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PENDAHULUAN

Senang sekali rasanya, kita bertemu kembali dalam modul 5 Akuntansi kelas II SMU.
Hal ini tentunya tak lepas dari usaha dan kegigihan Anda menyelesaikan modul
sebelumnya dengan baik. Mudah-mudahan kesungguhan Aanda dapat
dipertahankan dalam mengerjakan modul ini.

Setelah mengerjakan modul 5 ini, Anda diharapkan dapat memahami fungsi  dari
jurnal penyesuaian dan menguasai cara pencatatan penyesuaian pada perusahaan
dagang serta menguasai penyusunan kertas kerja perusahaan dagang.

Modul 5 ini disajikan dua kegiatan yaitu ; kegiatan 1 berisi tentang pengertian dan
fungsi jurnal penyesuaian, Akun-akun yang perlu disesuaikan pada akhir periode
akuntansi ( Persediaan barang dagang, perlengkapan, beban dibayar dimuka, beban
yang masih harus dibayar, penyusutan aktiva tetap), membuat jurnal penyesuaian
yang diperlukan dalam bentuk jurnla umum. Kegiatan 2 berisi tentang kertas kerja,
fungsi kertas kerja, bentuk kertas kerja (6 kolom, 8 kolom, 10 kolom dan 12 kolom),
serta menyusun kertas kerja 10 kolom untuk perusahaan dagang.

Untuk mengerjakan modul ini waktu yang Anda perlukan 300 menit termasuk
mengerjakan soal-soal. Alat bantu yang digunakan antara lain ; pensil, pulpen,
penggaris, kalkulator dan alat tulis lainnya.  Sebelum mengerjakan modul ini Anda
diharapkan untuk tidak melihat kunci jawaban yang telah disediakan.

Apabila Anda menemui kesulitan dalam mengerjakan soal-soal latihan maupun
tugas, maka cobalah Anda baca dan pelajari kembali bagian-bagian yang belum
Anda kuasai tersebut, atau dapat anda diskusikan dengan teman-teman Anda.

SELAMAT BEKERJA!
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Kegiatan Belajar 1

JURNAL  PENYESUAIAN

Setelah mengerjakan modul ini Anda diharapkan dapat :
1. menjelaskan pengertian jurnal penyesuaian;
2. menjelaskan akun-akun yang perlu  disesuaikan pada akhir periode;
3. menjelaskan pendekatan ihktisar Rugi/Laba dan Harga Pokok

Penjualan untuk penyesuaian persediaan barang dagang;
4. membuat jurnal penyesuaian persediaan barang dagang;
5. membuat jurnal penyesuaian perlengkapan;
6. membuat jurnal penyesuaian beban dibayar dimuka;
7. membuat jurnal penyesuaian pendapatan diterima dimuka;
8. membuat jurnal penyesuaian beban yang masih harus dibayar; dan
9. membuat jurnal penyesuaian penyusutan aktiva tetap.

1. Pengertian Jurnal Penyesuaian

Ingatkah Anda pelajaran dalam modul kelas I yang lalu tentang jurnal
penyesuaian? Apakah sama dengan jurnal penyesuaian yang disajikan

dalam modul ini? Jawabnya adalah sama. Hanya saja jurnal penyesuaian dalam
modul kelas I untuk perusahaan jasa dan dalam modul kelas II ini untuk
perusahaan dagang. Sehingga yang berbeda dalam hal ini adalah karakteristik
perusahaannya. Jurnal penyesuaian dalam perusahaan dagang memiliki
kekhususan pada ayat jurnal penyesuaian persediaan barang.

Agar lebih jelasnya, maka dikemukakan apa yang dimaksud dengan jurnal
penyesuaian itu. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk
menyesuaikan akun-akun sementara setiap buku besar yang belum
mencerminkan jumlah (saldo) yang sebenarnya.

Dari pengertian di atas, tentunya tidak semua akun memerlukan jurnal
penyesuaian pada akhir periode akuntansi.  Akun mana saja yang memerlukan
penyesuaian ?.Baiklah, akan dibahas dalam materi selanjutnya.

2. Akun-akun  yang Perlu  Disesuaikan pada Akhir Periode Akuntansi

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian terdahulu, maka dalam modul
ini hanya akun persediaan barang dagang yang diuraikan secara lebih rinci,
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Periodik
Berkala

Transaksi Pembelian/Penjulan
Barang Dagang

Terus Menerus
(Perpetual)

Pendekatan Ikhtisar R/L
Pendekatan HPP

karena akun-akun lainnya telah dipelajari dalam modul kelas I tentang jurnal
penyesuaian perusahaan jasa.

Coba Anda perhatikan tabel berikut !

Tabel  1:

Jurnal Penyesuian Perusahaan Perusahaan
Jasa Dagang

1. Persediaan barang dagang - ✔

2. Perlengkapan ✔ ✔

3. Beban dibayar dimuka ✔ ✔

4. Pendapatan diterima dimuka ✔ ✔

5. Beban yang masih harus dibayar ✔ ✔

6. Penyusutan aktiva tetap ✔ ✔

Dari tabel di atas, jelaslah bahwa selain persediaan barang dagang, jurnal
penyesuaian yang dikerjakan bersifat mengulang saja. Selain itu dapat ditarik
kesimpulan bahwa transaksi perusahaan dagang lebih banyak dari pada transaksi
perusahaan jasa. Begitu juga akun-akun yang memerlukan jurnal penyesuaian,
untuk perusahaan dagang didalamnya terdapat akun – akun yang ada pada
perusahaan jasa. Sekarang dilanjutkan dengan penyesuaian persediaan barang
dagang.

3. Akun Persediaan Barang Dagang

Pada perusahaan dagang terdapat dua sistem pencatatan barang dagang, yaitu
sistem berkala (periodik) dan sistem  berkelanjutan (perpetual). Seperti yang
terdapat pada skema di bawah ini.

Skema  1
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Perusahaan dalam prakteknya sering menggunakan sistem periodik, yaitu setiap
pembelian barang dagang dicatat dalam akun pembelian dan setiap penjualan
barang dagang dicatat dalam akun penjualan, tanpa menghitung harga pokok
barang yang dijual tersebut. Sehingga untuk menentukan persediaan barang
dagang akhir periode dilakukan perhitungan jumlah barang dagang secara fisik
di gudang yang merupakan persediaan barang dagang akhir.

Bagaimana cara menentukan hasil usaha dalam periode tertentu ?.  Dalam hal
ini persediaan barang dagang merupakan unsur yang sangat penting, karena
jumlah barang yang dibeli dan barang yang laku terjual tidaklah sama dalam
periode tersebut.  Jumlah barang yang laku terjual biasanya dianggap menjadi
beban yang disebut juga harga pokok, dan jumlah persediaan barang yang belum
terjual dilaporkan dalam neraca sebagai aktiva.  Oleh karena itu  agar laporan
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka perlu dilakukan penyesuaian
terhadap persediaan barang dagang.  Untuk lebih jelasnya berikut akan disajikan
pencatatan penyesuaian terhadap persediaan barang dagang.

4. Pencatatan Jurnal Penyesuaian Persediaan Barang Dagang

a. Menggunakan pendekatan Ikhtisar Rugi Laba
Pada waktu dilakukan perhitungan rugi laba, maka persediaan awal akan
mempengaruhi harga pokok penjualan atau harga pokok barang yang laku
terjual.  Oleh karena itu pada akhir periode , persediaan awal barang dagang
dipindahkan ke sebelah debit akun Ikhtisar rugi Laba dan mengkreditkan
akun persediaan awal barang dagang, seperti berikut !

Ihktisar Rugi Laba XXX        -
Persediaan barang dagang (awal)   -      XXX

Sedangkan untuk penyesuaian persediaan barang dagang (akhir) dipindahkan
ke sisi debit akun Persediaan barang dagang dan mengkreditkan akun Ikhtisar
Laba Rugi, seperti berikut !

Persediaan barang dagang (akhir) XXX        -
Ikhtisar Rugi Laba   -      XXX

Contoh berikut adalah akun persediaan dalam neraca saldo.

  No.Akun Akun   Debit      Kredit

    104        Persediaaan barang             14.800.000
       dagang
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Data penyesuaian Per 31 Desember  200X  persediaan barang dagang
Rp. 16.200.000,-  Untuk mencatat data tersebut dalam jurnal penyesuaian
adalah sebagai berikut :

Jurnal Penyesuaian

Tgl Akun Ref Debit Kredit

Des 31 Ikhtisar Rugi Laba 14.800.000
Persediaan barang
dagang 14.800.000

Persediaan barang dagang 16.200.000
Ikhtisar Rugi Laba 16.200.000

Baiklah, sekarang dilanjutkan penyesuaian persediaan barang dagang
menggunakan pendekatan harga pokok penjualan.

b. Mengunakan pendekatan Harga Pokok Penjualan (HPP)
Bila menggunakan pendekatan harga pokok penjualan, maka yang perlu
diperhatikan adalah akun-akun yang harus dipindahkan ke harga pokok
penjualan.  Akun apa saja yang termasuk unsur-unsur harga pokok penjualan?
Ada beberapa akun yang merupakan unsur-unsur harga pokok penjualan
yaitu sebagai berikut:
1. Persediaan barang dagang (awal)
2. Pembelian barang dagang
3. Biaya angkut pembelian
4. Retur pembelian
5. Potongan pembelian
6. Persediaan barang dagang (akhir), setelah dilakukan perhitungan secara

fisik pada akhir periode.
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Pencatatannya dalam jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut:

Jurnal Penyesuaian

Tgl Akun Ref Debit Kredit

Des 31 Harga pokok penjualan xxx -
Persediaan barang - xxx
dagang (awal)

Harga pokok penjualan xxx -
Pembelian - xxx
Biaya angkut pembelian - xxx

Retur pembelian xxx -
Potongan pembelian xxx -
Harga pokok penjualan - xxx

Persediaan barang dagang xxx -
Harga pokok penjualan - xxx

Agar lebih jelasnya, kerjakan latihan berikut seperti format yang tersedia di
bawah ini.

Neraca  Saldo
Per  31  Desember  2000

  No Akun Ref Debit Kredit

104 Persediaaan barang dagang 5.200.000

501 Pembelian 7.000.000

502 Biaya angkut pembelian    200.000

503 Retur pembelian     350.000

504 Potongan pembelian 150.000

Data Penyesuaian Per  31  Desember  2000
Berdasarkan hasil perhitungan fisik, persediaan barang dagang  Rp
6.350.000,-
Diminta
Buatlah Jurnal penyesuaian yang diperlukan, menggunakan pendekatan
Harga pokok penjualan (HPP)
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Format latihan 1

Jurnal Penyesuaian

Tgl Akun Ref Debit Kredit

Bagaimana latihan yang Anda kerjakan? Apakah menemui kesulitan?  Nah
untuk memeriksa hasil pekerjaan Anda tadi,  dapat Anda cocokkan dengan
jawaban yang telah disediakan di bawah ini.

Jawaban Latihan 1

Jurnal Penyesuaian

Tgl Akun Ref Debit Kredit

Des 31 Harga pokok penjualan 5.200.000 -
Persediaan barang - 5.200.000
dagang (awal)

Harga pokok penjualan 7.200.000 -
Pembelian - 7.000.000
Biaya angkut pembelian - 200.000

Retur pembelian 350.000 -
Potongan pembelian 150.000 -
Harga pokok penjualan - 500.000

Persediaan barang dagang 6.350.000 -
Harga pokok penjualan - 6.350.000
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Setelah Anda cocokkan dengan jawaban yang tersedia, Bagaimana hasil
pekerjaan Anda? Baiklah apabila masih ada pekerjaan Anda yang belum benar,
cobalah pelajari kembali bagian yang masih belum Anda kuasai itu.  Sekarang
dilanjutkan dengan penyesuaian perlengkapan.

5. Penyesuaian Perlengkapan

Mengapa perlengkapan perlu disesuaikan pada akhir periode ? Perlengkapan
sering juga dicatat sebagai bahan habis pakai.  Pada mulanya perlengkapan
dibeli perusahaan merupakan aktiva lancar, yang dipakai dalam kegiatan
usahanya.  Dalam pencatatan dibukukan sejumlah harga beli. Sehingga untuk
menentukan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode diperlukan perhitungan
secara fisik, yaitu dengan cara membandingkan jumlah mula-mula dalam
pembukuan dengan perlengkapan yang tersisa (yang masih ada) akhir periode.
Selisihnya itu merupakan beban pemakaian perlengkapan. Untuk mencatatnya
dalam jurnal penyesuaian yaitu sebagai berikut :

Beban pemakaian perlengkapan XXX   -
Perlengkapan - XXX

Contoh:
Perhatikan neraca saldo dan data penyesuaian berikut ini!

Neraca  Saldo
Per  31  Desember  2000

 No Akun Ref Debit Kredit

105 Perlengkapan kantor 180.000 -

Data  penyesuaian Per 31  Desember 2000:

Perlengkapan yang tersisa sebesar  Rp 80.000,-
Diminta: Buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan.

Jawab: Perlengkapan semula Rp  180.000,-
Per 31 Desember 2000 masih ada Rp    80.000,-
Yang habis terpakai Rp  100.000,-

Jumlah perlengkapan yang habis terpakai sudah merupakan beban dengan akun
beban pemakaian perlengkapan dicatat di sisi debit Rp 100.000,-  dan diimbangi
dengan berkurangnya perlengkapan  Rp 100.000,- yang dicatat di sisi kredit.
Dicatat dalam jurnal penyesuaian sebagai berikut :
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Jurnal penyesuaian

Tgl Akun Ref Debit Kredit

Des 31 Beban perlengkapan 100.000 -
Perlengkapan - 100.000

Apakah Anda sudah mengerti dengan contoh di atas? Baiklah, sekarang
dilanjutkan dengan penyesuaian beban dibayar di muka.

6.   Penyesuaian Beban Dibayar di Muka

Apakah beban dibayar di muka termasuk dalam kelompok aktiva? Jawabannya
ya. Dalam pencatatan akuntansi beban dibayar di muka dikelompokkan dalam
aktiva (harta).  Beban ini merupakan harta perusahaan yang memberikan manfaat
pada periode yang akan datang.

Akun mana saja contohnya.  Dalam prakteknya di perusahaan  biasanya seperti;
pembayaran asuransi, sewa, iklan dan lainnya. Apabila perusahaan melakukan
pembayaran terlebih dahulu (di muka) untuk suatu beban.  Kemudian pembayaran
itu melebihi satu periode akuntansi, maka pada akhir periode perlu dibuat jurnal
penyesuaiannya.  Dengan demikian dapat diketahui seberapa besar dari jumlah
tersebut yang benar-benar telah menjadi beban untuk periode itu.  Perhatikan
ilustrasi berikut ini!

1 Juni 2000 31 Des 2000 1 Juni 2001
.....................................................................

7  bulan (Tutup buku)    5 bulan

Ilustrasi di atas, mempunyai arti bahwa Asuransi dibayar untuk waktu  1  tahun,
pada saat membayar dicatat sebagai asuransi dibayar di muka.  Pada akhir
periode 31 Desember  2000, maka yang sudah menjadi beban adalah  asuransi
untuk 6 bulan, yaitu dari 1 Juni 2000 sampai 31 Desember 2000 (Tutup buku),
sedangkan sisanya belum menjadi beban periode 2000, dan dilaporkan sebagai
beban pada periode berikutnya (2001).  Selanjutnya perhatikan contoh berikut!
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Neraca  Saldo
Per  31  Desember  2000

 No Akun Ref Debit Kredit

103 Asuransi dibayar dimuka 1.200.000 -

Data  penyesuaian Per 31  Desember 2000 :
** Asuransi dibayar untuk waktu 1 tahun terhitung  1 Juni  2000
Dari Neraca saldo dan data penyesuaian  31  Desember  2000 di atas, maka
jurnal penyesuaian yang pelu dibuat adalah sebagai berikut :
Yang telah menjadi beban adalah sejak 1 Juni 2000 sampai 31 Desember 2000,
yaitu 7 bulan dengan demikian jumlahnya = 7/12 x 1.200.000,- = Rp 700.000,-
dibebankan untuk periode 2000.

   Untuk Diingat

” Karena pada saat membayar dicatat sebagai asuransi dibayar di muka, maka
di saat membuat jurnal penyesuaian perlu ditentukan berapa yang telah menjadi
beban”  (dengan akun beban asuransi dicatat di sisi debit dan asuransi dibayar
di muka dicatat di sisi kredit dengan jumlah yang sama).

Jurnal Penyesuaian

Tgl Akun Ref Debit Kredit

Des 31 Beban asuransi 700.000 -
Asuransi dibayar di muka - 700.000

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, contoh lainya yang sering digunakan
adalah akun sewa dibayar di muka dan iklan dibayar di muka.  Supaya Anda
semakin menguasai materi ini, maka coba kerjakan latihan di bawah ini!

Neraca  Saldo
Per  31  Desember  2000

Tgl Akun Ref Debit Kredit

105 Perlengkapan  180.000 -
106 Iklan dibayar di muka - 600.000
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Data  penyesuaian Per 31  Desember 2000 :
** Perlengkapan yang terpakai seharga  Rp  120.000
** Iklan yang dibayar adalah untuk 10 kali penerbitan sampai 31 Desember

2000, telah terbit sebanyak  6 kali terbit.

Diminta :
Buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan

Jurnal Penyesuaian

Tgl Akun Ref Debit Kredit

Des 31

Apakah Anda mengalami kesulitan mengerjakan latihan di atas? Baiklah, untuk
memeriksa pekerjaan Anda, cocokanlah dengan kunci jawaban berikut ini.

Jawaban Latihan 2
Iklan yang telah dibayar Rp 600.000,00 untuk 10 kali terbit.  Ini berarti bahwa untuk
1 kali terbit  = Rp 60.000,00  sehingga yang benar-benar telah menjadi beban iklan
sebanyak 6 kali terbit yaitu  6 x Rp 60.000,00 = Rp 360.000,00

Jurnal Penyesuaian

Tgl Akun Ref Debit Kredit

Des 31 Beban perlengkapan  120.000 -
Perlengkapan -   120.000

Beban iklan  360.000 -
Iklan dibayar dimuka -  360.000

Bagaimana hasil pekerjaan Anda setelah dicocokkan? Sudah benar jawabannya.
Dengan demikian  dilanjutkan dengan materi berikutnya.
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7. Penyesuaian Pendapatan Diterima di Muka

Suatu perusahaan kadang-kadang belum menyelesaikan pekerjaan yang dipesan
langganannya, tetapi telah menerima pembayaran atas pesanan tersebut.  Dalam
akuntansi penerimaan yang demikian disebut dengan pendapatan diterima di
muka.

Bisakah Anda memberi contoh akunnya? Baiklah, yang sering dijumpai dalam
praktiknya akun pendapat sewa diterima di muka, seperti contoh dalam neraca
saldo di bawah ini.

Neraca  Saldo
Per  31  Desember  2000

  No Akun Debit Kredit

202 Pendapatan diterima di muka - 3.000.000

Data penyesuaian 31 Desember  2000 :
** Pendapatan diterima di muka adalah sewa ruang yang diterima untuk waktu

1 tahun  terhitung 1  Agustus  2000.

Dari data di atas, maka jurnal penyesuaian yang perlu dibuat pada akhir periode
adalah sebagai berikut:

Jurnal Penyesuaian

Tgl Akun Debit Kredit

Des 31 Pendapatan diterima Di muka 1.250.000 -
Pendapatan sewa - 1.250.000

Mengapa jurnal penyesuaiannya dibuat demikian? Agar mudah Anda pahami,
coba perhatikan ilustrasi dibawah ini.

1 Agustus 2000 31 Des 2000 1 Agustus 2001
............................................................................................

Pendapatan sewa

5  bulan (Tutup buku)    7 bulan
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Keterangan :
Dari pendapatan sewa yang diterima di muka tersebut, maka jumlah yang benar-
benar merupakan pendapat sewa periode akuntansi 2000 adalah 5 bulan, yaitu
mulai 1 Agustus sampai dengan 31 Desember 2000.
Sehingga berjumlah  5/12  x Rp 3.000.000,- =  Rp 1.250.000,-
Pencatatannya adalah sebagai akun sewa  diterima di muka  sisi debit dan akun
pendapatan sewa di sisi kredit.

Setelah anda mengerti dan memahami tentang pendapatan diterima di muka
tadi, maka dilanjutkan dengan materi beban dibayar dimuka.

8.   Penyesuaian Beban yang Masih Harus Dibayar

Pengertian lain dari beban yang masih harus dibayar adalah beban dibayar
belakang.  Artinya beban yang seharusnya dibayar karena perusahaan telah
menikmati jasa yang diterima, sedangkan pembayaran belum dilaksanakan.

Dapatkah Anda memberikan contohnya?  Baiklah, contoh yang sederhana adalah
pembayaran rekening listrik di rumah Anda. Misalnya pembayaran yang Anda
lakukan di bulan Desember adalah untuk pemakaian jasa listrik bulan yang lalu
(November) dan bukan untuk bulan ( berjalan) Desember.  Sedangkan pemakaian
bulan Desember nantinya dibayar pada bulan Januari tahun yang akan datang.
Perhatikan contoh berikut ini!

Neraca  Saldo
Per  31  Desember  2000

  No         Akun Debit Kredit

603 Beban Rekening listrik 160.000 -

Data penyesuaian Per 31 Desember 2000 :
- Listrik bulan Desember belum dibayar sebesar Rp  240.000,-

Data penyesuaian mengandung arti bahwa Per 31 Desember 2000 beban listrik
belum dibayar dan belum dibukukan  Rp 240.000,- sehingga jumlah yang terdapat
dalam neraca saldo belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan
demikian harus dibukukan beban listrik tersebut dalam akun beban listrik di sisi
debit dan akun utang listrik  di sisi kredit.  Karena Per 31 Desember 2000 belum
dibayar dan merupakan beban pada periode akunatansi yang berakhir 31
Desember 2000.  Adapun dalam jurnal penyesuaian dicatat sebagai berikut :
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Jurnal Penyesuaian

 Tgl Akun Ref Debit Kredit

Des 31 Beban Rekening listrik 240.000 -
Utang listrik - 240.000

Dari uraian di atas, bisakan Anda memberikan contoh akun lain? Masih banyak
contoh lain yang sama prinsipnya dengan beban listrik tadi.  Misalnya Gaji
karyawan , telepon  dan bunga yang masih harus dibayar.  Berikut contoh
pencatatan dalam jurnal penyesuaiannya!

Jurnal Penyesuaian

 Tgl Akun Ref Debit Kredit

Des 31 Beban gaji karyawan  400.000 -
Utang gaji - 400.000

Jurnal penyesuaian di atas, sumber data penyesuaian Per 31 Desember 2000
adalah:  Gaji karyawan mingguan di bayar tiap hari Sabtu sebesar  Rp 600.000,-
(6 hari kerja) untuk 5 orang karyawan.  Tanggal 31 Desember  2000, jatuh pada
hari Kamis.

Agar lebih jelas, Anda perhatikan ilustrasi di bawah ini!

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu

................................................................ 31 Des Dibayar
2000       seharusnya

      Rp 600.000

Keterangan:
6 hari kerja Rp 600.000 sehingga 1 hari = Rp 100.000,- Gaji untuk hari Senin
sampai kamis yaitu 4 hari belum dibayar karena biasanya dibayar setiap hari
Sabtu.  Sehingga gaji 4 hari kerja adalah 4 x Rp 100.000,- = Rp 400.000,-
Pencatatan akun beban gaji harus dicatat di sisi debit Rp 400.00,- kemudian
karena belum dibayar menimbulkan akun utang gaji yang dicatat disi kredit Rp
400.000,-

Setelah selesai Anda mengerjakan materi tentang beban yang masih harus
dibayar, maka dilanjukan dengan materi berikut!
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9. Penyusutan Aktiva Tetap

Aktiva tetap merupakan aktiva yang memberikan manfaat operasi lebih dari satu
periode akuntansi.  Oleh karena pemakaian nilai aktiva akan berkurang
bersamaan dengan jalannya waktu. Dalam akuntansi berkurangnya nilainya aktiva
tetap ini lebih dikenal dengan penyusutan.

Apa itu penyusutan? Penyusutan aktiva adalah pengalokasian harga perolehan
aktiva tetap untuk periode-periode aktiva tersebut digunakan.  Pencatatan
penyusutan aktiva tetap dilakukan setiap akhir periode akuntansi, yaitu dengan
mendebit akun beban penyusutan mengkredit akun akumulasi penyusutan,
seperti tabel di bawah ini.

Tabel  2

Jurnal Penyesuaian

 Tgl Akun Ref Debit Kredit

Des 31 Beban penyusutan xxx -
Akumulasi penyusutan - xxx

Perhatikan neraca saldo dan data penyesuaian berikut ini!

Neraca  Saldo
Per  31  Desember  2000

 No             Akun Debit Kredit

121 Peralatan 1.200.000 -
122 Akumulasi Penyusutan - 1.200.000

peralatan

Data penyesuaian Per 31 Desember  2000
· Ditaksir penyusutan peralatan tahun ini  10 % dari harga perolehan

Keterangan :
Penyusutan  10 % x Rp 1.200.000,- = Rp 120.000,- dicatat sebagai akun beban
penyusutan peralatan di sisi debit dan di sisi kredit dicatat sebagai akumulasi
penyusutan peralatan. Perhatikan jurnal penyesuaian di bawah ini!
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Jurnal Penyesuaian

 Tgl Akun Ref Debit Kredit

Des 31 Beban penyusutan  120.000 -
Akumulasi penyusutan -  120.000

Dari uraian dan contoh di atas apakah Anda sudah mengerti? Baiklah, supaya
Anda lebih menguasai materi tersebut maka kerjakan latihan  berikut ini!.

Neraca  Saldo
Per  31  Desember  2000

 No                Akun Debit Kredit

121 Mesin 2.000.000 -
122 Akumulasi Penyusutan Mesin - 2.000.000
123 Komputer 3.000.000 -
124 Akumulasi Penyusutan komputer - 3.000.000

Data penyesuaian Per 31 Desember 2000:
1. Penyusutan mesin ditetapkan 15 % dari harga perolehan
2. Penyusutan  komputer ditetapkan  Rp 350.000,-

Diminta :
Buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan ! pada format yang disediakan berikut
ini.

Jurnal Penyesuaian

 Tgl Akun Ref Debit Kredit
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Bagus, Anda telah mengerjakan latihan 3 tadi. Untuk melihat hasil pekerjaan Anda
cocokkan dengan jawaban berikut  ini !

Jawaban Latihan 3
Jurnal Penyesuaian

 Tgl Akun Ref Debit Kredit

Des 31 Beban penyusutan mesin 300.000 -
Akumulasipenyusutan
mesin - 300.000

Beban penysutan komputer 350.000 -
Akumulasi penyusutan
komputer - 350.000

Dari uraian, contoh-contoh serta latihan-latihan di atas, rasanya cukup memberikan
pemahaman kepada Anda mengenai jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang
secara teori maupun praktek di lapangan.

Dengan selesainya Anda mengerjakan latihan 3 tadi, maka Anda sekaligus telah
selesai mengerjakan materi kegiatan 1 modul ini. Namun jangan lupa semakin banyak
Anda mengerjakan latihan-latihan, maka akan membantu Anda untuk memahami
materi kegiatan 2 nantinya.

Oleh karena itu sebelum Anda melanjutkan pekerjaan ke materi kegiatan 2 terlebih
dahulu Anda kerjakan tugas di bawah ini!  Selamat bekerja!
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KEGIATAN 1

Pilihan Ganda

Petunjuk: Pilihlah salah satu Jawaban yang paling benar !

Tuliskan jawabanmu pada kertas jawaban yang terpisah!

1. Jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi perlu di buat yang bertujuan
untuk ….
a. memudahkan dalam pencatatan ke dalam buku besar
b. mengurangi kesalahan dalam menyusun laporan keuangan
c. menyeimbangkan saldo-saldo buku besar yang ada
d. menyesuaikan saldo akun buku besar agar mencerminkan jumlah yang

sebenarnya serta laporan keuangan sesuai keadaan sebenarnya.
e. mempermudahkan penyelesaian kertas kerja akhir tahun.

2. Jika dalam suatu neraca saldo diketahui persediaan barang dagang  Rp
5.000.000,- dan pembelian barang dagang sebesar Rp 4.200.000,- Maka jurnal
penyesuaian untuk persediaan barang dagang awal adalah ….
a. Persediaan barang dagang Rp 5.000.000,-

Ikhtisar Rugi Laba Rp 5.000.000,-
b. Persediaan barang dagang Rp 4.200.000,-

Ikhtisar Rugi Laba Rp 4.200.000,-
c. Persediaan barang dagang Rp 9.200.000,-

Ikhtisar Rugi Laba Rp 9.200.000,-
d. Ikhtisar Rugi Laba Rp 5.000.000,-

Persediaan barang dagang Rp 5.000.000,-
e. Ikhtisar Rugi Laba Rp 4.200.000,-

Persediaan barang dagang Rp 4.200.000,-

3. Jurnal penyesuaian untuk perlengkapan pada akhir periode akuntansi adalah ….
a. Beban penyusutan perlengkapan xxx

Perlengkapan xxx
b. Beban perlengkapan xxx

Perlengkapan xxx
c. Beban perlengkapan xxx

Akumulasi penyusutan perlengkapan xxx
d. Beban pemakaian perlengkapan xxx

Akumulasi perlengkapan xxx
e. Beban perlengkapan xxx

Ikhtisar Rugi Laba xxx
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4. Pada tanggal 1 Agustus 2000 dibayar asuransi  Rp 600.000,- untuk waktu 1
tahun dicatat dalam akun asuransi dibayar di muka. Maka jurnal penyesuaian
per 31 Desember 2000 adalah ….
a. Beban asuransi Rp 600.000,-

Asuransi dibayar dimuka Rp 600.000,-
b. Beban asuransi Rp 350.000,-

Asuransi dibayar dimuka Rp 350.000,-
c. Beban asuransi Rp 250.000,-

Asuransi dibayar dimuka Rp 250.000,-
d. Asuransi dibayar dimuka Rp 350.000,-

Beban asuransi Rp 350.000,-
e. Asuransi dibayar dimuka Rp 250.000,-

Beban asuransi Rp 250.000,-

5. Sebuah peralatan dengan harga perolehan Rp 2.000.000,- Pada akhir periode
ditetapkan penyusutan  10 % dari harga perolehan.  Maka jurnal penyesuaian
untuk peralatan tersebut adalah ….
a. Beban peralatan Rp 2000.000,-

Peralatan Rp 200.000,-
b. Beban peralatan Rp 200.000,-

Akumulasi penyusutan Rp 200.000,-
c. Beban penyusutan peralatan Rp 200.000,-

Peralatan Rp 200.000,-
d. Beban penyusutan peralatan Rp 200.000,-

Ikhtisar rugi laba Rp 200.000,-
e. Beban penyusutan peralatan Rp 200.000,-

Akumulasi penyusutan peralatan Rp 200.000,-

6. Dalam Neraca saldo Per 31 Desember 2000 terdapat akun Pendapatan diterima
dimuka Rp 1.200.000,- Pada penyesuaian dijelaskan bahwa sewa tersebut adalah
sewa ruang yang terima untuk 1 tahun terhitung mulai 1 Juli 2000.  Jurnal
penyesuaian yeng perlu dibuat 31 Desember 2000 adalah  ….
a. Pendapatan sewa Rp 1.200.000,-

Kas Rp 1.200.000,-
b. Kas Rp 1.200.000,-

Pendapatan sewa Rp 1.200.000,-
c. Beban sewa Rp   600.000,-

Kas Rp    600.000,-
d. Ikhtisar rugi laba Rp   600.000,-

Pendapatan sewa Rp    600.000,-
e. Sewa diterima dimuka Rp   600.000,-

Pendapatan sewa Rp    600.000,-
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7. Perhatikan akun-akun berikut ini dengan cermat !
1. pembelian barang dagang
2. penjualan barang dagang
3. persediaan  barang dagang
4. biaya angkut pembelian
5. potongan penjualan
6. potongan pembelian
Akun di atas yang termasuk akun disesuaikan untuk menyesuaian persediaan

barang dagang bila menggunakan pendekatan HPP adalah ….
a. 1, 2, 3, 4
b. 1, 3, 4, 5
c. 1, 2, 4, 5
d. 1, 3, 4, 6
e. 2, 3, 4, 6.

8. Per 31 Desember  2000, Masih harus dibayar  gaji seorang karyawan Rp 500.000,-
karena sedang tugas ke luar kota. Maka jurnal penyesuaian yang perlu di buat
adalah ….
a. Beban gaji karyawan Rp 500.000,-

Kas Rp 500.000,-
b. Beban gai karyawan Rp 500.000,-

Utang gaji Rp 500.000
c. Beban gaji  karyawan Rp 500.000,-

Piutang dagang Rp 500.000,-
d. Kas Rp 500.000,-

Beban gaji Rp 500.000,-
e. Utang gaji Rp 500.000,-

Kas Rp 500.000,-
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9. Neraca  Saldo
Per  31  Desember  2000

 No                Akun Debit Kredit

603 Beban Rekening listrik & telepon 280.000

Per 31 Desember 2000, Listrik dan telepon bulan Desember 2000 belum dibayar,
Rp 180.000,-  Jurnal penyesuaian 31 Desember 2000 adalah  ….
a. Beban listrik dan telepon Rp 280.000,-

Utang listrik dan telepon Rp 280.000,-
b. Beban listrik dan telepon Rp 180.000,-

Utang listrik dan telepon Rp 180.000,-
c. Beban listrik dan telepon Rp 100.000,-

Utang listrik dan telepon Rp 100.000,-
d. Beban listrik dan telepon Rp 460.000,-

Kas Rp 460.000,-
e. Beban listrik dan telepon Rp 460.000,-

Utang listrik dan telepon Rp 460.000,-

10. Dalam neraca saldo per 31 desember 2000, terdapat akun Iklan dibayar dimuka
Rp 275.000,- untuk 10 kali penerbitan. Ternyata akhir periode 31 Desember 2000
belum terbit sebanyak 4 kali terbit.  Berarti Iklan yang dibebankan pada periode
2000 adalah ….
a. Rp 275.000,-
b. Rp 210.000,-
c. Rp  175.000,-
d. Rp 165.000,-
e. Rp 150.000,-
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KERTAS KERJA PERUSAHAAN DAGANG

Setelah mengerjakan modul ini Anda dapat:
1. menjelaskan pengertian kertas kerja;
2. menjelaskan fungsi kertas kerja;
3. menjelaskan bentuk kertas kerja; dan
4. menyusun kertas kerja 10 kolom.

1. Pengertian Kertas Kerja

Seperti halnya jurnal penyesuaian, maka kertas kerja juga sudah pernah
kamu pelajari kelas I bukan? Dalam modul kelas I yang lalu Anda sudah

mempelajari kertas kerja.   Apa bedanya kertas kerja yang dipelajari di kelas I
dengan kertas kerja yang dikerjakan sekarang? Baiklah, kertas kerja yang
disajikan dalam modul sekarang ini merupakan kertas kerja yang terdapat dalam
perusahaan dagang.

Kertas kerja sering juga disebut dengan neraca lajur (work sheet) yaitu suatu
daftar yang terdiri dari lajur atau kolom-kolom neraca saldo, ayat jurnal
penyesuaian serta laporan keuangan yang dibuat untuk menyajikan semua data
akuntansi yang diperlukan pada akhir periode akuntansi.

Kertas kerja yang sudah dipelajari kelas I adalah kertas kerja yang terdapat
dalam perusahaan jasa. Sedangkan di kelas II penekanan pada perusahaan
dagang dimana transaksi dan akunnya sudah lebih banyak. Dari uraian di atas
tentunya Anda sudah dapat menarik pengertian dari kertas kerja bukan?  Baiklah
sekarang dilanjutkan dengan fungsi kertas kerja.

2. Fungsi Kertas Kerja

Apa fungsinya kertas?  Kertas kerja adalah suatu alat bantu untuk memudahkan
penyusunan laporan keuangan dan membantu proses penutupan buku besar
suatu perusahaan. Dalam akuntansi pembuatan kertas kerja tidaklah suatu
keharusan. Jadi boleh dibuat boleh tidak. Biasanya agar laporan keuangan dapat
dengan mudah disusun maka kertas kerja dibuat terlebih dahulu.  Amatilah bagan
berikut ini!

Kegiatan Belajar 2
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SIKLUS AKUNTANSI PERUSAHAAN DAGANG

Dari bagan di atas, dapat Anda simpulkan bahwa kertas kerja hanya sebagai
alternatif (alat bantu) dalam penyusunan keuangan.

3. Bentuk Kertas Kerja

Ada beberapa bentuk kertas kerja diantaranya kertas kerja 6 kolom, 8 kolom, 10
kolom dan 12 kolom. Namun yang lazim digunakan adalah kertas kerja 10 kolom.
Berikut ini akan disajikan kertas kerja berbentuk 10 kolom.

No. Akun N.Saldo AJP N.SSD L/R Neraca
D      K D      K D      K D      K D      K

Bagaimana bentuk kertas kerja 6 kolom? Baiklah, untuk lebih jelas dikemukakan
bentuk kertas kerja selain yang berbentuk 10 kolom.

Jurnal
Penyesuaian

Laporan
Keuangan

Jurnal
Penutup

Neraca Saldo
stl Penutupan

Jurnal Umum/
Khusus

Buku
Besar

Buku
Pembantu

Bukti
Transaksi

Neraca
Saldo

Jurnal
Pembalik

Kertas
Kerja
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a. Kertas kerja 6 kolom terdiri atas:
1. Nomor akun
2. Nama akun
3. Neraca saldo (debit dan kredit)
4. Laba rugi (debit dan kredi)
5. Neraca  (debit dan kredit).

b. Kertas kerja 8 kolom terdiri atas:
1. Nomor akun
2. Nama akun
3. Neraca saldo (debit dan kredit))
4. Ayat penyesuaian (debit dan kredit)
5. Laba rugi (debit dan kredit)
6. Neraca (debit dan kredit).

c. Kertas kerja 12 kolom  terdiri atas:
1. Nomor akun
2. Nama akun
3. Neraca saldo (debit dan kredit)
4. Ayat penyesuaian (debit dan kredit)
5. Neraca saldo disesuaikan (debit dan kredit)
6. Laba rugi (debit dan kredit)
7. Modal /Laba ditahan  (debit dan kredit)
8. Neraca (debit dan kredit).

4. Cara Menyusun Kertas Kerja

Apakah sama cara menyusun kertas kerja untuk perusahaan dagang dengan
perusahaan jasa? Benar! Pada dasarnya sama saja dengan langkah-langkah
penyusunan kertas kerja perusahaan jasa. Perhatikan langkah-langkah berikut
ini:
1) Kolom nomor dan nama akun untuk mencatat  sesuai dengan nomor dan

mana akun buku besar

2) Kolom Neraca saldo untuk mencatat saldo-saldo sementara setiap akun buku
besar yaitu saldo debit dicatat di sisi debit dan saldo kredit di catat di sisi
kredit. Setelah itu lajur debit dijumlahkan dan hasilnya harus sama dengan
jumlah lajur kredit neraca saldo (Biasanya neraca saldo telah disiapkan
sebelum menyusun kertas kerja).

3) Kolom ayat penyesuaian adalah untuk mencatat semua ayat penyesuaian
pada akhir periode akuntansi yang biasanya telah di buat secara terpisah
dalam bentuk jurnal umum. Ayat jurnal penyesuaian sisi debit dipindahkan
pada akun yang bersangkutan, lajur debit dan ayat jurnal sisi kredit
dipindahkan pada akun lajur kredit.  Apabila akun dalam ayat penyesuaian
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belum ada dalam daftar akun neraca saldo, maka dapat ditambahkan nama
akun baru di bawahnya. Ingat lajur debit dan kredit kolom ayat penyesuaian
harus sama jumlahnya.

4) Kolom neraca saldo disesuaikan. Kolom ini merupakan perpaduan antara
kolom neraca saldo dengan ayat penyesuaian. Langkah-langkahnya sebagai
berikut:
a. Semua akun yang tidak mendapat penyesuaian maka saldo akun yang

terdapat dalam kolom neraca saldo langsung dipindahlkan ke kolom
neraca saldo disesuaikan (saldo debit dipindah ke sisi debit dan saldo
kredit dipindahkan ke sisi kredit)

b. Setiap saldo akun neraca saldo debit yang mengalami penyesuaian debit
dijumlahkan, angkanya di catat di sisi debit neraca saldo disesuaikan.
Begitu juga dengan saldo akun kredit mengalami penyesuaian kredit
dijumlahkan. Angkanya dicatat di sisi kredit Neraca saldo disesuaikan.

c. Setiap saldo akun di neraca saldo kredit jumlahnya lebih besar  mengalami
penyesuaian debit , maka selisihnya dicatat di sisi dkredit  neraca saldo
disesuaikan.

d. Setiap saldo akun di neraca saldo debit jumlahnya lebih besar mengalami
penyesuaian kredit, maka selisihnya dicatat di sisi debit neraca saldo
disesuaikan.

e. Akun baru yang angkanya teryang jumlahnya hanya terdapat pada kolom
ayat penyesuaian, maka jumlah tersebut langsung dipindahkan. Jumlah
kolom debit dipindahkan ke sisi debit dan jumlah kolom kredit dipindahkan
ke sisi kredit kolom neraca saldo disesuaikan.

f. Jumlah akun Ikhtisar laba rugi debit dan kredit kolom penyesuaian tidak
diselisihkan, melainkan langsung dipindahkan ke debit dan kredit kolom
neraca saldo disesuaikan.

Apabila semua saldo akun sudah dicatat dan dipindahkan ke kolom neraca
saldo disesuaikan, berarti saldo akun telah mencerminkan keadaan yang
sebenarnya dan  siap untuk disajikan dalam laporan keuangan.

5) Kolom laba rugi
Sebelum dilakukan pencatatan dalam kolom laba rugi ini, maka terlebih dahulu
data akun yang ada dalam kolom neraca saldo disesuaikan yang terdiri dari
golongan akun riil dan golongan akun nominal.  Setelah dipastikan golongan
akunnya, baru dipindahkan akun nominal ke kolom rugi laba sisi debit maupun
sisi kredit.  Oleh karena jumlah debit akun ikhtisar laba rugi  mempengaruhi
perhitungan laba, maka jumlah debit dan kredit akun tersebut langsung
dipindahkan ke debit dan ke kredit kolom laba rugi.

Setelah semua jumlah/angka yang termasuk akun nominal dipindahkan ke
kolom debit/kredit laba rugi maka sisi debit dan sisi kredit masing-masing
dijumlahkan. Selisih sisi debit dan kredit pada kolom laba rugi merupakan
sisa laba bersih atau rugi bersih. Apabila sisi debit lebih besar dari pada
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jumlah sisi kredit berarti rugi bersih, dan sebaliknya apabila jumlah sisi kredit
lebih besar dari pada sisi debit berarti sisa laba bersih.   Pencatatan selisih
tersebut adalah pada kolom jumlah yang lebih kecil sehingga jumlah debit
dan kredit kolom laba rugi seimbang (sama).

5. Kolom Neraca

Kolom neraca merupakan tempat untuk mencatat akun riil yang terdiri dari aktiva,
kewajiban dan modal. Semua akun riil debit atau kredit dicatat dalam kolom
neraca. Setelah itu sisi debit dijumlahkan dan sisi kredit dijumlahkan , selisih
atau perbedaannya merupakan penambahan modal atau pengurangan modal
yang disebabkan adanya laba bersih atau rugi bersih.

Pencatatan laba dalam kolom neraca di sisi kredit, dan sebaliknya apabila
perusahaan menderita klerugian maka dicatat dalam neraca di sisi kredit.

Dari uraian di atas, apakah dapat Anda mengerti ? Baiklah, apabila Anda baru
membaca langkah-langkah tersebut tentunya penguasaan anda terhadap
penyusunan kertas kerja belum maksimal.  Oleh karena agar lebih maksimal
pemahaman Anda, coba Anda ikuti langkah-langkah di atas dalam mengerjakan
latihan berikut ini!

1. Perhatikan neraca salso yang tersedia di bawah ini
2. Perhatikan ayat penyesuaian yang sudah dibuat secara terpisah dalam bentuk

jurnal umum

Diminta :
Berdasarkan neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian susunlah kertas kerja 10
kolom
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PD  TIYA JUJUR
Neraca Saldo

Per  31  Desember  2000

 No                Akun Debit Kredit

101 Kas 1.320.000 -
102 Piutang Dagang    840.000 -
103 Persediaan barang dagang  6.520.000 -
104 Perlengkapan 180.000 -
105 Asuransi dibayar dimuka  360.000 -
121 Peralatan 2.500.000 -
122 Akumulasi penyerahan peralatan - 250.000
201 Utang Dagang - 650.000
301 Modal Tiya Jujur - 11.500.000
302 Prive Tiya Jujur 200.000 -
401 Penjualan - 9.440.000
402 Retur penjualan 300.000 -
403 Potongan penjualan 150.000 -
501 Pembelian 7.850.000 -
502 Biaya angkut pembelian 280.000 -
503 Retur pembelian - 220.000
504 Potongan pembelian - 160.000
601 Beban gaji karyawan 1.200.000 -
602 Beban iklan 400.000 -
603 Beban serba-serbi 120.000 -

22.720.000 22.720.000
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Jurnal Umum Hal  03

 No                Akun Debit Kredit

Des 31 Ikhtisar Laba rugi  6.520.000 -
   1) Persediaan barang - 6.520.000

Persediaan barang  7.100.000 -
Ikhtisar laba rugi - 7.100.000

    2) Beban perlengkapan  80.000 -
Perlengkapan -       80.000

    3) Beban asuransi 200.000 -
Asuransi dby dimuka -     200.000

    4) Beban gaji    220.000 -
Utang gaji -     220.000

    5) Beban peny.peralatan 250.000 -
Akum.penyerahan peralatan -     250.000

    6) Iklan dibayar dimuka  240.000 -
Beban iklan -     240.000

    7) Beban listrik 120.000 -
Utang listrik -     120.000

Susunlah kertas kerja dengan menggunakan format yang telah disediakan di bawah
ini. Ingat tulisan harus bersih dan rapi. Selamat berlatih.

Setelah Anda coba mengerjakan latihan tadi, bagaimana?  Apakah Anda menemui
kesulitan? Mudah-mudahan tidak ada kesulitan. Baiklah, untuk memeriksa kertas
kerja yang telah Anda buat. Maka dapat Anda cocokkan dengan kunci jawaban
yang ada berikut ini.

(Terlampir)

Dalam mempelajari akuntansi, Anda memang diharapkan rajin mengerjakan soal-
soal latihan khusunya dalam bentuk praktik. Semakin banyak Anda mengerjakan
latihan maka makin mantap penguasaan Anda terhadap materi kertas kerja ini.



32

RANGKUMAN

· Kerta kerja merupakan alat bantu mempermudah penyusunan laporan keuangan
· Langkah-langkah penyusunan kertas kerja perusahaan dagang sama dengan

perusahaan jasa
· Bentuk kertas kerja yang lazim dipakai perusahaan adalah yang berbentuk 10

kolom.
· Kertas kerja hanya sebagai alat bantu, sehingga boleh dibuat boleh tidak,

tergantung dari kebutuhan perusahaan.

Dengan uraian tadi rasanya anda sudah dapat menguasai materi kertas kerja.
Sebelum anda mengakhiri kegiatan 2 ini, anda kerjakan lebih dahulu tugas berikut
ini!.
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KEGIATAN 2

Petunjuk : Pilihlah salah satu jawaban yang kamu anggap paling benar!
Tuliskan jawabanmu pada kertas jawaban tersendiri!

1. Persediaan barang dagang yang terdapat dalam neraca saldo merupakan ….
a. nilai pembelian
b. nilai penjualan
c. persediaan awal
d. persediaan akhir
e. persediaan awal + pembelian.

2. Akun asuransi dibayar dimuka jumlahnya terakhir sekali dicatat pada kolom ….
a. Neraca saldo disesuaikan sisi debit
b Neraca saldo disesuaikan sisi kredit
c. Laba rugi sisi debit
d. Laba rugi sisi kredit
e. Neraca sisi debit.

3. Akun Piutang dagang jumlahnya terakhir sekali dicatat pada  kolom ….
a. Neraca saldo disesuaikan sisi debit
b. Neraca saldo disesuaikan sisi kredit
c. Laba rugi sisi debit
d. Laba rugi sisi kredit
e. Neraca sisi debit.

4. Untuk penyesuaian persediaan barang dagang debit Rp 1.000.000,00 dan kredit
Rp 860.000,00  maka nilai persediaan barang dagang yang dicatat pada kolom
neraca saldo disesuaikan adalah ….
a. debit Rp 1.000.000,00 dan kredit  Rp 860.000,00
b. debit Rp    860.000,00 dan kredit  Rp 1.000.000,00
c. debit Rp    860.000,00
d. debit Rp  1.000.000,00
e. kredit Rp 1.000.000,00.

5. Saldo laba dalam kertas kerja dicatat pada kolom ….
a. laba rugi di sisi debit
b. laba rugi di sisi kredit
c. neraca di sisi debit
d. neraca di sisi kredit
e. laba rugi di sisi debit dan neraca di sisi kredit.
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6. Saldo rugi terakhir sekali dicatat dalam kertas kerja yaitu pada kolom ….
a. neraca saldo disesuaikan di sisi debit
b. neraca di sisi debit
c. laba rugi di sisi debit
d. neraca di sisi kredit
e. laba rugi di sisi kredit.

7. Perhatikan jurnal penyesuaian berikut ini!
Ikhtisar laba rugi Rp 2.000.000,00

Persediaan barang dagang Rp 2.000.000,00
Persediaan barang dagang Rp 2.250.000,00

Ikhtisar laba rugi Rp 2.250.000,00

Nilai akun persediaan barang yang terdapat pada kolom neraca saldo disesuaikan
adalah ….
a. debit Rp   250.000,00
b. debit Rp 2.250.000,00   dan kredit  Rp 2.000.000,00
c. debit Rp 2.250.000,00
d. debit Rp 2.000.000,00
e. kredit Rp 2.000.000,00

8. Berikut ini adalah akun yang jumlahnya dipindahkan dari neraca saldo disesuaikan
ke dalam kolom laba rugi :
a. Kas, piutang dan asuransi dibayar dimuka
b. Penjualan, beban gaji, pembelian
c. Penjualan, piutang, beban asuransi
d. Piutang, perlengkapan, prive
e. Pembelian, retur pembelian, prive.

9. Apabila jumlah sisi debit lebih kecil dari sisi kredi kolom laba rugi suatu kertas
kerja, maka itu berarti ….
a. perusahaan memperoleh keuntungan / laba
b. perusahaan menderita kerugian
c. modal perusahaan menurun
d. modal perusahaan bertambah
e. perusahaan dalam keadaan krisis.

10. Akun berikut adalah akun yang jumlahnya dicatat pada kolom neraca di sisi
debit :
a. Kas, piutang dagang, asuransi dibayar dimuka
b. Kas, piutang dagang, beban asuransi
c. Piutang dagang, perlengkapan, pendapatan diterima dimuka
d. Perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan
e. Peralatan, utang dagang, modal Tn.Jujur.

SEMOGA BERHASIL !
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P E N U T U P

Atas ketekunan Anda, maka selesailah Anda mengerjakan modul 5 ini dengan lancar.
Saya merasa bangga dengan selesainya Anda mengerjakan modul ini, mudah-
mudahan penguasaan Anda terhadap jurnal penyesuaian dan kertas kerja
perusahaan dagang dapat dijadikan sebagai pengetahuan dasar dalam mengerjakan
modul selanjutnya. Proses pencatatan jurnal penyesuaian dan kertas kerja,
merupakan dasar dalam penyusunan laporan keuangan, jurnal penutup dan neraca
saldo setelah penutupan nantinya.

Dalam modul 5 ini disajikan pencatatan ayat penyesuaian dalam jurnal umum. Setelah
itu  dipindahkan ke dalam kertas kerja dalam kolom ayat penyesuaian. Jurnal
penyesuaian berfungsi sebagai jurnal untuk menyesuaikan saldo-saldo akun buku
besar agar mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Kertas kerja yang lazim digunakan perusahaan dagang adalah kertas kerja yang
berbentuk 10 kolom .  Fungsi kertas kerja adalah untuk mempermudah penyusunan
laporan keuangan.  Namun demikian kertas kerja bukan merupakan keharusan untuk
dibuat, melainkan boleh dibuat boleh tidak.

Sebaiknya Anda terus bersungguh-sungguh mempelajari materi dalam modul 5,
agar Anda tidak mengalami kesulitan mengerjakan tes akhir modul nanti.

Dengan selesainya Anda mengerjakan kegiatan 2 ini berarti Anda telah mengakhir
modul 5 ini. Sebelum Anda melanjutkan ke modul berikutnya kerjakanlah lebih dahulu
tes akhir modul.

Bila Anda telah menguasai materi 70 % ke atas dari tes akhir modul atau setara
dengan nilai 7,00, maka Anda berhak melanjutkan ke modul berikutnya.  Apabila
belum sampai 70 %, coba ulangi lagi mempelajari  bagian yang belum Anda kuasai
atau diskusikan dengan teman-teman Anda serta bisa juga mendapatkan bantuan
dari guru bina di sekolah penyelanggara.

Tindak Lanjut

Informasi penting tentang tugas tambahan, tes akhir modul, hasil tes akhir modul
serta untuk mendapatkan modul selanjutnya Anda dapat menghubungi sekolah
penyelenggara.

Untuk memperdalam penguasaan materi modul ini, cobalah Anda pelajari buku-
buku akuntansi yang sesuai tentang jurnal penyesuaian dan kertas kerja perusahaan
dagang.

SELAMAT MENGERJAKAN TES AKHIR MODUL …!
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