perusahaan adalah bukti transaksi yang

berhubungan dengan pihak luar perusahaan, bukti transaksi ekternal

terdiri dari faktur, kuitansi, nota kontan, nota debet, nota kredit, dan

cek. (Sujarweni,2016:16)

Setiap bukti transaksi yang akan dicatat kedalam jurnal perlu
dianalisa atau diteliti terlebih dahulu. Hal-hal yang perlu
diperhatikan dalam menganalisa transaksi adalah sebagai berikut
:
a) Tentukan perkiraan apa saja yang dipengaruhi oleh transaksi

tersebut
b) Tentukan pengaruh penambahan dan pengurangan terhadap

harta, utang, modal, pendapatan, dan beban.
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c) Tentukan debet/kredit dari akun yang bersangkutan
d) Tentukan jumlah yang harus didebet atau di kredit
e) Dari setiap transaksi akan mempengaruhi paling sedikit dua

akun/ perkiraan, yaitu perkiraan di debet dan perkiraan di
kredit. Susilowati (2016:62)

7. Jurnal

“Jurnal adalah buku harian untuk mencatat semua transaksi secara

kronologis yang memuat nama bersama besarannya ke rekening-rekening

debet maupun kredit.” Sujarweni (2016:25)

“Jurnal adalah pencatatan yang sistematis dan kronologis atas

transaksi keuangan yang terjadi pada suatu perusahaan.” Bahri (2016:26)

“Terdapat 2 (dua) tipe buku jurnal, yaitu buku jurnal umum (general

journal) dan buku jurnal khusus (special journal). Perusahaan kecil

lazimnya menggunakan buku jurnal umum, yaitu 1 (satu) jenis buku jurnal

yang menampung semua jenis transaksi yang terjadi di perusahaan.”

Warsono (2013:66)

a. Jurnal umum

Contoh bentuk jurnal umum :

Tabel 7
Jurnal Umum

Tanggal Ket/Akun Ref Debet Kredit

Keterangan :

1) Kolom Tanggal : Diisi tanggal terjadinya transaksi secara kronologis
(menurut urutan waktu)

2) Kolom keterangan : Diisi dengan nama akun yang harus di debet dan
akun yang harus di kredit akibat terjadinya transaksi. Akun yang
harus di debet ditulis lebih dahulu, baru kemudian akun di kredit

Sumber : Sujarweni (2016:27)
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3) Kolom Referensi (ref) : Diisi nomor kode akun yang didebet dan di
kredit

4) Kolom Debet/Kredit : Diisi dengan sejumlah nilai / angka yang di
debet atau di kredit sesuai dengan transaksi yang terjadi.
Sujarweni (2016:27)

b. Jurnal Khusus

“Jurnal khusus merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat

transaksi-transaksi khusus dalam perusahaan yang berhubungan

dengan penjualan dan pembelian.” Sinaga (2016:46)

8. Buku besar

“Buku Besar (general ledger) adalah akun-akun atau rekening-

rekening yang dikelompokkan dan berdasarkan akun yang sudah

dikelompokkan tadi dilakukan penjumlahan nilai uangnya.” Sujarweni

(2016:38)

“Posting adalah pemindahan dari jurnal ke buku besar sesuai dengan

tanggal transaksi dan dikelompokkan berdasarkan akun-akun yang sama.”

Sujarweni (2016:38)

Buku besar ada beberapa jenis, yaitu:

a. Buku besar umum

Berikut ini format buku besar  bentuk staffle berkolom saldo  rangkap :

Tabel 8
Buku Besar

Tgl Ket Ref Debet Kredit Saldo
Debet Kredit

Sumber : Sujarweni (2016:39)
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Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses posting
adalah sebagai berikut :
1) Pindahkan tanggal kejadiaan yang ada dalam jurnal ke lajur

tanggal pada buku besar yang bersangkutan
2) Pindahkan jumlah debet atau jumlah kredit yang ada dalam

jurnal ke lajur debet atau kredit pada buku besar yang
bersangkutan. Jika menggunakan buku besar yang ada lajur
saldonya maka langsung dihitung saldonya.

3) Catat nomor kode akun kedalam lajur referensi sebagai tanda
jumlah jurnal telah dipindahkan ke buku besar.

4) Catat nomor halaman kedalam lajur referensi buku besar
setiap pemindahbukuan terjadi.

5) Penjelasan singkat dalam lajur “keterangan” dijurnal, dapat
dipindahkan ke lajur yang sama di buku besar.
Susilowati (2016:67)

b. Buku besar pembantu

Buku besar pembantu sering disebut juga buku tambahan, yaitu
sekelompok rekening yang khusus mencatat perincian piutang
usaha dan utang usaha yang berfungsi memberi informasi yang
lebih mendetail. Pada umumnya, pembuatan buku pembantu
adalah untuk pengendalian akuntansi yang banyak elemennya,
seperti hutang, piutang dan persediaan. Sinaga (2016:63)
Jenis-jenis buku besar pembantu, yaitu:
1) Buku Besar Pembantu Piutang
2) Buku Besar Pembantu Utang
3) Buku Besar Pembantu Persediaan

Sinaga (2016:63)

9. Neraca saldo

“Neraca saldo adalah buku yang berisi daftar seluruh akun dengan

saldo yang berasal dari masing-masing akun yang telah dibuat dalam buku

besar dengan sejumlah uang yang diletakkan dalam sisi debet dan kredit.”

Sujarweni (2016:41)

“Fungsi dari neraca saldo adalah untuk mendeteksi setiap kesalahan

penjumlahan yang telah terjadi dalam pembukuan yang ada dalam sisi
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debet dan kredit. Jika terdapat perbedaan artinya terjadi kesalahan.”

Sujarweni (2016:41)

Bentuk dari neraca saldo adalah sebagai berikut :

Tabel 9
PT X

Neraca Saldo
31 Desember 2015

(dalam satuan rupiah)

No Akun Nama Akun Debet Kredit

Jumlah

Sumber : Sujarweni (2016:43)

Cara menyusun Neraca Saldo :

a. Lajur nomor akun disi dengan nomor-nomor akun yang dicatat
saldonya

b. Lajur nama akun diisi dengan nama-nama akun yang terjadi pada
periode tersebut

c. Lajur debet dan kredit diisi dengan saldo-saldo akun
d. Jumlahkan kolom debet dan juga kolom kredit
Susilowati (2016:69)

10. Jurnal penyesuaian (Adjusting Journal Entry)

“Jurnal penyesuaian yaitu jurnal yang digunakan untuk

menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi

saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi, dengan

tujuan akan mencerminkan keadaan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan

biaya yang sebenarnya. Sujarweni (2016:43)

Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo. Yang
perlu disesuaikan adalah :
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a. Pendapatan yang masih harus diterima (piutang pendapatan)
yaitu pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum
dicatat.
Jurnal penyesuaiannya adalah :
Piutang Rp xxxx

Pendapatan Rp xxxx
b. Biaya/ beban yang masih harus dibayar (utang biaya)

yaitu biaya yang sudah menjadi kewajiban perusahaan tetapi belum
dicatat.
Jurnal penyesuaiannya adalah :
Beban Rp xxxx

Utang Rp xxxx
c. Pendapatan diterima dimuka

yaitu pendapatan yang telah diterima namun belum menjadi hak pada
periode tersebut.
Dengan pendekatan utang
Jurnal penyesuaiannya adalah :
Pendapatan diterima dimuka Rp xxxx

Pendapatan Rp xxxx
(nilai= catat sejumlah yang terpakai)

Dengan pendekatan pendapatan
Jurnal penyesuaiannya adalah :
Pendapatan sewa Rp xxxx

Sewa diterima dimuka Rp xxxx
d. Beban dibayar dimuka

yaitu beban yang sudah dikeluarkan lebih dahulu, namun haknya
belum diterima.
Dengan pendekatan asset
Jurnal penyesuaiannya adalah :
Beban asset (asuransi/iklan/sewa) Rp xxxx

Asset dibayar di muka Rp xxxx
Dengan pendekatan beban
Jurnal penyesuaiannya adalah :
Asset dibayar di muka Rp xxxx

Beban asset (asuransi/iklan/sewa) Rp xxxx
e. Piutang Tak Tertagih

Penyesuaian ini digunakan untuk mencadangkan perkiraan sejumlah
piutang yang tidak dapat tertagih oleh pelanggan.
Jurnal penyesuaiannya adalah :
Beban cadangan kerugiaan piutang Rp xxxx

Cadangan kerugiaan piutang tak tertagih Rp xxxx
f. Depresiasi aktiva tetap

Digunakan untuk mengalokasikan dana yangdikeluarkan untuk
pembelian aktiva tetap yang mengalami pengurangan harga dari tahun
ke tahun.
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Jurnal penyesuaiannya adalah :
Beban penyusutan asset tetap Rp xxxx

Akumulasi penyusutan asset tetap Rp xxxx
g. Perlengkapan

Jurnal penyesuaiannya adalah :
Beban perlengkapan Rp xxxx

Perlengkapan Rp xxxx
Sujarweni (2016:44)

11. Neraca saldo setelah penyesuaian

“Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar saldo akun-akun

yang ada pada tanggal tertentu terletak di buku besar setelah dilakukan

pembaruan karena adanya jurnal penyesuaian.” Sujarweni (2016:49)

Neraca saldo setelah penyesuaian menunjukkan keadaan yang benar-

benar nyata. Berdasarkan neraca saldo stelah penyesuaian maka

selanjutnya siap untuk dibuat laporan keuangan.

Contoh neraca saldo setelah penyesuaian :

Tabel 10
Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Kode
akun
Nama
Akun

Neraca Saldo
Jurnal

Penyesuaian
Neraca Saldo

setelah

Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

Total
Sumber : Sujarweni (2016:49)

12. Laporan keuangan

“Laporan keuangan adalah catatan yang berisi informasi tentang

keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu, dan digunakan untuk

menggambarkan kinerja perusahaan selama periode tertentu.” Sujarweni

(2016:53)
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“Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi

keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu“

Kasmir (2015:7)

Laporan keuangan disusun secara periodik dan periode yang

digunakan adalah tahunan yaitu yang dimulai dari 1 Januari dan berakhir

pada tanggal 31 Desember. Selain periode tahunan, laporan keuangan juga

dapat disusun untuk periode yang lebih pendek, misalnya bulanan,

triwulan atau tiga bulan, dan enam bulan yang digunakan untuk

kepentingan perusahaan.

“Tujuan menyusun laporan keuangan adalah untuk menyediakan

informasi keuangan mengenai suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang

berkepentingan sebagai pertimbangan dalam pembuatan keputusan-

keputusan ekonomi.” Sujarweni (2016:54)

“Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi

posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah

besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik oleh siapapun

yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk

memenuhi kebutuhan informasi tersebut.” IAI (2016:3)

Laporan keuangan yang dihasilkan terdiri dari :

a. Laporan laba rugi

“Laporan laba-rugi adalah laporan yang memuat ikhtisar

pendapatan dan beban suatu perusahaan untuk periode tertentu,
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sehingga dari laporan ini dapat dihitung laba yang diperoleh atau rugi

yang dialami suatu perusahaan.” Susilowati (2016:38)

Berikut laporan laba rugi bentuk single step :

Tabel 11
Entitas

Laporan Laba Rugi
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X8

Pendapatan
Pendapatan Usaha Rp XXX
Pendapatan Lain-lain Rp XXX

Jumlah Pendapatan Rp XXX
Beban
Beban Usaha Rp XXX
Beban Lain-lain Rp XXX
Jumlah Beban Rp XXX
Laba (Rugi) Sebelum
Pajak Penghasilan Rp XXX

Beban Pajak Penghasilan Rp XXX
Laba (Rugi) Setelah Pajak
Penghasilan Rp XXX
Sumber : IAI(2016:51)

Secara umum, urutan klasifikasi akun nominal dalam laporan laba/rugi
dapat dikelompokkan menjadi :
1) Pendapatan (income,revenue)

Pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan
kewajiban perusahaan, yang berasal dari penjualan barang atau jasa
pada satu periode akuntansi.Pendapatan dikelompokkan menjadi 3
yaitu:
a) Pendapatan usaha (operating income) yaitu pendapatan yang

diperoleh dari hasil usaha pokok atau utama perusahaan.
Contoh: pendapatan jasa/usaha, penjualan barang
dagangan/hasil produksi

b) Pendapatan di luar usaha/pendapatan lain-lain (The other
income),yaitu pendapatan yang diperoleh dari hasil bukan
usaha pokok atau utama perusahaan. Contoh : pendapatan
bunga, pendapatan sewa, penjualan aktiva tetap.

2) Beban usaha (Expense)
Beban adalah biaya yang dimanfaatkan untuk menghasilkan
pendapatan satu periode. Beban dapat dikelompokkan menjadi 2
yaitu:
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a) Beban usaha/operasional (operating expense) adalah biaya
yang digunakan untuk mendapatkan pendapatan utama. Contoh
: beban gaji, beban listrik, beban penyusutan.

b) Beban di luar usaha (operating expense) biaya yang digunakan
untuk mendapatkan pendapatan selain utama. Contoh: rugi
penjualan aktiva tetap, beban bunga.
Sujarweni (2016:31)

b. Laporan Posisi Keuangan

“Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset,

liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir pelaporan.” IAI (2016:9)

Berikut ini contoh laporan posisi keuangan bentuk Staffel adalah:

Tabel 12
Entitas

Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 20X8

ASET
Aset Lancar
Kas dan setara kas Rp XXX
Kas Rp XXX
Giro Rp XXX
Deposito Rp XXX
Jumlah kas dan setara kas Rp XXX
Piutang usaha Rp XXX
Persediaan Rp XXX
Beban dibayar di muka Rp XXX
Aset tetap Rp XXX

Akumulasi penyusutan ( Rp XXX )
JUMLAH ASET Rp XXX
LIABILITAS
Utang Usaha Rp XXX
Utang Bank Rp XXX
Jumlah Liabilitas Rp XXX
EKUITAS
Modal Rp XXX
Saldo laba (defisit) Rp XXX
Jumlah Ekuitas Rp XXX
JUMLAH LIABILITAS &EKUITAS Rp XXX

Sumber : IAI (2016:50)
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13. Jurnal penutup

“Jurnal penutup yaitu jurnal yang digunakan untuk menutup semua
akun nominal (pendapatan dan beban) pada akhir periode, dilakukan
dengan cara menjurnal akun-akun tersebut pada lawan saldo
nominal. Atau dengan kata lain jurnal penutup dilakukan dengan
maksud untuk mengenalkan saldo akun sementara (pendapatan dan
beban), sehingga perusahaan dapat mengetahui laba atau rugi usaha
selama satu periode.
Ayat jurnal penutup adalah ayat jurnal yang digunakan untuk
menghilangkan saldo akun sementara agar dapat digunakan untuk
transaksi akuntansi periode berikutnya. Maka, pada akhir periode
nilai kedua akun tersebut harus dijadikan nol. Pengambilan pribadi
(prive) juga merupakan akun sementara yang harus ditutup pada
akhir periode.
Adapun tujuan dan fungsi jurnal penutup disusun diantaranya adalah
sebagai berikut :
a. Memisahkan transaksi pada akun pendapatan dan beban agar

tidak bercampur dengan jumlah nominal dari pendapatan dan
beban tahun mendatang

b. Mampu menyediakan neraca awal periode berikutnya saat setelah
dilakukan jurnal penutupan

c. Mempermudah apabila laporan keuangan tersebut
diperiksa,karena dengan membuat jurnal penutup maka terjadi
pemisahaan akun nominal diperiode sebelumnya dengan periode
akuntansi selanjutnya.

d. Untuk menyajikan informasi keuangan perusahaan yang
sebenarnya setelah dilakukan penutupan buku (jurnal penutup).

Terdapat beberapa jurnal penutup yang harus dibuat adalah sebagai
berikut :
a. Menutup akun-akun dengan saldo pendapatan (nominal kredit)

Pendapatan Rp XXX
Ikhtisar laba-rugi Rp XXX

b. Menutup akun-akun dengan saldo beban (normal debet)

Ikhtisar laba-rugi Rp XXX
Beban-beban Rp XXX

c. Menutup akun ikhtisar laba rugi jika laba

Ikhtisar laba-rugi Rp XXX
Modal/laba ditahan Rp XXX
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d. Menutup akun ikhtisar laba rugi jika rugi

Modal/laba ditahan Rp XXX
Ikhtisar laba-rugi Rp XXX

e. Menutup akun dividen/prive

Modal/laba ditahan Rp XXX
Prive/dividen Rp XXX

Sujarweni (2016:63)

14. Neraca saldo setelah penutupan

Neraca saldo setelah penutupan adalah neraca saldo yang dibuat
setelah akun nominal atau akun sementara ditutup atau saldonya di
nol kan, dengan cara membuat jurnal penutup. Isi dari neraca saldo
setelah penutupan adalah akun-akun riil (aktiva, hutang, modal) riil,
yaitu akun yang saldonya terbawa dari periode ke periode akuntansi
berikutnya. Neraca saldo setelah penutupan dijadikan dasar untuk
menyusun neraca awal periode berikutnya. Akun nominal
(pendapatan dan beban) tidak dimasukkan ke dalam neraca saldo
setelah penutupan karena sebelumnya saldonya telah ditutup dengan
bantuan jurnal penutup yang telah dikerjakan. Sujarweni (2016:65)

“Fungsi neraca saldo setelah penutupan adalah untuk memastikan

bahwa buku besar telah seimbang, sebelum melakukan pencatatan untuk

periode akuntansi selanjutnya. Tetapi harus diperhatikan bahwa neraca

saldo setelah penutupan hanya terdiri perkiraan neraca saja.” Susilowati

(2016:82)

Bentuk neraca saldo setelah penutupan adalah sebagai berikut

Tabel 13
Neraca saldo Setelah Penutup

31 Desember 201X
(dalam satuan rupiah)

No Akun Nama Akun Debet Kredit

Jumlah
Sumber : Sujarweni (2016:65)
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15. Penyusutan

a. Pengertian Penyusutan

“Depresiasi/penyusutan adalah alokasi biaya perolehan  aset tetap

selama masa manfaatnya. Beban depresiasi akan dibebankan di

laporan laba rugi pada periode terjadinya.” Sasongko dkk (2016:257)

b. Metode perhitungan penyusutan

Metode yang paling sederhana dan banyak digunakan dalam
perhitungan penyusutan aset tetap yaitu metode garis lurus
(straight line method).
Berikut ini adalah rumus metode garis lurus :
Depresiasi = HP – NS    .................................................(2)

n
Keterangan : HP = Harga perolehan

NS = Nilai sisa (residu)
n   = Taksiran umur kegunaan

Metode garis lurus sebaikanya digunakan untuk menghitung
depresiasi gedung, mebel, dan alat-alat kantor. Biaya depresiasi
yang dihitung dengan cara ini jumlahnya setiap periode tetap,
tidak hiraukan kegiatan dalam periode tersebut. Baridwan
(2013:308)

Menurut  IAI (2016:58) perhitungan beban penyusutan metode
garis lurus adalah sebagai berikut :
Tarif penyusutan tahun ke-1 : 100% / Tahun Manfaat...............(3)
Beban penyusutan/tahun : harga perolehan x tarif penyusutan..(4)
Beban penyusutan/bulan : 1/12 x beban penyusutan pertahun...(5)

c. Tarif penyusutan harta bewujud

Penentuan kelompok dan tarif penyusutan harta berwujud

didasarkan pada pasal 11 Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang

Pajak Penghasilan.
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Tabel 14
Tarif  Penyusutan Harta Berwujud

Kelompok Harta
Berwujud

Masa
Manfaat

Tarif
Penyusutan

Berdasarkan
Metode Garis

Lurus

Tarif
Penyusutan

Berdasarkan
Metode Saldo

Menurun
1. Bukan Bangunan

Kelompok 1 4 tahun 25 % 50 %
Kelompok 2 8 tahun 12,50 % 25 %
Kelompok 3 16 tahun 6,25 % 12,5 %
Kelompok 4 20 tahun 5 % 10 %

2. Bangunan Permanen 20 tahun 5 %
Tidak Permanen 10 tahun 10 %

Untuk lebih memudahkan Wajib Pajak dan memberikan
keseragaman dalam pengelompokkan harta tetap berwujud, maka
keluarlah peraturan Menteri Keuangan No.96/KMK.03/2009 Tanggal
15 Mei 2009 mengatur tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam
kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan
penyusutan, berlaku sejak 1 Januari 2009 sebagai berikut :

Tabel 15
Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 1

Nomor
Urut

Jenis Usaha Jenis Harta

1 Semua jenis usaha a. Mebel dan peralatan dari kayu
atau rotan termasuk meja,
bangku, kursi, lemari, dan
sejenisnya yang bukan bagian
dari bangunan

b. Mesin kantor seperti mesin ketik,
mesin hitung, duplikator, mesin
fotocopi, accounting machine,
dan sejenisnya.

c. Perlengkapan lainnya seperti
amplifiter, tape/cassette, video
recorder, televisi, dan sejenisnya.

d. Sepeda motor, sepeda, dan becak
e. Alat perlengkapan khusus (tools)

bagi industri/jasa yang

Sumber : Waluyo (2012:135)
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bersangkutan
f. Alat dapur untuk memasak,

makanan dan minuman.
g. Dies, jigs, dan mould

2 Pertanian, perkebunan,
kehutanan, dan perikanan

Alat yang digerakkan bukan dengan
mesin

3 Industri makanan dan
minuman

Mesin ringan yang dapat dipindah-
pindahkan seperti huller, pemecah
kulit, penyosoh, pengering, pallet,
dan sejenisnya.

4 Perhubungan, pergudangan,
dan komunikasi

Mobil, taksi, bus, dan truk yang
digunakan sebagai angkutan umum

5 Industri seni konduktor Falsh memory tester, write machine,
biporar test system, elimination
(PEB-1) pose checher

Sumber : Waluyo (2012:136)

Tabel 16
Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 2

Nomor
Urut

Jenis Usaha Jenis Harta

1 Semua jenis usaha a. Mebel dan peralatan dari logam,
termasuk meja, bangku, kursi,
lemari, dan sejenisnya yang
bukan merupakan bagian dari
bangunan. Alat pengatur udara
seperti AC, kipas anginm dan
sejenisnya

b. Komputer, printer, scanner, dan
sejenisnya

c. Mobil, bus, truk, speed boat, dan
sejenisnya

d. Kontainer dan sejenisnya
2 Pertanian, perkebunan,

kehutanan, dan perikanan
a. Mesin pertanian/perkebunan

seperti traktor dan mesin bajak,
penggaruk, penanaman, penebar
benih, dan sejenisnya

b. Mesin yang mengolah atau
menghasilkan atau memproduksi
bahan atau barang pertanian,
kehutanan, perkebunan, dan
perikanan.

Lanjutan
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3 Industri makanan dan
minuman

a. Mesin yang mengolah produk
asal binatang, unggas, dan
perikanan, misalnya pabrik susu,
dan pengalengan ikan

b. Mesin yang mengolah produk
nabati misalnya mesin minyak
kelapa, margarin, penggilingan
kopi, kembang gula, mesin
pengolah biji-bijian seperti
penggilingan beras, gandum, dan
tapioka

c. Mesin yang
menghasilkan/memproduksi
minuman dan bahan-bahan
minuman segala jenis

d. Mesin yang
menghasilkan/memproduksi
bahan-bahan makanan dan

e. makanan segala jenis

4 Industri mesin Mesin yang
menghasilkan/memproduksi mesin
ringan, misalnya mesin jahit dan
pompa air

5 Perkayuan Mesin dan peralatan penebangan
kayu.

6 Kontruksi Peraalatan yang digunakan seperti
truk berat, truk dump, crane
buldozer, dan sejenisnya.

7 Perhubungan, pergudangan,
dan komunikasi

a. Truk kerja untuk pengangkutan
dan bongkar muat, truk peron,
truk ngangkang, dan sejenisnya.

b. Kapal penumpang, kapal barang,
kapal khusus dibuat untuk
pengangkutan barang tertentu
(misal gandum, batu-batuan, biji
tambang, dan sebagainya)
termasuk kapal pendingin dan
kapal tangki, kapal penangkap
ikan, dan sejenisnya yang
mempunyai berat sampai dengan
100 DWT.

c. Kapal yang dibuat khusus untuk
menghela atau mendorong kapal-
kapal suar, kapal pemadam
kebakaran, kapal keruk, keram

Lanjutan
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terapung, dan sejenisnya, yang
mempunyai berat sampai dengan
1000 DWT

d. Perahu layar pakai atau tanpa
motor yang memuat berat sampai
dengan 250 DWT

e. Kapal balon
8 Telekomunikasi a. Perangkat pesawat telepon

b. Pesawat telegraf, termasuk
pesawat pengirim, serti
penerimaan radio telegraf dan
radio telepon.

9 Industri semi konduktor Auto frame leader, automatic logic
handler, baking over, ballshear
tester, bipolar test handler
(automatic), cleaning machine,
coating machine, cutting oven,
cutting press, dombar cut machine,
dicer, die bander, die shear test,
dynamic burn in system oven,
dynamic test hander
elimination(PGE-01), full automatic
handler, full automatic mark, hand
maker, individual mark, inserter
remover machine, laser marker
(FUM A-01), logic test system ,
marker(mark), memory test system,
molding, moute, MPS automatic,
MPS manual, o/s tester manual,
pass oven, pose checker, reform
machine, smd stocker, taping
machine, tubar cut press,
trimming/forming machine, wire
bander, wire pull tester.

Sumber : Waluyo (2012:136-137)

Tabel 17
Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 3

Nomor
Urut

Jenis Usaha Jenis Harta

1 Pertambangan selain minyak
dan gas

Mesin yang dipakai dalam bidang
pertambangan, termasuk mesin-
mesin yang mengolah produk
perikanan.

Lanjutan
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2 Pemintalan, pertenunan, dan
pencelupan

a. Mesin yang mengolah/
menghasilkan produk-produk
tekstil, misalnya kain katun, sutra
serat-serat buatan, wol dan bulu
hewan lainnya, lena rami,
permadani, kain-kain bulu, dan
tule.

b. Mesin untuk yarm preparation,
bleaching, dyeing, printing,
finishing, texturing, packaging,
dan sejenisnya.

3 Perkayuan a. Mesin yang
mengolah/menghasilkan produk-
produk kayu, barang-barang dari
jerami, rumput, dan bahan
anyaman lainnya.

b. Mesin dan peralatan
c. penggergajian kayu.

4 Industri kimia a. Mesin dan peralatan yang
mengolah/menghasilkan produk
industri kimia dan industri yang
ada hubungannya dengan industri
kimia. Misalnya bahan kimia
anorganik, persenyaawan organis
dan anorganis dan logam mulia,
elemen radioaktif, isotop, bahan
kimia organis produk farmasi,
pupuk, obat celup, obat pewarna,
cat, pemis, minyak eteris, dan
resionida wangi-wangian, obat
kecantikkan dan obat rias, sabun,
detergent, dan bahan organis
pembersih lainnya, zat albumina,
perekat, bahan peledak, produk
proteknik, korek api, alloy
piroforis, barang fotografi, dan
sinematografi.

b. Mesin yang
mengolah/menghasilkan produk
industri lainnya misalnya damar
tiruan, bahan plastik, ester dan
eter dari selosa, karet sintetis,
karet tiruan, kulit samak, jangat,
dan kulit mentah

Lanjutan
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5 Industri mesin Mesin yang
menghasilkan/memproduksi mesin
menengah dan berat misalnya mesin
mobil, dan mesin kapal.

6 Perhubungan dan komunikasi a. Kapal penumpang, kapal barang,
kapal khusus dibuat untuk
pengangkutan barang-barang
tertentu (misalnya gandum, batu-
batuan, biji tambang, dan
sejenisnya), termasuk kapal
pendingin dan kapal tangki, kapal
penangkap ikan, dan sejenisnya
yang mempunyai berat diatas 100
DWT sampai dengan 1.000 DWT

b. Kapal dibuat khusus untuk
menghela atau mendorong kapal,
kapal suar, kapal pemadam
kebakaran, kapal keruk, keran
terapung dan sejenisnya, yang
mempunyai berat diaatas 100
DWT sampai dengan 1.000 DWT

c. Dok terapung
d. Perahu layar pakai atau tanpa

motor yang mempunyai berat
diatas 250 DWT

e. Pesawat terbang dan helikopter-
helikopter segala jenis

7 Telekomunikasi Perangkat radio navigasi, radar, dan
kendala jarak jauh.

Sumber : Waluyo (2012:137-138)

Tabel 18
Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 4

Nomor
Urut

Jenis Usaha Jenis Harta

1 Konstruksi Mesin-mesin berat untuk konstruksi
2 Perhubungan dan

telekomunikasi
a. Lokomotif uap dan tender atas rel
b. Lokomotif listrik atas rel,

dijalankan dengan baterai atau
dengan tenaga listrik dari sumber
luar.

c. Lokomotif atas rel lainnya
d. Kereta, gerbong penumpang dan

barang termasuk kontainer

Lanjutan
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khusus dibuat dan dilengkapi
untuk ditarik dengan satu alat
atau beberapamalat pengangkut

e. Kapal penumpang, kapal barang,
kapal khusus untuk
pengangkutan barang tertentu
(misalnya gandum, batu-batuan,
bijuh tambang, dan sebagainya)
termasuk kapal pendingin dan
kapal tangki, kapal penangkap
ikan dan sebagainya, yang
mempunyai berat diatas 1.000
DWT.

f. Kapal dibuat khusus untuk
menghela atau mendorong kapal,
kapal suar, kapal pemadam
kebakaran, kapal keruk, keran-
keran terapung, dan sebagainya
yang mempunyai berat diatas
1.000 DWT

g. Dok-dok terapung
Sumber : Waluyo (2012:139)

“Khusus untuk bangunan tidak permanen dimaksudkan adalah bangunan

yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau

bangunan yang dapat dipindah-pindahkan yang masa manfaatnya tidak

lebih dari 10 (sepuluh) tahun, misalnya bangunan berupa barak atau

asrama dari kayu.” Waluyo (2012:139)

Lanjutan
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B. Penelitian Terdahulu

Tabel 19
Hasil Penelitian Terdahulu

Identitas
Penelitian

Aspek

Lisna Maulida
A03130032
Politeknik Negeri Banjarmasin

Khairina Nur Najmi
A03 140019
Politeknik Negeri Banjarmsin

1. Judul Penerapan Akuntansi Pokok
pada PT Mumtaz Karima
Banjarmasin

Penerapan Akuntansi Pokok
Untuk Menyusun Laporan
Keuangan Berdasarkan
Standar Akuntansi Keuangan
Entitas Mikro, Kecil, dan
Menengah (SAK EMKM)
Tahun 2016  pada CV Borneo
Jaya Travel Banjarmasin

2. Institusi/
Perusahaan
yang diteliti

PT Mumtaz Karima
Banjarmasin

CV Borneo Jaya Travel

3. Permasalah
an

Bagaimana penerapan
akuntansi pokok berdasarkan
SAK ETAP 2013 pada PT
Mumtaz Karima ?

Bagaimana penerapan
akuntansi pokok untuk
menyusun laporan keuangan
pada CV Borneo Jaya Travel?

4. Tujuan
Penelitian

Untuk Menerapkan akuntansi
pokok berdasarkan SAK
ETAP 2013 pada PT
Mumtaz Karima

Untuk menerapkan akuntansi
pokok untuk menyusun
laporan keuangan pada CV
Borneo Jaya Travel.

5. Metode
Penelitian

Jenis Penelitian : Studi Kasus
Teknik Pengumpulan Data:
Penelitian Lapangan penulis
melakukan dengan cara:
Observasi, Dokumentasi, dan
Wawancara

Jenis penelitian :
Studi kasus
Jenis Data :
1. Kualitatif 2.Kuantitatif
Sumber Data:
1. Primer     2. Sekunder
Pengumpulan Data :
1. Wawancara
2. Dokumentasi
3. Studi Pustaka

6. Hasil
Penelitian

Penulis menyusun laporan
keuangan pada periode 01
Oktober s/d 31 Desember
2015

Penulis menyusun laporan
keuangan pada periode 01
Oktober s/d 31 Desember
2016

Sumber : Lisna Maulida (2016), Khairina Nur Najmi (2017)
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Persamaan penelitian penulis dengan  Lisna Maulida (2016) adalah

terletak pada kesamaan variabel yaitu akuntansi pokok

Persamaan penelitian penulis dengan Khairina Nur Najmi (2017) adalah:

1. Terletak pada kesamaan variabel yaitu akuntansi pokok.

2. Terletak pada kesamaan jenis perusahaan yaitu perusahaan jasa.

Perbedaan penelitian penulis dengan  Lisna Maulida (2016) adalah :

1. Penelitian Lisna Maulida (2016) memilih PT Mumtaz Karima

Banjarmasin sedangkan penulis memilih CV Haji Muhammad Elyas HB

Banjarmasin sebagai objek penelitian.

2. Penelitian Lisna Maulida (2016) memilih perusahaan jasa dan dagang

sedangkan penulis memilih perusahaan jasa.

3. Penelitian Lisna Maulida (2016) berdasarkan SAK ETAP sedangkan

penulis berdasarkan SAK EMKM.

Perbedaan penelitian penulis dengan Khairina Nur Najmi (2017) adalah

penelitian Khairina Nur Najmi (2017) memilih CV Borneo Jaya Travel

sedangkan penulis memilih CV Haji Muhammad Elyas HB Banjarmasin

sebagai objek penelitian.


