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MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN 

SEDERHANA 

Definisi akuntansi menurut American Accounting Association yang diterjemahkan sebagai 
berikut: 

“Akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran dan penyampaian 
informasi ekonomi untuk memungkinkan pembuatan keputusan yang jelas 

dan tegas oleh pemakai informasi tersebut.” 

Definisi akuntansi jika dari sudut pandang kegiatan adalah proses pencatatan, penggolongan, 
pengikhtisaran dan penyajian laporan mengenai transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu 
periode tertentu.  

Berdasarkan definisi tersebut, transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode diproses 
dalam beberapa tahap kegiatan yang merupakan suatu siklus. Siklus yang terjadi dalam penyajian 
laporan keuangan dinamakan siklus akuntansi. Siklus akuntansi tersebut mencakup kegiatan-
kegiatan berikut: 

a. Pengidentifikasian 
b. Pencatatan 
c. Penggolongan 
d. Pengikhtisaran 
e. Penyusunan Laporan 
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SIKLUS AKUNTANSI 

Proses transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi dilakukan dengan melalui 
beberapa tahap sehingga tahapan tersebut menjadi suatu siklus yang disebut siklus akutansi. 
Siklus akuntansi secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

SIKLUS AKUNTANSI DENGAN MS EXCEL 

Siklus akuntansi dengan menggunakan MS Excel tidak jauh beda dengan siklus akuntansi dengan 
yang dilakukan secara manual. Dalam siklus ini dimulai dari pencatatan transaksi berdasarkan 
bukti transaksi ke dalam jurnal, kemudian data jurnal diposting ke buku besar. Dari buku besar 
dipindahkan ke neraca saldo, kemudaian membua neraca lajur, lalu dilakukan penyesuaian 
berdasarkan data penyesuaian yang ada, setelah itu dari berdasarkan data neraca lajur dibuatlah 
laporan keuangan.  

 

Langkah-langkah yang harus dilakukan didalam membuat aplikasi akuntansi excel adalah sebagai 
berikut :  

1. Merancang Nomor Rekening 
2. Membuat Tabel Perkiraan/Akun 
3. Membuat Jurnal umum  
4. Membuat Buku Besar 
5. Membuat Neraca Saldo 
6. Membuat Jurnal Penyesuaian 
7. Membuat Neraca Lajur 
8. Membuat Laporan Keuangan diantaranya :   

a. Membuat Laporan Laba / Rugi 
b. Membuat Perubahan Modal  
c. Membuat Neraca Akhir  

 

Merancang Nomor Rekening/Akun 

Untuk mempermudah pengaksesan suatu permasalahan (Laporan Keuangan) setiap rekening 
harus diberikan nomor kode. Bentuk kode yang digunakan dapat dengan banyak cara, tetapi 
tetap pada pengelompokkan rekening-rekening dalam lima golongan yaitu: Aktiva, Utang, 
Modal, Pendapatan dan Biaya. 
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Contoh Nomor Akun 

1 1 0 1 

 

Aktiva  Aktiva Lancar  Nomor Urut 

Pada kode digit pertama, angka 1 menunjukkan Aktiva, sedangkan angka 1 pada digit kedua 
menujukkan Jenis Aktiva, yaitu Aktiva Lancar. Untuk kode digit ketiga dan keempat menunjukkan 
Nomor Urut Kode. 
 

STUDI KASUS 

PT. SENTOSA PRESS bergerak dalam bidang Jasa Percetakan, ingin menyajikan laporan keuangan 
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2108. Adapun Neraca Saldo yang dimiliki PT. SENTOSA 
PRESS per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut: 

 

Transaksi yang terjadi selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:  

1. 1 Jan - Menerima uang Rp. 2.450.000 sebagai pendapatan jasa mencetatk buku 

2. 1 Feb - Melunasi hutang dagang Rp. 1.302.000 

3. 1 Mar - Membayar bunga untuk masa 1 januari sampai 30 juni 2008 sebesar Rp. 150.000,- 

4. 1 Apr - Menerima uang pelunasan pihutang dagang Rp. 993.250,- 

5. 1 Mei - Membeli bahan-bahan percetakan (kertas, tinta, lem, dan sebagainya) sejumlah 
Rp. 3.765.000,-  dari jumlah tersebut Rp. 2.500.000,- dibayar tunai sisanya kredit 

6. 1 Jul - Menerima uang pendapatan jasa mencetak Rp. 1.200.000,- 

7. 1 Agu - Pemilik mengambil uang Rp. 750.00,- untuk kepentingan pribadi 

8. 1 Sep - Membayar biaya listrik Rp. 213.000,- 

9. 1 Okt - Menerima uang pendapatan jasa mencetak Rp. 2.955.000,- 

10. 1 Nop - Membayar gaji pegawai Rp. 1.717.500,- 

11. 1 Des - Melunasi sebagian hutang hipotik sebesar Rp. 2.500.000  
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MEMBUAT TABEL PERKIRAAN/ DAFTAR AKUN 

Daftar akun berfungsi untuk menyimpan nomor dan nama akun yang akan digunakan oleh 
perusahaan. Buatlah daftar akun terlebih dulu sebagai sumber data untuk mengidentifikasi 
jurnal-jurnal yang akan kita lakukan nantinya pada sebuah form jurnal. Buatlah tabel DAFTAR 
AKUN pada sheet-1 dan isikan di dalamnya no akun/rekening, nama akun dan saldo awal akun 
(saldo laporan keuangan Neraca sebelumnya). Lengkapi pula kolom POS untuk tiap-tiap 
kelompok akun sebagai berikut : 

1. Aktifkan Sheet1 dengan mengklik tab Sheet1, kemudian rename menjadi TblRekening. 
2. Kemudian buatlah tabel daftar akun seperti berikut ini. 

 
3. Isikan saldo awal dari masing-masing akun berdasarkan data tabel Neraca 31 Desember 

2017. 
4. Blok range sel tabel B3:E24, kemudian definisikan nama range sel tersebut dengan nama 

TblAkun. 

 
 

Hasil akhir dari Tabel Perkiraan/ Daftar Akun adalah sebagai berikut: 
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MEMBUAT TABEL JURNAL UMUM 

Sebelum kita mulai mencatat transaksi-transaksi ke dalam jurnal, terlebih dahulu kita 
menyiapkan format dan fungsi. Buatlah tabel JURNAL UMUM pada sheet-2 sekaligus isikan 
transaksi di dalamnya.  

Langkah-langkah pembuatan jurnal umum adalah sebagai berikut :  

1. Aktifkan sheet baru, dalam hal ini klik tab Sheet2, kemudian rename menjadi Jurnal 
Umum. 

2. Buatlah format Jurnal Umum pada sheet Jurnal Umum seperti berikut ini  

 

3. Membuat daftar pilihan kode akun/nomor rekening pada kolom Kode 

 

 Klik pada sel isian Kode (D6), kemudian kli Tab Data, pada bagian Data Tools klik Data 
Validation untuk menampilkan kotak dialog Data Validation. 
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 Pada bagian Allow, pilihlah opsi List 

 Pada bagian Source, arahkan ke alamat range kolom Kode yang ada pada Tabel 
Perkiraan. 

Objek List Kode ini dapat di-copy ke baris berikutnya di dalam kolom Kode 

4. Sebelum kita memasukkan data transaksi ke dalam jurnal umum kita harus terlebih 
dahulu membuat formula untuk mengisi nama rekening secara otomatis dari tabel 
perkiraan yang telah kita buat. 

Letakkan pointer pada kolom Nama Rekening (E6) di jurnal umum kemudian ketikkan 
formula dibawah ini : 

=VLOOKUP(kode,range rekening,kolomrekening) 

 kode    : kode rekening pada format Jurnal Umum (D6) 

 range rekening : gunakan nama range TblAkun yang telah didefinisikan 
sebelumnya pada saat membuat Tabel Perkiraan. 

 kolom rekening  : kolom yang ingin dimasukkan secara otomatis (2). 

 

Setelah formula nama rekening dibuat, maka setiap kali kode diisikan nomor rekening 
atau kode akun secara otomatis nama rekening akan muncul secara otomatis.  

5. Isikan dan lengkapi data transaksi selama tahun 2018 pada tabel Jurnal Umum secara 
manual. 

Anda juga dapat input data transaksi pada Jurnal Umum melalui form seperti berikut ini. 
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Tahapan untuk membuat form input data transaksi pada jurnal umum adalah sbb: 

 Tahap pertama adalah mengaktifkan dan menampilkan tombol Form pada toolbar, 
yaitu 

a. Menampilkan kotak dialog Excel Options, pada tab File klik Options 

 

b. Klik Cutomize Ribbon. 

c. Pada bagian Main Tabs, klik dua kali tab Data kemudian klik tombol New Group 
atau klik kanan pada tab Data untuk menampilkan menu shortcut lalu pilih menu 
Add New Group maka akan muncul New Group (Custom). 

d. Klik kanan pada New Group (Custom), kemudian pilih Rename. Tentukan simbol 
dan nama baru dari group baru tersebut (ganti nama menjadi Form). 

e. Klik group baru Form 

f. Pada Choose commands from carilah perintah Form kemudian klik tombol 
Add>>. 
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Cobalah periksa pada menu tab Data pada Excel, apakah sudah muncul group 
dan tombol Form?  

 Tahapan selanjutnya adalah input data transaksi dengan form, gunakan tombol Form 
yang sudah diaktifkan. Gunakan fasilitas tombol New untuk menambah data 
transaksi, dan tombol-tombol lainnya yang ada di dalam form untuk mengedit dan 
mencari data transaksi. 

 

MEMBUAT TABEL BUKU BESAR 

Sebelum melakukan posting ke buku besar, terlebih dahulu perlu dilakukan pengelompokan 
rekening buku besar. Mulai dari Aktiva Lancar, Aktiva Tetap, Hutang, Modal, Pendapatan dan 
Biaya. Sehingga nantinya masing-masing buku besar yang akan dibuat akan ditempatkan pada 
satu sheet sesuai dengan kelompok rekening yang ada. 

Langkah-langkah pembuatan buku besar adalah sebagai berikut :  

1. Aktifkan sheet baru, dalam hal ini klik tab Sheet3, kemudian rename menjadi BBAktiva 
Lancar. 

2. Pada sheet baru tersebut, buatlah tabel Buku Besar dengan format yang sama dengan 
format tabel Jurnal Umum. 

 
 Copy tabel yang ada pada jurnal umum (format jurnal umum) ke dalam sheet buku 

besar (BBAktiva Lancar), masing-masing nomor rekening Aktiva Lancar dibuatkan 
satu buku besar.  

 Copy field kode pada jurnal umum, karena ini akan dijadikan sebagai kriteria 
pencarian nilai dari masing-masing buku besar yang akan dibuat dalam data jurnal 
umum. 

 Tambahkan kolom Saldo setelah kolom Kredit. 

 Kolom Kode (D) dan Nama Rekening (E) tidak perlukan, maka dapat disembunyikan 
dengan perintah Hide. 

 Pada sel kode (G3) diisi dengan kode akun, sedangkan sel nama rekening (F3) diisi 
dengan formula =VLOOKUP(G3;TblAkun;2) 

 Pada baris pertama jurnal umum diisi dengan data Saldo Awal dari masing-masing 
akun rekening yang ada pada tabel perkiraan/ akun rekening yang telah dibuat 
sebelumnya.  

 Pada kolom Saldo diisi dengan formula Debit – Kredit (G6 – H6). 

3. Untuk mengisi data Buku Besar berdasarkan data Jurnal Umum 

 Tempatkan pointer pada sel kolom Tgl setelah data Saldo Awal (A7), kemudian klik tab 
Data pada bagian Sort & Filter klik tombol Advanced untuk menampilkan Advanced Filter. 

 Pada bagian Action, pilih opsi Copy to another location 

 Pada bagian List range, klik tombol pilihan range  kemudian blok range tabel jurnal 
umum pada Sheet2 atau sheet Jurnal Umum (A5:H29) 
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 Pada bagian Criteria range, klik tombol pilihan range  kemudian blok range sel kriteria 
pada tabel buku besar (F2:G3) 

 Pada bagian Copy to, klik tombol pilihan range  kemudian klik pada sel kolom Tgl di 
baris setelah Saldo Awal (A7) 

 Klik tombol OK. 

 

 Hasil dari Advanced Filter tersebut di atas adalah sbb: 

 

 Hapuslah semua data yang ada dibaris ke 7 

 Pada kolom Saldo diisi dengan formula Saldo Awal + Debit – Kredit (I6 + G7 – H7), lalu 
copy-kan ke baris berikutnya sampai data transaksi terakhir. 

4. Lakukan hal yang sama seperti pada langkah ke-3 untuk akun rekening lainnya. 
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MEMBUAT TABEL NERACA SALDO 

Setelah selesai membuat seluruh rekening buku besar yang ada, maka selanjutnya  kita akan 
membuat neraca saldo. Neraca saldo adalah kumpulan buku besar yang ada yang telah dibuat 
pada langkah sebelumnya yang berisi saldo dari setiap rekening buku besar. 

Untuk membuat neraca saldo ikuti langkah berikut ini: 

1. Aktifkan Sheet baru  

2. Ganti nama sheet baru yang telah diaktifkan dengan nama Neraca Saldo  

3. Buat format lembar kerja seperti pada sheet Tabel Perkiraan/ Akun Rekening dengan cara 
mengcopy-nya. 
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4. Masukkan saldo yang ada pada setiap rekening buku besar ke dalam neraca saldo sesuai 
dengan posisinya D/K. 

Caranya letakkan pointer pada kolom Debit/Kredit neraca saldo yang akan diisi, kemudian 
hubungkan (link dengan tanda =) pada nilai neraca saldo akhir setiap rekening buku besar. 

5. Gunakan fungsi SUM( ) untuk menjumlahkan nilai sisi debit/Kredit. Jika sudah selesai  
hasilnya akan nampak seperti gambar berikut: 

 

MEMBUAT TABEL JURNAL PENYESUAIAN 

Sebelum membuat neraca lajur, terlebih buat jurnal penyesuaian berdasarkan data penyesuaian 
yang ada. Jurnal penyesuaian yang telah dibuat nantinya akan dimasukkan ke dalam neraca lajur. 

Adapun data penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut: 

1. Persediaan bahan percetakan Rp. 770.000 

2. Penyusutan gedung 5%pertahun 

3. Penyusutan mesin cetak 10% per tahun  

4. Hutang bunga Rp. 150.000,- 

5. Hutang gaji Rp. 110.000, 

6. Hutang biaya listrik Rp. 25.000,- 

7. Pekerjaan cetak yang sudah selesai tapi belum diambil dan belum dibayar pemesan sebesar 
Rp. 1.605.000,- 

Untuk membuat tabel Jurnal Penyesuaian ikuti langkah berikut ini: 

1. Aktifkan Sheet baru  

2. Ganti nama sheet baru yang telah diaktifkan dengan nama Penyesuaian  

3. Buat format lembar kerja seperti pada sheet Tabel Perkiraan/ Akun Rekening dengan cara 
mengcopy-nya (lihat cara membuat tabel Neraca Saldo). 
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4. Input data transaksi penyesuaian secara manual berdasarkan data penyesuaian 31 
Desember 2018, sehingga hasil akhir dari tabel ini adalah sebagai berikut. 

 

MEMBUAT TABEL NERACA LAJUR 

Setelah jurnal penyesuaian dibuat sesuai dengan data penyesuaian yang ada, maka langkah 
berikutnya kita  buat neraca lajur.   

Untuk membuat tabel Neraca Lajur ikuti langkah berikut ini: 

1. Aktifkan seheet baru, ganti nama sheet yang sudah diaktifkan dengan Neraca Lajur. 

2. Buatlah tampilan tabel Neraca Lajur seperti berikut ini, untuk data No. Rekening dan 
Nama Rekening dapat di-copy dari tabel-tabel sebelumnya. 

 

3. Untuk mengisi data kolom Saldo baik Debet maupun Kredit dapat hubungkan (link) ke 
tabel Neraca Saldo. 
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4. Untuk mengisi data kolom Penyesuaian baik Debet maupun Kredit dapat hubungkan 
(link) ke tabel Jurnal Penyesuaian. 

5. Untuk mengisi data kolom NSSP (Neraca Saldo Setelah Penyesuaian) dapat menggunakan 
formula seperti berikut ini: 

Kolom Debet :  

=IF(OR((NS.Debet+JP.Debet-JP.Kredit)<0;NS.Kredit<>0);0; 

NS.Debet+JP.Debet-JP.Kredit) 

 

Kolom Kredit :  

=IF(OR((NS.Kredit+JP.Kredit-JP.Debet)<0;NS.Debet<>0);0; 

NS.Kredit+JP.Kredit-JP.Debet) 

 

6. Untuk mengisi data kolom Rugi/Laba dapat menggunakan formula seperti berikut ini: 

Kolom Debet :  

=IF(Kode>4000;NSSP.Debet;0) 

 

Kolom Kredit :  

=IF(Kode>4000;NSSP.Kredit;0) 

 

7. Untuk mengisi data kolom Neraca dapat menggunakan formula seperti berikut ini: 

Kolom Debet :  

=IF(Kode<4000;NSSP.Debet;0) 
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Kolom Kredit :  

=IF(Kode<4000;NSSP.Kredit;0) 

Adapun hasil akhir dari tabel Neraca Lajur adalah sebagai berikut: 

 

 

MEMBUAT TABEL LAPORAN KEUANGAN 

A. Laporan Rugi/Laba 

1.  Aktifkan seheet baru, ganti nama sheet yang sudah diaktifkan dengan Lap Rugi-Laba. 

2. Buatlah tampilan tabel Lap. Rugi-Laba seperti berikut ini, untuk data No. Rekening dan 
Nama Rekening dapat di-copy dari tabel-tabel sebelumnya. 

 

3. Untuk mengisi debet / kredit  

Posisi Debet  

=VLOOKUP(Kode;NeracaLajur;KolomNSSP.Debet) 

Posisi Kredit  

=VLOOKUP(Kode;NeracaLajur;KolomNSSP.Kredit) 

4. Hasil akhir dari tabel Lap. Rugi/Laba adalah sbb: 
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B. Laporan Perubahan Modal 

1.  Aktifkan seheet baru, ganti nama sheet yang sudah diaktifkan dengan Modal. 

2. Buatlah tampilan tabel Lap. Perubahan Modal seperti berikut ini secara manual. 

 

3. Untuk mengisi data-data perubahan modal adalah sbb: 

Modal Awal  :  Kolom Neraca.Modal pada tabel Neraca Lajur 

Laba : Total kolom RugiLaba.Debet – Total kolom RugiLaba.Kredit  

Prive :  Kolom Neraca.Prive pada tabel Neraca Lajur 

Modal Akhir : (Total Modal Awal + Laba) – Prive 
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TUGAS AKHIR (Perorangan) 

Carilah contoh kasus akuntansi, kemudian buatlah Laporan Keuangan Sederhana dengan 
menggunakan MS Excel. 

Buatlah laporan penyusunan Laporan Keuangan Sederhana terdiri dari: 

 Profil studi kasus akuntansi (Gambaran Perusahaan, data tabel Akun dan Saldo Awal, data 
Transaksi, data Penyesuaian) 

 Tahapan penyusunan Laporan Keuangan dengan menggunakan Excel (lihat contoh 
pembahasan tahapan di atas). 

 Cetak Hasil Akhir dari masing-masing Laporan Keuangan (Tabel Perkiraan, Jurnal Umum, 
Buku Besar/Buku Pembantu, Neraca Saldo, Tabel Penyesuaian, Neraca Lajur, Lap. 
Rugi/Laba, dan laporan keuangan lainnya) 

Komponen Tugas Akhir yang wajib dikumpulkan  

1. Laporan dicetak pada Kertas A4 dilengkapi dengan Halaman Judul  

TUGAS AKHIR 

MATA KULIAH APLIKOM BISNIS 

JUDUL KASUS 

 

LOGO FEB UDINUS 

 

PENYUSUN 

NAMA 

NIM 

 

2. File Excel hasil akhir penyusunan Laporan Keuangan diberi nama : TA-NIM.XLSX 


