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DESKRIPSI 

Jurnal sebagai media untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan 
pertama sebelum dimasukkan ke akun masing-masing. Dengan jurnal 

akan di debet suatu akun dan di kredit akun yang lain yang berpengaruh 
atas transaksi keuangan. Debet akun bisa berarti menambah nilai akun 
tersebut, dapat pula mengurangi nilai akun.Oleh karena itu dalam bab 

ini ini akan dibahas antara lain: Pengertian Jurnal, Cara melakukan 
pencatatan dalam jurnal. 

 

RELEVANSI 

Sebagai catatan pertama, jurnal memberikan informasi awal dalam 

akuntansi mengenai akun apa yang terpengaruh oleh transaksi yang 

terjadi. Dan jurnal ini memberikan beberapa pengaruh terhadap akun 
aset, akun liabilitas dan akun ekuitas. 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mempelajari materi bab ini diharapkan mahasiswa mampu : 

1. Menjelaskan Pengertian Jurnal 

2. Menjelaskan cara melakukan penjurnalan 

 

A. PengertianJurnal 

Transaksi keuangan perusahaan pertama dicatat dalam jurnal. 

Jurnal atau journal artinya harian, yakni catatan yang harus dilakukan 

secara harian. Dengan menggunakan aturan debit dan kredit, transaksi 

pertama masuk dalam catatan yang disebut jurnal (Warren, 2014). 

Dengan cara ini, jurnal tersebut mempunyai fungsi sebagai catatan saat 

transaksi terjadi. Jurnal merupakan media pencatatan pertama kali 
terhadap dokumen transaksi atau bukti-bukti pembukuan secara 
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kronologis (urut waktu). Haryono menyatakan jurnal adalah alat untuk 
mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis 
(berdasarkan urut waktu terjadinya) dengan menunjukan akun yang 

harus didebet dan dikredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. 

Menurut Dwi Martani et al, ( ?  ) pencatatan transaksi harian 

dilakukan melalui jurnal umum secara kronologis berdasarkan 
tanggal.Setiap transaksi yang terjadi diadakan pencatatannya terlebih 

dahulu dalam jurnal, sebelum dicatat dalam buku lain. Warren et 
al,.Karena itu, jurnal disebut dengan the book of original entry, artinya 

buku pencatatan pertama. 

Dari ketiga pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 
jurnal merupakan pencatatan pertama bukti transaksi secara kronologis 

dengan mendebet dan mengkredit suatu akun. 

Pencatatan yang dilakukan dalam jurnal menunjukkan urut 

waktu kejadian transaksinya dan mendebet atau mengkredit suatu akun 
dengan jumlah yang tertera dalam bukti pembukuannya. Proses 

pencatatan dalam jurnal seperti diatas disebut dengan 
journalizing.Journalizing dapat membantu tenaga pembuku (book keeper) 

memperkecil risiko kesalahan dalam melakukan pendebetan dan 

pengkreditan suatu akun dalam buku besar. 

Dalam perusahaan yang frekuensi transaksinya relatif sedikit 

atau perusahaan kecil, lazimnya dikembangkan suatu jurnal yang general 

purpose yaitu jurnal umum dua kolom. Kolom yang diperlukan dalam 

jurnal umum antara lain : tanggal, keterangan, referensi, debet dan 
kredit. 

Berikut ini ilustrasi Jurnal Umum Dua Kolom (debet dan kredit). 

 

Keterangan 

a. Tanggal merupakan tempat mencatat tanggal transaksi yang terjadi 

secara kronologis (urut waktu) 
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b. Keterangan merupakan tempat mencatat rekening yang akan didebet 
dan dikredit 

c. Referensi merupakan tempat mencatat tanda posting dengan 

mencantumkan nomer akun yang bersangkutan 
d. Debet merupakan tempat mencatat jumlah yang harus didebet 

e. Kredit merupakan tempat mencatan jumlah yang harus dikredit 

Dengan menganalisis transaksi maka dapat ditentukan 

pengaruhnya terhadap aset, liabilitas dan ekuitas perusahaan. Setiap 
unsur itu dapat bertambah atau berkurang sesuai dengan pengaruh yang 
terjadi. Cara mencatat hasil analisis bukti transaksi ke dalam jurnal yaitu 

dengan mendebet dan mengkredit rekening yang bersangkutan. 

Langkah 1Tanggal transaksi dimasukkan (secara kronologis) pada ko-

lom tanggal. 

Langkah 2Judul akun yang akan didebet dicatat di margin sebelah kiri 

di bawah kolom deskripsi, dan jumlah yang akan didebet 
masuk dalam kolom debit. 

Langkah 3 Judul akun yang akan dikreditkan tercantum di bawah dan 

di sebelah kanan judul akun yang didebet, dan jumlah yang 
akan dikreditkan dimasukkan ke kolom kredit 

Langkah 4 Deskripsi singkat bisa dimasukkan di bawah akun yang 
dikreditkan. 

Langkah 5 Kolom referensi posting dibiarkan kosong saat entri jurnal 
awalnya direkam. Kolom ini digunakan kemudian di bab 

ini ketika jumlah entri jurnal dialihkan ke akun di buku 

besar. 
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Jan 1 Kas 5.000.000Rp      

     Modal Aman 5.000.000Rp      

( penyetoran oleh pemilik )

Tgl

JURNAL

 

 

 

 

Keterangan atau nama gambar 

B. Pencatatan dalam Jurnal 

Dengan menggunakan cara mendebit dan mengkredit suatu akun yang 
mencerminkan transaksi keuangan, disebut sebagai jounalizing. Ilustrasi 

berikut ini Journalizing unit usaha Jasa Angkutan AMAN selama bulan 

Januari 2016. Sebelum dicatat dalam jurnal maka dilakukan analisis 

transaksi terlebih dahulu untuk menentukan  pengaruhnya terhadap 
suatu akun. 

Pengaruh terhadap suatu akun mempengaruhi keseimbangan 

persamaan akuntansi (accounting equation) Aset=Liabilitas+Ekuitas. 

Januari 2; Pemilik menginvestasikan kekayaannya dengan menyetorkan 

uang tunai sebesar Rp 5.000.000,00 dan peralatan kantor 

bernilai Rp 2.000.000,00.  

Transaksi penyetoran pemilik itu mengakibatkan kas, dan 
ekuitas perusahaan bertambah. Karena itu akun kas didebet 
dengan jumlah Rp 5.000.000,00 dan akun Peralatan Kantor 

di debet dengan jumlah Rp 2.000.000,00 untuk menambah 
aset perusahaan. Sedangkan akun modal Aman di kredit 

dengan jumlah Rp 7.000.000,00 untuk mencatat hak 
kepemilikan kepada perusahaan.  

 

 

Langkah 1 

Langkah 2 Langkah 2 Langkah 3 

Langkah 4 
Langkah 5 Langkah 3 
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Jan 2  Kas 5.000.000          -                         

 Peralatan Kantor 2.000.000          -                         

        Modal Aman -                         7.000.000          

 ( setoran pemilik )

Jan 4  Peralatan Kantor 1.500.000          -                         

        Utang Usaha -                         1.500.000          

 ( pembelian peralatan secara kredit )

 

 

 

 

Pengaruh transaksi keuangan tersebut ke persamaan akuntansi tampak 

berikut ini:  

 

             ASET                 =      LIABILITAS         +          EKUITAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Januari 4; Perusahaan membeli Peralatan untuk operasional Angkutan 

Aman seharga Rp 1.500.000,00 secara kredit.  

Transaksi pembelian peralatan tersebut mengakibatkan akun 

Peralatan dan akun kewajiban bertambah. Karena itu, akun 
Peralatan di debet untuk mencatat pengaruh bertambahnya 

aset, dan akun Utang Usaha di kredit untuk mencatat 
pengaruh bertambahnya kewajiban perusahaan kepada 
kreditur dengan jumlah Rp 1.500.000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

                    Kas 101

2016 2016

02-Jan 5.000.000        

            Peralatan Kantor 121

2016 2016

02-Jan 2.000.000        

            Modal Aman 301

2016 2016

02-Jan 7.000.000        



Jan 7  Perlengkapan Kantor 500.000             -                         

        Utang Usaha -                         500.000             

 ( pembelian perlengkapan secara kredit )

         Perlengkapan Kantor 121

2016 2016

07-Jan 500.000           

         Utang Usaha 121

2016 2016

07-Jan 500000

Pengaruh transaksi keuangan tersebut ke persamaan akuntansi tampak 
berikut ini:  

 

ASET                 =       LIABILITAS         +           EKUITAS  

 

 

 

 

 

Januari  7;  Perusahaan membeli Perlengkapan Kantor secara kredit 

seharga Rp 500.000,00. Transaksi pembelian perlengkapan 

itu mengakibatkan perlengkapan bertambah, dan Utang 

usaha juga bertambah. Karena itu akun rekening 
Perlengkapan di debet untuk mencatat pengaruh 

bertambahnya aset, dan akun Utang Usaha harus di kredit 
untuk mencatat pengaruh bertambahnya kewajiban 

perusahaan dengan jumlah Rp 500.000,00. 

 

 

 

 

 

Pengaruh transaksi keuangan tersebut ke persamaan akuntansi tampak 
berikut ini:  

 

       ASET                 =       LIABILITAS         +           EKUITAS 

 

 

 

 

 

         Peralatan Kantor 121

2016 2016

04-Jan 1.500.000        

             Utang Usaha 201

2016 2016

04-Jan 1500000



Jan 15  Beban Sewa 65.000               -                         

        Kas -                         65.000               

 ( Sewa bulan ini  )

                     Kas 121

2016 2016

15-Jan 65000

         Beban Sewa 121

2016 2016

15-Jan 65.000             

 

Januari 15; Perusahaan membayar sewa untuk bulan ini dengan nilai 
sebesar Rp 65.000,00 

 Transaksi pembayaran sewa itu mengakibatkan beban sewa 
bertambah, dan kas berkurang. Karena itu, rekening beban 

sewa di debet untuk mencatat pengaruh bertambahnya  
beban, dan kas di kredit untuk mencatat pengaruh 

berkurangnya aset perusahaan dengan jumlah Rp 65.000,00 

 

 

 

 

 

Pengaruh transaksi keuangan tersebut ke persamaan akuntansi tampak 

berikut ini:  

 

ASET                 =       LIABILITAS         +           EKUITAS 

 

 

 

 

 

Januari 17; Perusahaan menerimapendapatan jasa angkutan sebesar Rp 
300.000,00 

 Transaksi penerimaan pendapatan itu mengakibatkan kas 

bertambah, dan pendapatan juga bertambah. Karena itu, 

rekening kas di debet untuk mencatat pengaruh 
bertambahnya aset, dan pendapatan jasa di kredit untuk 

mencatat pengaruh bertambahnya pendapatan perusahaan. 

 

 

 



Jan 17  Kas 300.000             -                         

        Pendapatan Jasa -                         300.000             

 ( pendapatan jasa   )

                     Kas 101

2016 2016

17-Jan 300.000           

         Pendapatan Jasa 301

2016 2016

17-Jan 300000

Jan 19  Utang Usaha 200.000             -                         

        Kas -                         200.000             

 ( pendapatan jasa   )

 

 

 

 

 

 

Pengaruh transaksi keuangan tersebut ke persamaan akuntansi tampak 

berikut ini:  

 

ASET                 =       LIABILITAS         +           EKUITAS 

 

 

 

 

 

 

Januari 19; Perusahaan membayar utang yang jatuh tempo atas 

transaksi tertanggal 7 Januari sebesar Rp 200.000,00 

 Transaksi pembayaran utang itu mengakibatkan utang usaha 

berkurang dan kas juga berkurang. Karena itu akun utang 
usaha di debet untuk mencatat pengaruh berkurangnya 

kewajibanan, dan kas di kredit untuk mencatat pengaruh 
berkurangnya aset perusahaan sebesar Rp 200.000,00 

 

 

 

 

 

 

 



                     Kas 101

2016 2016

19-Jan 200000

             Utang Usaha 201

2016 2016

19-Jan 200.000           

Jan 24  Beban Gaji 90.000               -                         

        Kas -                         90.000               

 ( Gaji Karyawan )

                     Kas 101

2016 2016

24-Jan 90000

             Beban Gaji 201

2016 2016

24-Jan 90.000             

Pengaruh transaksi keuangan tersebut ke persamaan akuntansi tampak 
berikut ini:  

 

ASET                 =       LIABILITAS         +           EKUITAS 

 

 

 

 

 

 

Januari 24; Perusahaan membayar biaya gaji karyawan sebesar Rp 
90.000,00 

 Transaksi pembayaran biaya itu mengakibatkan biaya 

bertambah, dan kas berkurang. Karena itu, akun biaya gaji di 

debet untuk mencatat pengaruh bertambahnya beban dan 
akun kas di kredit untuk mencatat pengaruh berkurangnya 
aset perusahaan Rp 90.000,00 

 

Pengaruh transaksi keuangan tersebut ke persamaan akuntansi tampak 

berikut ini:  

 

ASET                 =       LIABILITAS         +           EKUITAS 

 

 

 

 

 



Jan 28  Beban Keperluan Kantor 15.000               -                         

        Kas -                         15.000               

 ( Keperluan Kantor )

                     Kas 101

2016 2016

28-Jan 5000

             Beban Keperluan 504

2016 2016

28-Jan 15.000             

Januari 28; Perusahaan membayar biaya keperluan kantor sebesar Rp 
15.000,00 

 Transaksi pembayaran beban itu mengakibatkan beban 

bertambah, dan kas berkurang. Karena itu, akun beban 

keperluan kantor di debet untuk mencatat pengaruh 

bertambahnya beban, dan akun kas di kredit untuk mencatat 
pengaruh berkurangnya aset perusahaan sebesar Rp 

15.000,00 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh transaksi keuangan tersebut ke persamaan akuntansi tampak 
berikut ini:  

 

ASET                 =       LIABILITAS         +           EKUITAS 

 

 

 

 

 

Januari 30; Perusahaan telah menyelesaikan pekerjaan dan menerima 

pendapatan jasa sebesar Rp 200.000,00 

 Transaksi penerimaan pendapatan itu mengakibatkan kas 

bertambah, dan pendapatan juga bertambah. Karena itu, 
akun kas di debet untuk mencatat pengaruh bertambahnya 

aset, dan akun pendapatan jasa di kredit untuk mencatat 
pengaruh bertambahnya pendapatan sebesar Rp 200.000,00 

 

 



Jan 30  Kas 200.000             -                         

        Pendapatan Jasa -                         200.000             

 ( penerimaan pendapatan jasa  )

Jan 31  Prive Pemilik 120.000             -                         

        Kas -                         120.000             

 ( Pengambilan pribadi pemilik )

                     Kas 101

2016 2016

30-Jan 200.000           

            Pendapatan Jasa 301

2016 2016

30-Jan 200000

 

 

 

 

 

Pengaruh transaksi keuangan tersebut ke persamaan akuntansi tampak 
berikut ini:  

 

ASET                 =       LIABILITAS         +           EKUITAS 

 

 

 

 

 

Januari 31; Pemilik perusahaan mengambil uang tunai untuk keperluan 
pribadinya sebesar Rp 120.000,00 

 Transaksi pengambilan pemilik itu mengakibatkan prive 

bertambah, dan kas berkurang. Karena itu, akun  
pengambilan privadi di debet untuk mencatat pengaruh 

bertambahnya prive, dan akun  kas di kredit untuk mencatat 
pengaruh berkurangnya aset perusahaan sebesar Rp 

120.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Kas 101

2016 2016

31-Jan 120000

         Prive Pemilik 302

2016 2016

30-Jan 120.000           

Pengaruh transaksi keuangan tersebut ke persamaan akuntansi tampak 
berikut ini:  

 

ASET                 =       LIABILITAS         +           EKUITAS 
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2016

Jan 1 Kas 5.000.000Rp      

Peralatan Kantor 2.000.000Rp      

     Modal Aman 7.000.000Rp      

( penyetoran oleh pemilik )

Jan 4 Peralatan Kantor 1.500.000Rp      

     Utang Usaha 1.500.000Rp      

( pembelian dari Toko ABC )

Jan 7 Perlengkapan 500.000Rp         

     Utang Usaha 500.000Rp         

( pembelian dari supplier )

Jan 15 Biaya Sewa 65.000Rp          

     Kas 65.000Rp          

( sewa bulan ini )

Jan 17 Kas 300.000Rp         

     Pendapatan Jasa Angkutan 300.000Rp         

(pendapatan selama 2 minggu )

Jan 19 Uang Usaha 200.000Rp         

     Kas 200.000Rp         

(pembayaran utang yang jatuh tempo)

Jan 24 Biaya Gaji 90.000Rp          

     Kas 90.000Rp          

(pembayaran gaji bulan ini )

Jan 28 Biaya Keperluan 15.000Rp          

     Kas 15.000Rp          

(pembayaran keperluan lain )

Jan 30 Kas 200.000Rp         

     Pendapatan Jasa Angkutan 200.000Rp         

(pendapatan jasa selama 2 minggu)

Jan 31 Penambilan Aman 120.000Rp         

     Kas 120.000Rp         

( pengambilan pemilik untuk keperluan pribadinya)

JUMLAH 9.990.000Rp      9.990.000Rp      

JURNAL
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LATIHAN SOAL 

SOAL NOMOR 1 

Untuk setiap akun dibawah ini tandailah dengan memberi cek apabila 

akun tersebut mengalami pengurangan nilai pada kolom debet atau 

kredit. 

DEBET KREDIT

1  Kas

2  Beban Gaji

3  Utang Bank

4  Gedung

5  Beban sewa

6  Perlengkapan

7  Penghasilan Sewa

8  Modal Ahmad

9  Beban Bunga

10  Peralatan

11  Pendapatan Bunga

12  Utang Usaha

13  Pengambilan Pemilik

14  Beban Perlengkapan  

 

 

SOAL NOMOR 2 

Pada bulan juni 2014, Ellie Hopkins mendirikan bisnis dekorasi interior, 
desain kelas satu. Selama bulan tersebut, Ellie menyelesaikan transaksi 

berikut yang berhubungan dengan bisnis. 

Juni  1 Ellie mentransfer uang tunai dari akun bank pribadi ke akun 

yang akan digunakan untuk bisnis itu sebesar Rp 21.500.000 

Juni  1 Dibayar sewa untuk periode 1 juni sampai akhir bulan sebesar   

Rp 4.200.000 

Juni   6 Membeli peralatan kantor secara kredit Rp 8.500.000 

Juni  8 Membeli truk bekas seharga Rp 28.000.000, membayar uang 

tunai Rp 3.000.000 dan memberikan wesel bayar untuk sisanya 
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Juni 10 Dibeli perlengkapan seharga Rp 1.800.000 

Juni 12 Menerima uang tunai untuk pekerjaan yang selesai sebesar      
Rp 9.000.000 

Juni 15 Membayar premi tahunan atas asuransi properti Rp 2.700.000 

Juni 23 Pekerjaan telah selesai dan dikirimkan faktur ke pelanggan 

sebesar Rp 13.650.000 

Juni 24 Menerima faktur untuk biaya truck yang harus dibayar di bulan 

Juli Rp 975.000 

Juni 29 Membayar biaya utilitis Rp 2.480.000 

Juni 29 Membayar biaya lain Rp 750.000 

Juni 30 Menerima tunai dari pelanggan Rp 7.800.000 

Juni 30 Dibaayar upah karyawan Rp 5.100.000 

Juni 30 Membayar kreditur sebagian dari jumlah yang terutang untuk 
peralatan yang dibeli pada tanggal 6 Juni Rp 4.250.000 

Juni 30 Menarik uang tunai untuk penggunaan pribadi Rp 3.000.000 

Diminta: 

Buatlah jurnal setiap transaksi dalam jurnal dua kolom, merujuk pada 

bagan akun berikut untuk didebet dan dikreditkan. Berikan  penjelasan 
secukupnya. 

101 Kas    301 Modal Elli 

102 Piutang Usaha  302 Prive Elli 

103 Perlengkapan   401 Pendapatan Fee 

104 Auransi dibayar Dimuka 501 Beban Upah 

111 Peralatan   502 Beban Sewa 

112 Truck   503 Beban Utilitas 

201 Utang Wesel   504 Beban Truck 

202 Utang Usaha   505 Beban lain 

 

SOAL NOMOR 3 



Pada tanggal 1 Oktober 2014, jay mendirikan bisnis dekorasi interior, 
Pioneer Designs. Selama bulan tersebut, Jay menyelesaikan transaksi 
berikut yang terkait dengan bisnis ini: 

Oktober  1 Jay mentransfer uang tunai dari rekening bank ke rekening 
yang akan digunakan untuk bisnis tersebut Rp 18.000.000 

Oktober  4 Membayar sewa untuk periode 4 Oktober sampai akhir bulan 
Rp 3.000.000 

Oktober 10 Membeli truck bekas Rp 23.750.000 yang dibayar dengan 
tunai Rp 3.750.000 dan menyerahkan wesel bayar untuk 

sisanya. 

Oktober 13 Membeli peralatan dengan kredit Rp 10.500.000 

Oktober 14 Membeli perlengkapan dengan tunai Rp 2.100.000 

Oktober 15 Membayar premi tahunan atas asuransi properti sebesar     

Rp 3.600.000 

Oktober 15 Menerima uang tunai untuk perkerjaan yang selesai sebesar 
Rp 8.950.000 

Oktober 21 Membayar kreditur sebagian dari jumlah yang terutang 

untuk peralatan yang dibeli pada bulan oktober sebesar    
Rp 2.000.000 

Oktober 24 Pekerjaan yang selesai dan mengirim faktur ke pelanggan 
Rp 14.150.000 

Oktober 26 Menerima faktur untuk biaya truk, yang harus dibayarkan 
pada bulan Nopember Rp 700.000 

Oktober 27 Membayar biaya utilitas Rp 2.240.000 

Oktober 27 Membayar biaya lain Rp 1.100.000 

Oktober 29 Menerima uang tunai dari pelanggan secara kredit sebesar 

Rp 7.600.000 

Oktober 30 Membayar upah karyawan Rp 4.800.000 

Oktober 31 Mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi sebesar     

Rp 3.500.000 

Diminta : 



Buatlah jurnal setiap transaksi dalam jurnal dua kolom, merujuk pada 
bagan akun berikut untuk didebet dan dikreditkan. Berikan  penjelasan 
secukupnya. 

101 Kas    301 Modal Jay 

102 Piutang Usaha  302 Prive Jay 

103 Perlengkapan   401 Pendapatan Fee 

104 Auransi dibayar Dimuka 501 Beban Upah 

111 Peralatan   502 Beban Sewa 

112 Truck   503 Beban Utilitas 

201 Utang Wesel   504 Beban Truck 

202 Utang Usaha   505 Beban lain 

 

SOAL NOMOR 4  

Berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari 
2011 pada perusahaan Jasa Amazonia milik tuan Atmadi: 

Januari  2 Pemilik perusahaan menyerahkan hartanya kepada perusa- 
haan berupa uang tunai sebesar Rp 180.000.000 dan 

peralatan kantor seharga Rp 160.000.000 

Januari  5 Dibayar sewa kantor bulan Januari sebesar Rp 4.000.000 

Januari  8 Dibayar beban iklan bulan ini sebesar Rp 1.500.000 

Januari 12 Diterima pendapatan selama sepuluh hari pertama operasi 
sebesar Rp 28.000.000 

Januari 14 Dibayar premi asuransi sebesar Rp 9.000.000 untuk jangka 
waktu satu tahun 

Januari 15 Dibeli komputer seharga Rp 8.000.000 secara kredit dari toko 
Maharani 

Januari 17 Dibeli bensin dan oli seharga Rp 800.000 

Januari 18 Diperoleh pendapatan untuk sepuluh hari kedua operasio 
sebesar Rp 5.500.000 

Januari 21 Dibayar beban perjalanan pemilik perusahaan sebesar 

sebesar  Rp 2.750.000 

Januari 24  Dibayar utang kepada Toko Maharani sebesar Rp 5.000.000 



Januari 26 Diterima pendapatan untuk sepuluh hari ketiga operasi 
perusahaan sebasar Rp 6.500.000 

Januari 28 Dibeli bensin dan Oli secara tunai seharga Rp 4.500.000 

Januari 29 Dibayar gaji sopir sebesar Rp 1.500.000 

Januari 30 Pemilik mengambil uang perusahaan sebesar Rp 20.000.000 

untuk keperluan pribadi 

Diminta : 

Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi diatas ! 

 

SOAL NOMOR 5 

CV Aneka didirikan pada tanggal 1Oktober 2011 oleh tuan Bardiono. 
Transaksi-transaksi yang terjadai selama bulan Oktober adalah sebagai 

berikut : 

Oktober  2 Tuan Bardiono menyerahkan hartanya kepada perusahaan 

berupa uang tunai sebesar Rp 250.000.000 dan sebuah 
mobil yang berharga Rp 90.0.00.000 

Oktober  4 Dibayar sewa kantor utnuk satu bulan sebesar Rp 15.000.000 

Oktober  6 Dibeli peralatan kantor seharga Rp 25.000.000 secara kredit 

Oktober  8 Diterima komisi penjualan sebesar Rp 7.500.000 

Oktober 10 Dibayar beban iklan sebesar Rp 2.500.000 

Oktober 14 Diperoleh pendapatan sebesar Rp 20.000.000 tetapi uangnya 

belum diterima 

Oktober 15 Dibayar premi asuransi untuk masa tiga tahun sebesar Rp 

7.500.000 

Oktober 18 Dilakukan pembayaran atas pembelian peralatan kantor 

yang dilakukan tanggal 6 Oktober sebesar Rp 10.000.000 

Oktober 19 Diterima komisi penjualan sebesar Rp 8.500.000 

Oktober 22 Diterima kas dari pendapatan tertanggal 14 Oktober  diatas 

Oktober 26 Tuan Bardiono mengambiluang perusahaan sebesar sebesar 
Rp 6.500.000 untuk keperluan pribadi 

Oktober 30 Dibyar gaji pegawai blan ini sebesar Rp 4.500.000 

Diminta : 



Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi tersebut diata ! 

 

 

SOAL NOMOR 6  

Pada awal tahun 2012, Tamara & Karenina mendirikan sebuah 

perusahan biro perjalanan yang diberi nama PT Zig Zag yang 

berkedudukan di Jakarta Selatan. Selama bulan Januari 2013, transaksi 
ang dilakukan PT Zig Zag berkaitan dengan proses pendirian dan 
transaksi lainya sebagai berikut: 

Januari  1 Tamara dan karenina menyerahkan uang tunai masing-
masing sebesar Rp 90.000.000 dan 4 unit kendaraan dengan 

nilai Rp 210.000.000 per unit sebagai setoran modal saham. 

Januari  4 PT Zig Zag memperoleh kredit usaha dari BCA sebesar Rp 

250.000.000 dengan jaminan BPKB  kendaraaan perusahaan 

Januari  5 Membayar biaya sewa kantor sebesar Rp 4.000.000 selama 
sebulan 

Januari  6 Membeli dari toko Mebelindo sejumlah peralatan kantor ( 
meja, Kursi, Komputer ) bekas seharga Rp 47.000.000, 

dimana sebesar Rp 15.000.000 dibayar tunai dan sisanya 
akan dilunasi secepatnya. 

Januari  7 Membayar tunai biaya iklan selama seminggu di radio Swara 
akbar dan koran sebesar Rp 6.600.000 

Januaari  8 Membeli perlengkapan kantor ( kertas, tinta ) seharga Rp 

7.500.000 secara tunai 

Jaunari 11 Menjual satu pakaet wisata ke Bali untuk 20 karyawan PT 

ABC senilai Rp 42.500.000. Sebesar Rp 22.500.000 telah 
dibayar tunai sebagai uang muka dan sisanya akan dilunasi 

secepatnya. 

Januari 14 Menjual satu paket wisata ke Jawa Timur kepada karyawan 
PT Niaga Jaya senilai Rp 38.000.000 dan PT Niaya Jaya 

meluasi seluruh biaya tersebut. 

Januari 15 Membeli satu bis mini seharga Rp 180.000.000 dari Niaga 

Motor. PT Zig Zag membayar sebesar Rp 65.000.000 secara 

tunai dan sisanya akan dilunasi dalam tempo 10 bulan 



Januari 16 Membeli 1 kendaraan bekas untuk operasi perusahaan 
seharga Rp 78.000.000 dimana sebesar Rp 28.000.000 
dibayar tunai dan sisanya akan dilunasi dalam 3 bulan. 

Januari 18 Menerima peunasan iutang dari PT ABC atas kekurangan 
pembayaran transaksi tanggal 11 Januari 2013 

Januari 19 Membayar biaya telepon, listrik dan air PAM sebesar Rp 
4.700.000 

Januari 21 Menjual satu paket wisata ke Yogyakarta kepada SMA 234 
Jakarta senilai Rp 22.000.000. Panitia wisata SMA 234 

membayar tunai sebesar Rp 15.000.0000 dana sisanya akan 

dilunasi dalam dua minggu. 

Januari 22 Membayar biaya penginapan di Hotel Bali Indah, Kuta 

Denpasar sebesar Rp 7.500.000 

Januari 23 Membayar biaya penginapan di Hotel Nusantara, Malang 

sebesar Rp 6.000.000 dan di Hotel Melati, Yogyakarta 
sebesar Rp 4.000.000 

Januari 24 PT Zig Zag membayar utang usaha sebesar Rp 10.000.000 

kepada Toko Mebelindo atas transaksi tanggal 6 Januari 

2013 dan sisanya akan dilunasi bulan berikutnya. 

Januari 25 PT Zig Zag membagikan dividen sebesar Rp 7.500.000 
kepada pemegang sahamnya 

Januari 28 Membayar gaji dan komisi pegwai sebesar Rp 9.500.000  

Januari 29 Membayar biaya bunga bank sebesar Rp 6.200.000 

Berdasarkan data tersebut, buatlah jurnal Umum atas transaksi yang 

dilakukan Biro Perjalanan PT Zig Zag selama bulan Januari 2013. 

 

SOAL NOMOR 7  

Pada awal tahun 2012, Kristofel & Marcelino mendirikan sebuah 
perusahaan percetakan yang diberi nama PT Warna Warni yang 

berkedudukan di Denpasar. Selama bulan Januari 2012, transaksi yang 
dilakukan PT Warna Warni berkaitan dengan proses pendirian dan 

transaksi lainnya sebagai berikut: 

Januari  2 Pemegang saham perusahaan menyerahkan uang tunai, tanah 

dan ruko masing-masing sebesar RP 135.000.000; Rp 



245.000.000; dan Rp 265.000.000 sebagai modal saham 
perusahaan. 

Januari  4 Percetakan PT Warna Warni memperoleh kredit usaha dari 

BCA sebesar Rp 75.000.000 dengan jaminan ruko 
perusahaan 

Januari  5 Membeli dari PT Indoprint satu set peralatan cetak ( mesin 
cetak, foto kopi) seharga Rp 188.000.000 dimana sebesar Rp 

48.000.000 dibayar tunai dan sisanya akan dilunasi dlama 6 

bulan ke depan. 

Januari  7 Membayar tunai biaya iklan selama seminggu di radio 

Merdeka dan koran sebesar Rp 3.750.000 

Januari  8 Membeli perlengkapan cetak ( kertas, tinta ) seharga Rp 

14.200.000 

Januari 11 Menerima pesanan cetakan kalender tahun 2012 dari PT 

Sumber Rejeki senilai Rp 38.500.000. Sebesar Rp 18.500.000 
telah dibayar tunai sebagai uang muka dn sisanya akan 
dilunasi pada saat pesanan tersebut selesai. 

Januari 14 Menerima pesanan cetakan formulir dan nota dari PT ABC 

senilai Rp 26.000.000 pemesan belum membayar sama sekali 

Januari 15 Membeli perlengkapan cetak ( kerta, cat, tinta ) dari Toko 
Niata Jaya sebesar Rp 12.000.000  dimana sebesar Rp 

3.000.000 dibayar tunai dan sisanya akan dilunasi dalam satu 
bulan. 

Januari 16 Membeli kendaraan baik terbuka bekas untuk operasi 

perusahaan seharga Rp 68.000.000 dimana sebesar Rp 
28.000.000 dibayar tunai dan sisanya akan dilunasi dlam 3 

bulan. 

Januari 18 Pesanan kalender dari PT Sumber Rejeki ( taransaksi tanggal 

11 Januari 2012 )telah selesai. Pesanan diambil pemesan dan 
kekurangan pembayaran dilunasi. 

Januari 19 Membayar biaya telepon, listri dan air PAM sebesr Rp 

3.750.000 

Januari 21 Pesanan PT ABC ( transaksi tanggal 14 Januari 2012 ) telah 

selesai. PT ABC mengambil pesanannya dan membayar 
kewjibannya sebesar RP 15.000.000 sementara sisanya akan 

dilunasi bulan Februari mendatang. 



Januari 22 Peercetakan PT Warna Warni melunasi utang usaha ke PT 
Indoprint atas transaksi tanggal 5 Januari 2012. 

Januari 25 PT Warna Warni membagikan dividen tunai sebesar Rp 

6.000.000 kepada pemegang saham 

Januari 28 Membayar gaji dan komisi pegawai sebesar Rp 6.500.000  

Januari 29 Membayar biaya bunga bank sebesar Rp 4.800.000 

Januari 30 Dari hasil perhitungan, diketahui bahwa perlengkapan cetak 

yang tersisa bernilai Rp 12.000.000 

Diminta: 

Berdasarkan data tersebut, buatlah Jurnal Umum ats transaksi yang 

dilakukan percetakan T Warna Warni selama bulan Januari 2012 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


