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Liabilitas LancarLiabilitas Lancar
• Saat sebuah perusahaan atau bank memberikan
fasilitas kredit, sama artinya dengan memberikan
pinjaman. Perusahaan, bank, atau individu yang
memberikan pinjaman disebut kreditur (atau pemberip j ( p
pinjaman). Individu atau perusahaan yang menerima
kredit disebut debitur (atau peminjam).

• Utang merupakan kewajiban untuk membayar yangUtang merupakan kewajiban untuk membayar yang
dicatat sebagai liabilitas (liability) oleh debitur.
Liabilitas jangka panjang adalah utang dengan periode
jatuh tempo lebih dari satu tahunjatuh tempo lebih dari satu tahun.

• Tiga jenis liabilitas lancar yang akan dibahas di bagian
ini adalah utang usaha, bagian utang jangka panjang
yang jatuh tempo dalam jangka pendek dan weselyang jatuh tempo dalam jangka pendek, dan wesel
bayar.



Utang UsahaUtang Usaha
• Utang usaha (accounts payable) berasal dari
pembelian barang atau jasa untuk digunakan dalam
kegiatan operasi perusahaan atau untuk membeli
persediaan barang untuk dijual kembali (barangp g j ( g
dagangan). Kita telah mempelajari dan membahas
contoh‐contoh mengenai transaksi yang menyangkut
utang usaha di bab‐bab sebelumnya. Bagi kebanyakang y g y
perusahaan, utang usaha biasanya merupakan
liabilitas lancar terbesar.

• Tampilan 1 menggambarkan jumlah saldo utang usahaTampilan 1 menggambarkan jumlah saldo utang usaha
sebagai persentase dari total liabilitas lancar untuk
beberapa perusahaan yang berbeda.



TAMPILAN 1
P U U h h dPersentase  Utang Usaha terhadap 

Total Liabilitas Lancar



Bagian  Utang Jangka Panjang yang 
hSegera Jatuh Tempo

• Liabilitas jangka panjang sering kali dibayarkanj g p j g g y
dalam pembayaran periodik, yang disebut
angsuran atau cicilan, serupa dengan kredit
pembelian kendaraan bermotorpembelian kendaraan bermotor.

• Angsuran liabilitas jangka panjang yang akan
jatuh tempo dalam waktu satu tahun mendatang
setelah tanggal neraca harus diklasifikasikan
sebagai liabilitas lancar.

• Total jumlah angsuran yang jatuh tempo• Total jumlah angsuran yang jatuh tempo
setelahnya akan diklasifikasikan sebagai liabilitas
jangka panjang.



Wesel Bayar Jangka PendekWesel Bayar Jangka Pendek
• Wesel bayar dapat diterbitkan untuk membeli barang dagangan atau aset

lainnya.y
• Wesel tersebut juga dapat diterbitkan untuk kreditur guna melunasi

utang usaha si enerbit wesel untuk sementara waktu.

• Sebagai contoh, diasumsikan PT Sinar Alami menerbitkan wesel bayar 90
hari, dengan bunga 12% sebesar Rp1.000.000 tertanggal 1 Agustus 2014,
untuk PT Mentari guna membayar utang usaha yang telah lewat jatuhuntuk PT Mentari guna membayar utang usaha yang telah lewat jatuh
tempo sebesar Rp1.000.000. Ayat jurnal untuk mencatat penerbitan
wesel bayar tersebut adalah sebagai berikut.



• Saat wesel bayar jatuh tempo, ayat jurnal untuky j p , y j
mencatat pembayaran pokok sebesar Rp1.000.000
ditambah bunga Rp30.000 (Rp1.000.000 × 12% ×
90/360) adalah sebagai berikut90/360) adalah sebagai berikut.

• Beban bunga dilaporkan di bagian Beban Lainnya dig p g y
laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31
Desember 2014. Akun beban bunga ditutup pada 31
DesemberDesember.



• Wesel bayar juga dapat diterbitkan saat memperolehWesel bayar juga dapat diterbitkan saat memperoleh
pinjaman uang dari bank. Sebagai contoh,
diasumsikan pada tanggal 19 September, PT Insan
Nusantara meminjam uang sebesar Rp4.000.000 dari
Bank Mandiri dengan memberikan wesel bayar 90
h i d b 15% A t j l t k t thari dan bunga 15%. Ayat jurnal untuk mencatat
penerimaan kas dan penerbitan wesel bayar adalah
sebagai berikutsebagai berikut.



• Pada tanggal jatuh tempo wesel bayar (18Pada tanggal jatuh tempo wesel bayar (18
Desember), PT Insan Nusantara memiliki utang
pokok sebesar Rp4.000.000, ditambah bunga sebesar
Rp150.000 (Rp4.000.000 × 15% × 90/360). Ayat
jurnal untuk mencatat pelunasan wesel bayar
t b t d l h b i b ik ttersebut adalah sebagai berikut.



• Kadang kala peminjam akan menerbitkan wesel bayar yang
didi k t (di t d t ) d b k l bdidiskonto (discounted notes) dan bukan wesel bayar yang
dikenakan bunga. Wesel bayar didiskontokan memiliki karakteristik
sebagai berikut.

1 Tingkat bunga wesel bayar diskonto disebut tingkat diskonto1. Tingkat bunga wesel bayar diskonto disebut tingkat diskonto
(discount rate).

2. Bunga dari wesel bayar yang didiskonto, yang disebut diskon
atau diskonto (discount), dihitung dengan mengalikan tingkat
diskonto dengan nilai yang tercantum pada wesel bayar.

3. Peminjam ( debitur) menerima nilai yang tercantum dikurangi
diskonto, yang disebut hasil diskonto (proceeds).

4 P i j h b k b li il i b il i4. Peminjam harus membayar kembali nilai sebesar nilai yang
tercantum dalam wesel bayar pada tanggal jatuh tempo.



• Sebagai contoh, diasumsikan pada tanggal 10 Agustus, PTg , p gg g ,
Citra Sejati menerbitkan wesel bayar diskonto 90 hari sebesar
Rp20.000.000 untuk Bank Mandiri. Tingkat diskonto yaitu
sebesar 15% jadi nilai diskontonya sebesar Rp750 000 (yaitusebesar 15%, jadi nilai diskontonya sebesar Rp750.000 (yaitu
dari Rp20.000.000 × 15% × 90/360). Dengan demikian, hasil
diskonto yang diperoleh adalah sebesar Rp 19.250.000. Ayat
jurnal untuk mencatat transaksi yang dilakukan oleh PT Citra
Sejati adalah sebagai berikut.



• Saat wesel bayar dibayar, berikut ini adalah ayat jurnaly y , y j
yang dicatat:

Li bilit l d h didi k ik b l• Liabilitas lancar yang sudah didiskusikan sebelumnya
meliputi beban diakru, pendapatan diterima di muka,
dan utang bunga yang telah kita bahas di bab‐babg g y g
terdahulu. Akan tetapi akuntansi untuk beban gaji,
yang biasa disebut akuntansi penggajian (payroll
accounting) akan dibahas dalam bagian berikutnyaaccounting), akan dibahas dalam bagian berikutnya.



Gaji dan Pajak PenghasilanGaji dan  Pajak Penghasilan
• Dalam akuntansi, istilah gaji (payroll) mengacu pada jumlah yang

dib k k d k t j j t l h di di kdibayarkan kepada karyawan atas jasa‐jasa yang telah disediakan
selama periode tertentu. Masalah gaji dalam sebuah perusahaan
biasanya merupakan hal yang cukup signifikan karena beberapa
alasan:

1. Gaji dan pajak penghasilan terkait memiliki pengaruh signifikan
terhadap laba bersih bagi kebanyakan perusahaan.

2. Pembayaran gaji bergantung pada berbagai peraturan
pemerintah pusat dan lokal.

3. Karyawan sensitif terhadap kesalahan dan ketidakteraturan dalam
hal pembayaran gaji. Mempertahankan motivasi karyawan yang
baik membutuhkan pembayaran gaji yang tepat waktu danbaik membutuhkan pembayaran gaji yang tepat waktu dan
dengan dasar yang akurat.



Liabilitas untuk Penghasilan 
Karyawan

• Istilah gaji (salary) biasanya mengacu pada
pembayaran untuk tenaga kerja bagian manajerial,
administrasi, atau jasa kantoran sejenis. Besaran gaji
biasanya dinyatakan dalam satu bulan atau satu tahun.y y
Istilah upah (wage) biasanya mengacu pada
pembayaran tenaga kerja buruh pabrik, baik yang
memiliki keahlian ataupun tidak.p

• Besaran upah biasanya dinyatakan dalam basis per jam
atau per minggu. Dalam praktiknya, istilah gaji dan
upah sering kali tertukar digunakan Gaji atau upahupah sering kali tertukar digunakan. Gaji atau upah
pokok seorang karyawan dapat ditingkatkan dengan
pembayaran komisi, pembagian laba, atau penyesuaian
biaya hidupbiaya hidup.



• Tingkat gaji dan upah ditentukan berdasarkang g j p
perjanjian antara pemberi kerja dan karyawan.
Perusahaan di Indonesia harus mengikuti
ketentuan yang tercantum dalam Undang‐ketentuan yang tercantum dalam Undang
Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.
Perusahaan yang disebutkan dalam peraturan ini
dih k b i i 2 k li d idiharuskan membayar minimum 2 kali dari
tingkat normal untuk setiap jam kerja di atas 40
jam per minggu, kecuali untuk jam lemburj p gg , j
pertama di mana tingkat minimumnya adalah 1½
kali dari tingkat pembayaran normal.



• Misalkan, untuk menghitung penghasilan karyawan, Junaidi, g g p g y ,
Setiawan adalah seorang tenaga penjual PT Sempurna dengan
upah Rp34.000 per jam. Setiap jam kerja yang melebihi 40
jam per minggu harus dibayar pada tingkat 1½ kali dari tingkatjam per minggu harus dibayar pada tingkat 1½ kali dari tingkat
normal. Untuk minggu yang berakhir pada tanggal 27
Desember, kartu absensi Faisal menunjukkan bahwa dia telah
bekerja selama 42 jam sehingga penghasilannya sebesar
Rp1.462.000 untuk minggu tersebut dihitung sebagai berikut.



Potongan atas Penghasilan KaryawanPotongan atas Penghasilan Karyawan

• Total penghasilan seorang karyawan untuk satu
periode gaji, termasuk bonus dan lembur, disebut
gaji kotor (gross pay). Gaji kotor tersebut selanjutnya
dikurangi berbagai potongan untuk mendapatkang g p g p
angka gaji bersih. Gaji bersih (net pay) adalah jumlah
yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada
karyawan. Potongan atas gaji kotor berupa pajaky g g j p p j
penghasilan yang biasanya merupakan potongan
terbesar.

• Potongan lainnya juga dapat berupa iuran asuransiPotongan lainnya juga dapat berupa iuran asuransi
kesehatan, iuran dana pensiun, angsuran piutang
pribadi karyawan kepada perusahaan, dan hal‐hal lain
yang disetujui oleh karyawanyang disetujui oleh karyawan.



• Jaminan Hari Tua (JHT) Indonesia belum memiliki sistem
jaminan sosial yang komprehensif. Akan tetapi Pemerintah
membentuk badan khusus, Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan ( BPJS Ketenagakerjaan), dulu PT
J i S i l T K j (J t k) di kJaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), menyediakan
Jaminan Hari Tua (JHT), yaitu pembayaran uang secara
periodik sebagai antisipasi untuk karyawan yang pensiun
karena usia ketidakmampuan (cacat fisik) ataukarena usia, ketidakmampuan (cacat fisik), atau
berakhirnya masa kerja. Premi untuk JHT berasal dari
pembayaran gabungan oleh perusahaan dan karyawan, di
mana besarnya bagian karyawan adalah 2% dari gaji ataumana besarnya bagian karyawan adalah 2% dari gaji atau
upah, sedangkan perusahaan akan membayar sebesar 3,7%
dari gaji karyawan.



• Jaminan Kesehatan Jaminan pemeliharaan kesehatan
merupakan program yang dikelola oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ( BPJS
Kesehatan). Program ini bersifat opsional. Jadi,) g p
perusahaan yang mampu menyediakan program
jaminan kesehatan yang lebih baik bagi karyawannya
bisa memilih untuk tidak mengikuti program jaminang p g j
kesehatan dari BPJS Kesehatan. Iuran jaminan
pemeliharaan kesehatan adalah 6% untuk karyawan
yang telah menikah (maksimal Rp60.000 per bulan)y g ( p p )
dan 3% untuk karyawan yang belum menikah
(maksimal Rp30.000 per bulan).



• Pajak Penghasilan Setiap pemberi kerja harus memotong sebagian
d i h il k t k b j k h ildari penghasilan karyawannya untuk pembayaran pajak penghasilan
(PPh). PPh Pasal 21 Orang Pribadi digunakan sebagai dasar untuk
menentukan jumlah pajak yang akan dipotong oleh perusahaan.
Tabel persentase tarif penghasilan kena pajak (PKP) orang pribadip p g p j ( ) g p
terdapat di Tampilan 2.

• Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung berdasarkan penghasilan
kotor dikurangi: tunjangan jabatan, iuran untuk dana pensiun, iuran
JHT k (k li i i i il t k tJHT karyawan (kecuali pegawai negeri sipil, anggota angkatan
bersenjata, dan karyawan pemerintahan), serta penghasilan tidak
kena pajak (PTKP).

• Besarnya tunjangan jabatan adalah 5% dari penghasilan kotor atauBesarnya tunjangan jabatan adalah 5% dari penghasilan kotor atau
maksimum Rp6.000.000/tahun. Karyawan yang belum menikah
hanya dapat mengajukan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk
diri sendiri sebesar Rp24.300.000/tahun,.



TAMPILAN 2
Tarif Progresif untuk PendapatanTarif Progresif untuk Pendapatan 

Kena Pajak



• Sebagai contoh, Robi Wijaya (menikah dengan tiga anak
yang disingkat K3) adalah karyawan PT Merdeka dengan
penghasilan Rp4.000.000 per bulan. PT Merdeka adalah
peserta BPJS Ketenagakerjaan dan membayar premi

i b l t k j i k ti (JKM) basuransi bulanan untuk jaminan kematian (JKM) sebesar
Rp12.000 (0,3% dari gaji bulanan).

• Iuran bulanan untuk JHT yang dibayarkan oleh PT Merdeka
d l h b R 148 000 (3 7% d i ji b l ) R biadalah sebesar Rp148.000 (3,7% dari gaji bulanan). Robi
Wijaya sendiri membayar iuran JHT sebesar Rp80.000 per
bulan (2% dari gaji bulanan). Selanjutnya, perusahaan juga
berpartisipasi dalam program pensiun untuk karyawannyaberpartisipasi dalam program pensiun untuk karyawannya.
Perusahaan membayar iuran bulanan untuk dana pensiun
sebesar Rp120.000 dan Robi Wijaya sendiri membayar
iuran dana pensiun sebesar Rp50 000iuran dana pensiun sebesar Rp50.000.









• Jumlah yang harus dipotong untuk pajak penghasilan berbeda‐beda
b t d h il k t ti k P hbergantung pada penghasilan kotor setiap karyawan. Perusahaan
menggunakan tarif pajak seperti yang ditentukan oleh UU PPh
untuk menentukan jumlah yang harus dipotong. Pada akhir tahun
fiskal, perusahaan akan menyiapkan bukti potong pajak (Formulir, p y p p g p j (
1721A1) untuk setiap karyawannya. Formulir tersebut berisi
informasi mengenai jumlah Pajak penghasilan karyawan yang telah
dipotong oleh perusahaan. Perusahaan akan menggunakan formulir
ini sebagai dokumen pendukung saat melaporkanini sebagai dokumen pendukung saat melaporkan

• Pajak Penghasilan Perusahaan (disebut sebagai PPh Badan),
sementara karyawan menggunakannya sebagai dokumen
pendukung saat mereka melaporkan Pajak Penghasilan dirinyap g p j g y
sendiri (PPh Orang Pribadi). Contoh Formulir 1721‐A1 milik Robi
Wijaya disajikan di Tampilan 3.



Menghitung Gaji Bersih KaryawanMenghitung Gaji Bersih Karyawan

• Penghasilan kotor dikurangi potongan‐potongan sama dengang g p g p g g
jumlah yang akan dibayarkan kepada karyawan selama
periode penggajian. Jumlah ini merupakan gaji bersih, yang
sering kali disebut take home pay Misalkan Robi Wijayasering kali disebut take‐home pay. Misalkan, Robi Wijaya
menyetujui potongan untuk iuran dana koperasi, maka
jumlah yang akan dibayarkan kepada Robi Wijaya untuk bulan
tersebut adalah Rp3.788.900 seperti berikut ini.



Liabilitas Perusahaan Terkait dengan 
Penggajian

• Sejauh ini, kita telah membahas pajak penghasilanj , p j p g
yang dipotong dari penghasilan karyawan. Kebanyakan
perusahaan juga dikenakan pajak penghasilan
berdasarkan jumlah yang dibayar oleh karyawanberdasarkan jumlah yang dibayar oleh karyawan
mereka. Selain itu, ada pula liabilitas perusahaan
lainnya terkait dengan gaji, yang dibuat berdasarkan

l h d b k k k b ljumlah yang dibayarkan karyawan mereka. Liabilitas
semacam ini menjadi beban operasi bagi perusahaan.

• Sebagai contoh perusahaan yang menjadi pesertaSebagai contoh, perusahaan yang menjadi peserta
program Jamsostek memiliki kewajibankewajiban
berikut ini.



• Jaminan Hari Tua (JHT) Iuran JHT berasal dari pembayaran
gabungan oleh perusahaan dan karyawan, di mana
besarnya bagian perusahaan adalah 3,7% dari gaji atau
upah karyawan.

• Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Kecelakaan yang
disebabkan oleh pekerjaan hingga melukai karyawan
merupakan tanggung jawab perusahaan dan dilindungi
l h j i k l k k j M f t i ioleh jaminan kecelakaan kerja. Manfaat semacam ini

memberikan pembayaran untuk kecelakaan yang
berhubungan dengan pekerjaan. Terdapat lima klasifikasi
industri dengan iuran untuk jaminan kecelakaan kerja mulaiindustri dengan iuran untuk jaminan kecelakaan kerja mulai
dari 0,24% sampai dengan 1,74% dari upah, bergantung
pada jenis usaha pemberi kerja.



• Jaminan Kematian (JKM) Jaminan kematianJaminan Kematian (JKM) Jaminan kematian
adalah pembayaran oleh Jamsostek yang
diberikan kepada ahli waris karena kematiandiberikan kepada ahli waris karena kematian
karyawan akibat berbagai sebab.

• Perusahaan diwajibkan membayar iuran• Perusahaan diwajibkan membayar iuran
sebesar 0,3% dari penghasilan karyawan
untuk jaminan tersebutuntuk jaminan tersebut.



Sistem Akuntansi untuk Penggajian 
d k h ldan  Pajak Penghasilan

• Sistem penggajian harus dirancang untuk:p gg j g
1. membayar gaji karyawan secara teratur,
2. memenuhi peraturan pemerintah mengenai penggajian,

d k d b k k l3. menyediakan data yang berguna untuk keperluan
pengambilan keputusan oleh manajemen.

• Meskipun sistem penggajian setiap perusahaanes pu s ste pe ggaj a set ap pe usa aa
berbeda‐beda, elemen utama yang umum untuk
kebanyakan sistem tersebut adalah:
1 i t ji1. register gaji,
2. catatan penghasilan karyawan, dan
3. surat perintah pembayaran gaji.p p y g j



Register GajiRegister Gaji
• Register   gaji (payroll register) adalah laporan dengan banyak kolom yang 

digunakan untuk merangkum data untuk setiap periode pembayaran gajidigunakan untuk merangkum data untuk setiap periode pembayaran   gaji. 
Walaupun register gaji setiap perusahaan berbeda, register   gaji pada 
umumnya meliputi kolom‐kolom di bawah ini.

1. Nama karyawan
2. Jumlah hari/jam kerja
3. Iuran JHT
4. Iuran pensiun

h l5. PPh Pasal 21
6. Iuran kesehatan
7. Lain‐lain
8 Total potongan8. Total potongan
9. Gaji bersih
10. Akun yang didebit untuk beban   gaji



• Mencatat Penghasilan Karyawan Kolom totalMencatat Penghasilan Karyawan Kolom total
pada register gaji mendukung pembuatan
ayat jurnal untuk mencatat gaji Ayat jurnalayat jurnal untuk mencatat gaji. Ayat jurnal
yang disiapkan berdasarkan register gaji di
Tampilan 5 adalah sebagai berikutTampilan 5 adalah sebagai berikut.



• Mencatat dan Membayar Pajak Gaji Karyawan Bagi perusahaan,
pajak yang terkait dengan gaji akan menjadi liabilitas saat gaji
yang bersangkutan dibayarkan kepada karyawan Di samping ituyang bersangkutan dibayarkan kepada karyawan. Di samping itu,
perusahaan diharuskan untuk menghitung dan melaporkan pajak
atas gaji tersebut berdasarkan tahun kalender, meskipun tahun
fiskal yang digunakan berbeda untuk keperluan laporan keuangan
d j k h ildan pajak penghasilan.

• Sebagai contoh, diasumsikan pada tanggal 31 Desember, PT Eliyana
memiliki utang gaji sebesar Rp260 000 000 kepada paramemiliki utang gaji sebesar Rp260.000.000 kepada para
karyawannya. Diasumsikan pula PT Eliyana adalah peserta program
BPJS Ketenagakerjaan. Berikut ini adalah bagian dari utang gaji
sebesar Rp260.000.000 yang menjadi liabilitas terkait dengan gaji
karyawan per 31 Desember:



• Ayat jurnal untuk mencatat beban gaji yangAyat jurnal untuk mencatat beban   gaji yang 
dilakukan PT Eliyana adalah sebagai berikut.



TAMPILAN 5 REGISTER GAJI BULANANTAMPILAN 5 REGISTER GAJI BULANAN



Catatan Penghasilan KaryawanCatatan Penghasilan Karyawan

• Jumlah penghasilan masing‐masing karyawanJu a pe g as a as g as g a ya a
harus tersedia pada setiap akhir periode
penggajian. Jumlah kumulatif tersebut diperlukan

k h k kuntuk menghitung iuran karyawan untuk jaminan
hari tua dan pensiun, serta kewajiban perusahaan
atas gaji karyawan Hal ini sangat penting olehatas gaji karyawan. Hal ini sangat penting, oleh
karena itu, catatan perincian gaji tiap karyawan
harus disiapkan. Catatan ini disebut catatanp
penghasilan karyawan (employee’s earning
record).



Cek GajiCek Gaji
• Perusahaan mungkin membayar karyawannya, terutama karyawan

k j h kt d bitk k ji S ti kkerja paruh waktu, dengan menerbitkan cek gaji. Setiap cek
disertai dengan lembar laporan penghitungan gaji bersih yang bisa
disobek dari cek terkait. Tampilan 7 mengilustrasikan cek gaji atas
nama Robi Wijaya.j y

• Kebanyakan perusahaan menerbitkan cek gaji dengan
menggunakan akun bank khusus untuk penggajian. Dalam keadaan
seperti ini, gaji diproses seperti di bawah ini:

1. Total gaji bersih untuk periode berjalan dihitung dengan
menggunakan register gaji.

2. Perusahaan mengotorisasi transfer dana elektronik (electronic
transfer fund) dari akun bank regular ke akun bank khusustransfer fund) dari akun bank regular ke akun bank khusus
penggajian sebesar total gaji bersih.

3. Cek gaji individual ditulis dari akun penggajian.
4 Nomor cek gaji dimasukkan ke dalam register gaji4. Nomor cek gaji dimasukkan ke dalam register gaji.



• Keuntungan dari penggunaan akun bankg p gg
penggajian terpisah adalah rekonsiliasi laporan
bank menjadi lebih sederhana. Selain itu, akun
bank penggajian menjadi kontrol atas cek gajibank penggajian menjadi kontrol atas cek gaji
dan mencegah terjadinya pencurian atau korupsi
dan penyalahgunaan dana.

• Banyak perusahaan yang menggunakan transfer
dana elektronik untuk membayar gaji
karyawannya Dalam keadaan seperti ini gajikaryawannya. Dalam keadaan seperti ini, gaji
bersih karyawan ditransfer langsung ke akun
karyawan setiap periodenya. Setelah itu,
karyawan menerima perhitungan gaji bersihkaryawan menerima perhitungan gaji bersih
mereka



Sistem Penggajian TerkomputerisasiSistem Penggajian Terkomputerisasi 

• Masukan (input) untuk sistem penggajian dapat( p ) p gg j p
diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Konstanta, di mana data tidak berubah untuk setiap
i d C t h k j iperiodenya. Contoh: nama karyawan, nomor jaminan

sosial, status, pendapatan yang tidak dikenakan
pajak, gaji, tarif pajak, dan tabel potongan.p j g j p j p g

2. Variabel, di mana data berubah‐ubah setiap
periodenya. Contoh: Jumlah jam atau hari kerja setiap
karyawan jumlah hari cuti sakit cuti libur jumlahkaryawan, jumlah hari cuti sakit, cuti libur, jumlah
penghasilan, dan total pajak yang dipotong.



• Dalam sistem akuntansi terkomputerisasi, konstanta
tersimpan dalam data penggajian sedangkan variabel
dimasukkan per periode penggajian oleh bagian
penggajian. Dalam beberapa sistem, karyawanp gg j p y
menggesekkan kartu tanda pengenalnya jika mereka
masuk dan pulang kerja. Dalam keadaan seperti ini,
jam kerja karyawan diperbarui secara otomatis.j j y p

• Sistem penggajian terkomputerisasi juga
memungkinkan adanya versi elektronik dari register
gaji dan catatan penghasilan karyawan Keluarangaji dan catatan penghasilan karyawan. Keluaran
(output) dari sistem penggajian, seperti cek gaji,
transfer dana eletronik, dan catatan perpajakan, secara
otomatis dibuat setiap periode penggajianotomatis dibuat setiap periode penggajian.



TAMPILAN 6
h lCatatan Penghasilan Karyawan



Pengendalian Internal untuk Sistem 
Penggajian

• Pengendalian pembayaran kas yang telah kita diskusikan dalam Bab 8
mengenai Sarbanes Oxley Pengendalian Internal dan Kas juga diterapkanmengenai Sarbanes Oxley, Pengendalian Internal, dan Kas juga diterapkan
dalam hal pembayaran gaji. Di bawah ini merupakan beberapa contoh
pengendalian dalam penggajian:

1. Jika mesin penandatanganan cek digunakan, penting bahwa cek gaji
k d k b d k d l k d hkosong dan akses penggunaan mesin tersebut dikendalikan dengan hati‐
hati untuk mencegah pencurian atau penyalahgunaan uang gaji.

2. Pengangkatan dan pemberhentian karyawan harus diotorisasi secara
benar dan disetujui secara tertulis.j

3. Sangatlah penting untuk mengesahkan dan menyetujui secara tertulis
dalam penambahan dan potongan serta perubahan besar gaji.

4. Karyawan harus diawasi pada saat datang untuk mulai bekerja. Hal ini
dilakukan untuk memastikan bahwa karyawan mencatat kehadirandilakukan untuk memastikan bahwa karyawan mencatat kehadiran
(absensi) hanya satu kali dan untuk diri sendiri. Karyawan bisa mencatat
kehadiran dengan menggunakan kartu waktu atau dengan menggesek
kartu penanda karyawan.

5 C k ji h dib ik l h ih k l i k5. Cek gaji harus dibagikan oleh pihak selain pengawas karyawan.
6. Akun bank khusus penggajian harus digunakan.



TAMPILAN 6
( )(Lanjutan)



TAMPILAN 7
kCek Gaji



Manfaat Tambahan bagi KaryawanManfaat Tambahan bagi Karyawan
• Banyak perusahaan menyediakan berbagai tunjangan
sebagai tambahan atas gaji atau upah yang diperoleh
kepada para karyawannya. Manfaat tambahan (fringe
benefit) dapat diberikan dalam berbagai bentuk,) p g
termasuk cuti, tunjangan kesehatan, dan tunjangan
masa pensiun (skema pensiun).

• Saat perusahaan membayar sebagian atau seluruhSaat perusahaan membayar sebagian atau seluruh
biaya tunjangan karyawan, biaya‐biaya tersebut harus
diakui sebagai beban. Untuk
menandingkan/mengaitkan pendapatan dan bebanmenandingkan/mengaitkan pendapatan dan beban
dengan benar, estimasi biaya manfaat tambahan harus
dicatat sebagai beban selama periode di mana
karyawan menerima tunjangan tersebutkaryawan menerima tunjangan tersebut.



Cuti BerbayarCuti Berbayar
• Kebanyakan perusahaan memberikan hak cuti, yang kadang

kala disebut cuti berbayar (vacation pay atau compensated
absences), kepada karyawan mereka. Kewajiban untuk cuti
berbayar harus diakruasi sebagai kewajiban saat hak cuti
dit i A t j l t k k ti b b d tditerima. Ayat jurnal untuk mengakru cuti berbayar dapat
dicatat secara total pada setiap akhir tahun fiskal, atau
dapat dicatat pada setiap akhir periode penggajian.
S b i il t i di ik k d t ti• Sebagai ilustrasi, diasumsikan para karyawan mendapat cuti
satu hari setiap bulan bekerja. Diasumsikan pula estimasi
cuti berbayar untuk periode penggajian yang berakhir pada
tanggal 31 Desember adalah Rp325 000 000 Ayat jurnaltanggal 31 Desember adalah Rp325.000.000. Ayat jurnal
untuk mencatat cuti berbayar yang diakru pada periode
tersebut adalah sebagai berikut.



PensiunPensiun
• Pensiun (pension) mencerminkan pembayaran tunai untuk

k t l h i H k t k d tkkaryawan yang telah pensiun. Hak untuk mendapatkan uang
pensiun diperoleh karyawan selama masa kerja, berdasarkan skema
pensiun yang ditetapkan oleh perusahaan. Salah satu karakteristik
dasarnya adalah apakah skema tersebut merupakan:y p p

1. skema dengan iuran pasti (defined contribution plan)
2. skema dengan manfaat pasti (defined benefit plan)
• Dalam skema dengan iuran pasti (defined contribution plan),Dalam skema dengan iuran pasti (defined contribution plan),

perusahaan menginvestasikan iuran atas nama karyawan selama
masa kerjanya. Biasanya, karyawan dan perusahaan sama‐sama
membayar iuran pensiun. Jumlah akhir dari dana pensiun
bergantung pada jumlah iuran dan pengembalian investasi yangbergantung pada jumlah iuran dan pengembalian investasi yang
diperoleh atas seluruh iuran selama masa kerja karyawan.



• Salah satu skema dengan iuran pasti yang terkenal adalah skema 401k.
Dalam skema ini, karyawan menginvestasikan sebagian dari gaji kotor
mereka ke investasi tertentu seperti reksadana Skema 401kmereka ke investasi tertentu, seperti reksadana. Skema 401k
memberikan dua keuntungan bagi karyawan.

• 1. Kontribusi karyawan dipotong sebelum pajak.
• 2. Kontribusi dan penghasilan terkait tidak dipotong pajak sampai

kontribusi diambil pada saat pensiun atau berhenti bekerja.

• Dalam kebanyakan kasus, perusahaan menyandingkan sebagian dari
kontribusi karyawan Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan didebitkankontribusi karyawan. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan didebitkan
pada Beban Pensiun. Sebagai contoh, diasumsikan skema 401k untuk
Perusahaan Wangi Parfum mengharuskan iuran perusahaan sebesar 10%
dari gaji bulanan karyawannya dan dibayarkan setiap bulan. Ayat jurnal
untuk mencatat transaksi ini jika diasumsikan gaji per bulan adalahuntuk mencatat transaksi ini jika diasumsikan gaji per bulan adalah
Rp500.000.000 adalah sebagai berikut.



• Sebagai contoh, diasumsikan skema dana pensiun untuk PT Hamid
J l k bi i t h b R 80 000 000Jaya memerlukan biaya pensiun tahunan sebesar Rp80.000.000,
berdasarkan estimasi kewajiban pembayaran tunjangan di masa
mendatang. Asumsi lebih lanjut adalah pada 31

• Desember PT Hamid Jaya membayar Rp60 000 000 untuk danaDesember PT Hamid Jaya membayar Rp60.000.000 untuk dana
pensiun. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah
sebagai berikut.

• Jika liabilitas pensiun yang tidak didanai dibayarkan dalam waktu
satu tahun, liabilitas tersebut akan diklasifikasikan sebagai liabilitas
lancar pada laporan posisi keuangan. Bagian liabilitas yang baru
akan dibayarkan dalam waktu lebih dari satu tahun merupakanakan dibayarkan dalam waktu lebih dari satu tahun merupakan
liabilitas jangka panjang.



Tunjangan Pascakerja Selain PensiunTunjangan Pascakerja Selain Pensiun

• Karyawan bisa memperoleh hak imbalan pascakerja lainnya dari
h T j t b t d t b t i iperusahaan. Tunjangan tersebut dapat berupa perawatan gigi,

perawatan mata, perawatan kesehatan, asuransi, bantuan uang
kuliah, pelayanan pajak, dan pelayanan hukum.

• Akuntansi untuk tunjangan pascakerja lainnya mirip dengan skemaAkuntansi untuk tunjangan pascakerja lainnya mirip dengan skema
dana pensiun dengan manfaat pasti. Perkiraan beban tunjangan
tahunan dicatat dengan mendebit Beban Tunjangan Pascakerja
(Postretirement Benefits Expense). Jika tunjangan dibiayai
l h K dik dit d j l h Jik t jseluruhnya, Kas dikredit dengan jumlah yang sama. Jika tunjangan

tidak dibiayai seluruhnya, akun Utang Imbalan Pascakerja juga
dikreditkan.

• Laporan keuangan harus mengungkapkan sifat dari utang imbalanLaporan keuangan harus mengungkapkan sifat dari utang imbalan
pascakerja. Pengungkapan ini biasanya termasuk dalam catatan atas
laporan keuangan.



Liabilitas Lancar pada Laporan Posisi
Keuangan

• Utang usaha, bagian lancar dari liabilitas jangkaUtang usaha, bagian lancar dari liabilitas jangka
panjang, wesel bayar, dan utang lainnya yang jatuh
tempo dalam satu tahun dilaporkan sebagai
liabilitas lancar dalam laporan posisi keuangan.
Penyajian liabilitas lancar dalam laporan posisi
k t k K d i K i dit j kk b ikeuangan untuk Kedai Kopi ditunjukkan sebagai
berikut.



Liabilitas Diestimasi dan Liabilitas 
Kontinjensi

• Beberapa liabilitas muncul akibat dari adanya transaksi masa lalu
b t d k t j di i ti di d tyang bergantung pada keterjadian peristiwa di masa mendatang.

Liabilitas potensial ini disebut liabilitas diestimasi atau provisi
(provision) atau liabilitas kontinjensi (contingent liabilities).

• Untuk menentukan apakah liabilitas potensial tersebut merupakanUntuk menentukan apakah liabilitas potensial tersebut merupakan
liabilitas diestimasi atau liabilitas kontinjensi, ada beberapa
kriteria yang harus dipenuhi. Perlakuan akuntansi antara liabilitas
diestimasi dan liabilitas kontinjensi juga berbeda. Secara umum,

li bilit di ti i k k ti j i k i isemua liabilitas diestimasi merupakan kontinjensi karena provisi
tidak memiliki waktu dan nilai yang pasti. Namun demikian, PSAK
57, tentang Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi,
menggunakan istilah ‘kontinjensi’ untuk liabilitas yang tidakgg j y g
memenuhi kriteria pengakuan.



Liabilitas Diestimasi (Provisi)Liabilitas Diestimasi (Provisi)
• Liabilitas diestimasi ( provisi) adalah  liabilitas yang waktu 

dan jumlahnya belum pasti. Liabilitas diestimasi dapat 
dibedakan dari  liabilitas lain, seperti utang dagang dan 
akrual, karena pada   liabilitas diestimasi terdapat 
k tid k ti i kt t j l h hketidakpastian mengenai waktu atau jumlah yang harus 
dikeluarkan pada masa datang untuk menyelesaikan   
liabilitas diestimasi tersebut. Liabilitas diestimasi diakui jika:

1 tit iliki k jib ki i b ik b if t h k t1. entitas memiliki kewajiban kini baik bersifat hukum atau 
konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu;

2. kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut 
kib tk k l b d dmengakibatkan arus keluar sumber daya; dan

3. estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut 
dapat dibuat.



• Liabilitas diestimasi diakui, dicatat, dan diungkap sebagai, , g p g
liabilitas. Liabilitas ini dicatat dengan mendebit beban dan
mengkredit liabilitas. Sebagai contoh, diasumsikan selama
bulan Juni sebuah perusahaan menjual produk senilaibulan Juni sebuah perusahaan menjual produk senilai
Rp60.000.000 dengan garansi perbaikan selama 36 bulan.
Biaya perbaikan rata‐rata adalah 5% dari harga jual dalam
masa garansi. Ayat jurnal untuk mencatat estimasi biaya
garansi produk untuk bulan Juni adalah sebagai berikut.



• Jika produk diperbaiki dengan menggunakan garansi,Jika produk diperbaiki dengan menggunakan garansi,
biaya perbaikan dicatat dengan mencatat Provisi
Garansi Produk dan mengkredit Kas, Bahan Habis
Pakai, Utang Gaji, atau akun lain yang sesuai. Jadi,
jika ada penggantian komponen senilai Rp200.000
d t l 16 A t t j l di t tpada tanggal 16 Agustus, ayat jurnal yang dicatat

adalah sebagai berikut.



Liabilitas KontinjensiLiabilitas Kontinjensi
• Berdasarkan PSAK 57, liabilitas kontinjensi adalah:
1. kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan

keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu
peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada
dalam kendali entitas; atau

2. kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi
tidak diakui karena:
i. tidak terdapat kemungkinan besar entitas mengeluarkan sumber daya yang

mengandung manfaat ekonomis (selanjutnya disebut sebagai “sumberg g ( j y g
daya”) untuk menyelesaikan kewajibannya; atau

ii. jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal

• Liabilitas kontinjensi dikaji terus menerus untuk menentukan apakah• Liabilitas kontinjensi dikaji terus‐menerus untuk menentukan apakah
tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya bertambah sehingga
sehingga menjadi kemungkinan besar (probable). Jika timbul kemungkinan
besar bahwa diperlukan arus keluar sumber daya, maka entitas mengakui
liabilitas diestimasi dalam laporan keuangan pada periode saat perubahanliabilitas diestimasi dalam laporan keuangan pada periode saat perubahan
menjadi kemungkinan besar tersebut terjadi.



TAMPILAN 8
Perlakuan Akuntansi untuk LiabilitasPerlakuan Akuntansi untuk Liabilitas 
Diestimasi dan Liabilitas Kontinjensi



Analisis dan Interpretasi Keuangan: 
Rasio Cepat

• Analisis posisi lancar (current position analysis)a s s pos s a ca (cu e t pos t o a a ys s)
membantu kreditur mengevaluasi kemampuan
perusahaan untuk membayar liabilitas lancarnya.

l b d k d kAnalisis ini berdasarkan pada tiga ukuran:
1. Modal kerja
2. Rasio lancar
3. Rasio cepat
• Modal kerja dan rasio lancar dihitung sebagai
berikut.



• Rasio cepat (quick ratio) mengatasiRasio cepat (quick ratio) mengatasi
keterbatasan ini dengan mengukur
kemampuan perusahaan untuk membayarkemampuan perusahaan untuk membayar
utang secara “instan” dan dihitung sebagai
berikutberikut.



• Aset cepat (quick assets) adalah kas atau  aset lancar lainnya 
yang dapat dengan mudah untuk diubah menjadi kas.  Aset y g p g j
cepat biasanya meliputi adalah kas,  investasi sementara, dan 
piutang usaha. Untuk ilustrasi, pertimbangkan data keuangan 
dari PT Solusi Teknologi pada akhir tahun 2014:dari PT Solusi Teknologi pada akhir tahun 2014:



• Rasio cepat untuk PT Solusi Teknologi dihitungRasio cepat untuk PT Solusi Teknologi dihitung 
sebagai berikut.



RANGKUMANRANGKUMAN

• TUJUAN 1.Menjelaskan dan memberikan contoh UJU . e je as a da e be a co to
utang lancar yang berelasi pada  utang usaha, 
porsi lancar dari utang jangka panjang, dan   

l bwesel bayar.
• Utang Lancar adalah kewajiban yang akan dibayar 
d t l d k h bi d i ddengan  aset lancar dan akan habis pada periode 
yang sangat pendek, biasanya selama setahun. 
Tiga tipe primer dari utang lancar adalah utangTiga tipe primer dari utang lancar adalah utang 
dagang,  wesel bayar, dan bagian lancar dari  
utang jangka panjang.



• TUJUAN 2. Menghitung kewajiban pemberi kerja atas
gaji, termasuk kewajiban yang timbul dari
penghasilan karyawan maupun potongan dari
penghasilan tersebut.p g

• Kewajiban pemberi kerja untuk upah ditentukan dari
total pendapatan total dari pekerja, termasuk
pembayaran lembur. Dari jumlah ini, pengurangan gajipembayaran lembur. Dari jumlah ini, pengurangan gaji
pekerja dikurangkan untuk menentukan pembayaran
bersih yang akan dibayarkan kepada setiap pekerja.
Kebanyakan pekerja juga melibatkan kewajiban untukKebanyakan pekerja juga melibatkan kewajiban untuk
pembayaran pajak pendapatan, seperti iuran jaminan
hari tua, iuran jaminan kematian, dan iuran jaminan
keselamatan kerjakeselamatan kerja.



• TUJUAN 3.Menjelaskan sistem akuntansi untukUJU 3. e je as a s ste a u ta s u tu
penggajian yang menggunakan register gaji,
catatan penghasilan karyawan, dan jurnal
umum.

• Register gaji digunakan untuk menyusun dan
k d t di l k t k timerangkum data yang diperlukan untuk setiap

periode pembayaran gaji. Register gaji
didukung oleh catatan penggajian yang terperincididukung oleh catatan penggajian yang terperinci
untuk setiap karyawan, yang disebut catatan
penghasilan karyawan.



• TUJUAN 4 Membuat ayat jurnal untukTUJUAN 4. Membuat ayat jurnal untuk
tunjangan karyawan, termasuk cuti berbayar
perusahaan dan uang pensiunperusahaan dan uang pensiun.

• Tunjangan karyawan adalah beban dalam
periode di mana karyawan menerimaperiode di mana karyawan menerima
tunjangan tersebut dan dicatat dengan
mendebit akun beban dan mengkredit akunmendebit akun beban dan mengkredit akun
liabilitas.



• TUJUAN 5. Menjelaskan perlakuan akuntansi untuk   
liabilitas diestimasi dan    liabilitas kontinjensi serta 
membuat ayat jurnal untuk garansi produk.

• Liabilitas diestimasi ( provisi) merupakan liabilitas yangLiabilitas diestimasi ( provisi) merupakan liabilitas yang
waktu dan jumlahnya belum pasti. Liabilitas kontinjensi
adalah liabilitas potensial di mana masih harus
dipastikan apakah entitas memiliki kewajiban kini yangdipastikan apakah entitas memiliki kewajiban kini yang
mengakibatkan adanya arus keluar sumber daya yang
menghasilkan manfaat ekonomi bagi perusahaan.
Kewajiban potensial yang tidak memenuhi syaratKewajiban potensial yang tidak memenuhi syarat
pengakuan liabilitas diestimasi juga termasuk liabilitas
kontinjensi.



• TUJUAN 6. Menjelaskan dan memberi contohj
penggunaan rasio cepat dalam menganalisis
kemampuan perusahaan untuk membayar liabilitas
lancarnyalancarnya.

• Rasio Cepat adalah alat untuk mengukur kemampuan
suatu perusahaan membayar utang lancar pada masap y g p
periode yang pendek. Rasio cepat dihitung dengan
membagi aset cepat dengan utang lancar. Aset cepat
termasuk kas investasi temporer piutang usaha dantermasuk kas, investasi temporer, piutang usaha, dan
aset lancar lainnya yang dapat diubah menjadi kas.
Rasio di atas 1,0 sangat diinginkan.



SOAL ILUSTRATIFSOAL ILUSTRATIF
• Berikut ini adalah transaksi‐transaksi terpilih yang dilakukan oleh PT 

Taruna selama tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Desember:
– Mar. 1. Membeli barang secara kredit dari CV Kemal senilai Rp20.000.000.
– Apr. 10. Menerbitkan   wesel bayar 60 hari dengan bunga 12% senilai Rp20.000.000 

untuk CV Kemal.
– Juni 9 Melunasi wesel bayar tertanggal 10 April kepada CV Kemal– Juni 9. Melunasi   wesel bayar tertanggal 10 April kepada CV Kemal.
– Agst. 1. Menerbitkan   wesel bayar 90 hari senilai Rp50.000.000 untuk CV Hasan  sebagai 

pertukaran dengan gedung. CV Hasan memberi diskonto pada   wesel bayar sebesar 
15%.

– Okt. 30. Melunasi   wesel bayar tertanggal 1 Agustus kepada CV Hasan.
– Des. 27. Membuat ayat jurnal untuk mencatat pembayaran   gaji dua mingguan. 

• Rangkuman catatan penggajian adalah sebagai berikut.



– Des. 27. Membuat ayat jurnal untuk mencatat pajak atas   gaji 
t k i JHT d i JPK d i d t b ji duntuk iuran JHT dan iuran JPK dari data pembayaran   gaji dua 

mingguan.
– 30. Mengeluarkan cek untuk pembayaran kewajiban pajak 

penghasilan karyawan sebesar Rp17 600 000 iuran JHT sebesarpenghasilan karyawan sebesar Rp17.600.000, iuran JHT sebesar 
Rp10.100.000, dan iuran JKK sebesar Rp3.300.000.

– 31. Mengeluarkan cek senilai Rp9.500.000 kepada pengelola 
dana pensiun untuk membayar dana pensiun bulan Desember.

– 31. Membuat ayat jurnal untuk mencatat  cuti berbayar diakru 
sebesar Rp36.100.000.

– 31. Membuat ayat jurnal untuk mencatat estimasi  provisi 
i d k di k b R 37 240 000garansi produk yang  diakru sebesar Rp37.240.000.

• INSTRUKSI
• Buatlah ayat‐ayat jurnal untuk mencatat transaksi di atasy y j



SOLUSI NO 1





SOAL DISKUSISOAL DISKUSI

1. Apakah wesel   bayar diskonto sama dengan p y g
kredit tanpa bunga? Diskusikanlah.

2. Karyawan dikenakan pajak yang dipotong dari  
gaji merekagaji mereka.
1. Sebutkan pajak apa saja yang biasanya dipotong dari 

kebanyakan  gaji  karyawan.
2. Berikan nama akun yang dikreditkan untuk potongan 

penghasilan tersebut.
3 Mengapa potongan gaji karyawan3. Mengapa potongan  gaji  karyawan 

diklasifikasikan sebagai kewajiban bagi pemberi 
kerja?



4. Untuk setiap pajak yang terkait dengan  gaji  berikut, 
tunjukkan apakah pajak secara umum diterapkan 
untuk (a) karyawan saja, (b) perusahaan saja, atau (c) 
karyawan dan perusahaan:
1. Pajak penghasilanj p g
2. Jaminan pemeliharaan kesehatan
3. Jaminan Hari Tua
4 Jaminan Kecelakaan Kerja4. Jaminan Kecelakaan Kerja

5. Apakah alasan‐alasan mendasar dalam menggunakan gg
rekening bank khusus untuk penggajian?

6. Dalam sistem penggajian, apakah jenis data masukan 
yang disebut sebagai (a) data konstan dan (b) datayang disebut sebagai (a) data konstan dan (b) data 
variabel?



7. Untuk mencocokkan pendapatan dan pengeluaran
secara tepat, haruskah beban untuk cuti karyawan
yang dibayar dicatat dalam periode saat hak cuti
diterima atau saat hak cuti diambil? Diskusikanlah.

8. Jelaskan mengenai cara kerja skema dana pensiun
dengan iuran pasti.

9 Kapan seharusnya kewajiban yang terkait dengan9. Kapan seharusnya kewajiban yang terkait dengan
garansi produk dicatat? Diskusikanlah.

10. General Motor Corporation melaporkan garansi
d k b $2 9 ili di b i Li bili Lproduk sebesar $2,9 miliar di bagian Liabilitas Lancar

dalam neraca terakhir. Bagaimana biaya perbaikan
produk yang rusak akan dicatat?



LATIHAN PRAKTIKLATIHAN PRAKTIK
• LP 11‐1A Hasil dari wesel   bayar  TJN. 1
• Pada tanggal 12 Oktober CV Bahagia meminjam uang tunai dari Bank 

Mandiri dengan menerbitkan wesel   bayar 30 hari dengan nilai sebesar 
Rp70.000.000.

a. Hitunglah hasil yang diterima oleh CV Bahagia, diasumsikan tingkat g y g g , g
bunga yang dikenakan adalah 6%.

b. Hitunglah hasil yang diterima oleh CV Bahagia, diasumsikan wesel   bayar 
didiskonto dengan  tingkat diskonto 6%.

• LP 11‐1B Hasil dari wesel   bayar TJN. 1
• Pada tanggal 26 Januari CV Narina meminjam uang tunai dari Bank 

Cempaka dengan menerbitkan wesel   bayar 45 hari dengan nilai sebesar p g y g
Rp150.000.000.

a. Hitunglah hasil yang diterima oleh CV Narina, diasumsikan tingkat bunga 
yang dikenakan adalah 10%.

b Hitunglah hasil yang diterima oleh CV Narina diasumsikan wesel bayarb. Hitunglah hasil yang diterima oleh CV Narina, diasumsikan wesel   bayar 
didiskonto dengan  tingkat diskonto 10%.



• LP11‐2A Pemotongan pajak penghasilan TJN. 2
• Yon Berta adalah karyawan yang menikah dan memiliki tiga

anak. Dia bekerja di PT Terang Bulan dan menerima gaji
bulanan sebesar Rp3.000.000. PT Terang Bulan adalah
peserta program BPJS Ketenagakerjaan dan membayar
premi asuransi bulanan untuk jaminan kecelakaan kerja
(JKK) dan jaminan kematian (JKM) masing‐masing sebesar
0 24% d 0 3% d i ji b l J i h i t0,24% dan 0,3% dari gaji bulanannya. Jaminan hari tua
(JHT) yang juga merupakan tanggungan PT Terang Bulan
adalah 3,7% dari gaji bulanan. Selain itu, perusahaan
membayar iuran bulanan ke salah satu lembaga danamembayar iuran bulanan ke salah satu lembaga dana
pensiun sejumlah Rp45.000. Hitunglah pajak penghasilan
Pasal 21 untuk Yon Berta



• LP11‐2B Pemotongan pajak penghasilan TJN. 2
• Mamat adalah karyawan yang telah menikah dan
memiliki satu anak. Dia bekerja di PT Budi Sukses dan
menerima gaji bulanan sebesar Rp4.500.000. PT Budimenerima gaji bulanan sebesar Rp4.500.000. PT Budi
Sukses adalah peserta program Jamsostek dan
membayar premi asuransi bulanan untuk jaminan
kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM)kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM)
masing‐masing sebesar Rp10.800 dan Rp13.500. Iuran
Jaminan hari tua (JHT) yang menjadi tanggungan PT
Budi Sukses adalah sebesar Rp166 500 sedangkanBudi Sukses adalah sebesar Rp166.500, sedangkan
iuran JHT yang menjadi tanggungan Mamat adalah
Rp90.000. Hitunglah pajak penghasilan Pasal 21 untuk
MamatMamat.



• LP 11‐3A Gaji bersih karyawan TJN. 2
• Penghasilan kotor bulanan Bella Cantika untuk bulan yang berakhir

pada 20 Oktober adalah Rp2.600.000. Perusahaan Bella adalah
peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup program
jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK)jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK).
Diasumsikan pajak penghasilan Pasal 21 untuk bulan tersebut
adalah Rp298.510. Berapakah gaji bersih Bella?

• LP 11‐3B Gaji bersih karyawan TJN. 2
• Penghasilan kotor bulanan Tedi Tanjaya untuk bulan yang berakhir

pada 23 Mei adalah Rp1.400.000. Perusahaan Tedi adalah peserta
BPJS K k j k j iprogram BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup program jaminan

hari tua (JHT) dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK).
Diasumsikan pajak penghasilan Pasal 21 untuk bulan tersebut
adalah Rp249.700. Berapakah gaji bersih Tedi?p p g j



• LP 11‐4AMembuat ayat jurnal penggajian untuk periode tertentu TJN. 3
• Register gaji PT Karunia Megah menunjukkan potongan jaminan hari tua

(JHT) sebesar Rp13.200.000 dan potongan jaminan pemeliharaan
kesehatan (JPK) sebesar Rp3.300.000 dengan total gaji sebesaar
Rp220.000.000 untuk periode tersebut. Potongan pajak penghasilan untuk

d d l h l h l kperiode yang sama adalah Rp43.560.000. Buatlah ayat jurnal untuk
pembayaran gaji periode tersebut.

• LP 11‐4BMembuat ayat jurnal penggajian untuk periode tertentu TJN 3LP 11 4BMembuat ayat jurnal penggajian untuk periode tertentu TJN. 3
• Register gaji PT Laguna menunjukkan potongan jaminan hari tua (JHT)

sebesar Rp5.400.000 dan potongan jaminan pemeliharaan kesehatan
(JPK) sebesar Rp1.350.000 dengan total gaji sebesar Rp90.000.000 untuk
periode tersebut Iuran dana pensiun yang dipotong dari pembayaran gajiperiode tersebut. Iuran dana pensiun yang dipotong dari pembayaran gaji
pegawai untuk periode tersebut sebesar Rp5.400.000. Potongan pajak
penghasilan untuk periode yang sama adalah Rp17.820.000. Buatlah ayat
jurnal untuk pembayaran gaji periode tersebut.



• LP 11‐5A Membuat ayat jurnal untuk pajak penggajianLP 11 5A Membuat ayat jurnal untuk pajak penggajian
periode tertentu TJN. 3

• Register gaji PT Kemilang Indah menunjukkan potongan
jaminan hari tua (JHT) sebesar Rp13 200 000 dan potonganjaminan hari tua (JHT) sebesar Rp13.200.000 dan potongan
jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) sebesar
Rp3.300.000 dengan total gaji sebesaar Rp220.000.000
untuk periode tersebut. Buatlah ayat jurnal mencatatuntuk periode tersebut. Buatlah ayat jurnal mencatat
beban pajak atas pembayaran gaji untuk periode tersebut.

• LP 11 5B Membuat ayat jurnal untuk pajak penggajian• LP 11‐5B Membuat ayat jurnal untuk pajak penggajian
periode tertentu TJN. 3

• Register gaji PT Perahu Alam menunjukkan potongan
jaminan hari tua (JHT) sebesar Rp5 400 000 dan potonganjaminan hari tua (JHT) sebesar Rp5.400.000 dan potongan
jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) sebesar
Rp1.350.000 dengan total gaji sebesar Rp90.000.000
untuk periode tersebut Buatlah ayat jurnal mencatatuntuk periode tersebut. Buatlah ayat jurnal mencatat
beban pajak atas pembayaran gaji untuk periode tersebut



• LP 11‐6A Cuti berbayar dan tunjangan pensiun TJN. 4
• Perusahaan Faridha memberikan tunjangan cuti dan skema pensiun

dengan iuran pasti untuk karyawannya. Karyawan memperoleh cuti
berbayar sebesar Rp19.500.000 untuk periode tersebut. Skema
pensiun mengharuskan iuran untuk administrator pengelola danapensiun mengharuskan iuran untuk administrator pengelola dana
tersebut setara dengan 6% dari gaji karyawan. Total gaji untuk
periode tersebut adalah Rp260.000.000. Buatlah ayat jurnal untuk
mencatat (a) cuti berbayar dan (b) tunjangan pensiun.

• LP 11‐6B Cuti berbayar dan tunjangan pensiun TJN. 4
• Perusahaan Rimba memberikan tunjangan cuti dan skema pensiun

d f i k k K l hdengan manfaat pasti untuk karyawannya. Karyawan memperoleh
cuti berbayar sebesar Rp35.000.000 untuk periode tersebut. Rumus
pensiun telah menghitung biaya pensiun sejumlah Rp201.250.000.
Jumlah yang disetorkan ke administrator pengelola dana pensiuny g p g p
hanya sebesar Rp175.000.000. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat
(a) cuti berbayar dan (b) tunjangan pensiun.



• LP 11‐7A Liabilitas garansi terestimasi TJN. 5
• Selama bulan Februari, Perusahaan Kalianget menjual barangnya dengan

garansi satu tahun. Biaya perbaikan barang yang rusak diestimasi sebesar
6% dari harga jual. Pada 24 Juli, seorang pelanggan mengajukan klaim
penggantian komponen senilai Rp60.000, ditambah biaya tenaga kerja

h b d d l l h lRp32.000 yang masih berada dalam masa garansi. Buatlah ayat jurnal
untuk (a) estimasi beban garansi pada tanggal 28 Februari untuk penjualan
selama bulan Februari dan (b) pekerjaan yang masih dilindungi garansi
pada tanggal 24 Juli.

• LP 11‐7A Liabilitas garansi terestimasi TJN. 5
• Selama bulan Juli, Perusahaan Permai menjual barang elektronik dengan

garansi Sembilan bulan Biaya perbaikan barang yang rusak diestimasikangaransi Sembilan bulan. Biaya perbaikan barang yang rusak diestimasikan
sebesar 4,5% dari harga jual. Pada tanggal 11 November, seorang
pelanggan mendapatkan uang tunai sebagai kompensasi atas kerusakan
barang sebesar Rp220.000 sesuai dengan ketentuan dalam garansi.
Buatlah ayat jurnal untuk (a) estimasi beban garansi pada tanggal 31 JuliBuatlah ayat jurnal untuk (a) estimasi beban garansi pada tanggal 31 Juli
untuk penjualan selama bulan Juli dan (b) pembayaran tunai pada tanggal
11 November.



• LP 11‐8A Rasio cepat TJN. 6
• Perusahaan Narendra melaporkan aset lancar dan
liabilitas lancar pada 31 Desember 2015 dan 2014
sebagai berikut.sebagai berikut.

a Hitung rasio cepat untuk 31 Desember 2015 dana. Hitung rasio cepat untuk 31 Desember 2015 dan
2014.

b. Interpretasikan rasio cepat perusahaan. Apakah rasio
l i i k ?cepat mengalami peningkatan atau penurunan?



• LP 11‐8A Rasio cepat TJN. 6
• Perusahaan Andari Permai melaporkan aset lancar dan

liabilitas lancar pada 31 Desember 2015 dan 2014 sebagai
berikut.

a. Hitung rasio cepat untuk 31 Desember 2015 dan 2014.
b. Interpretasikan rasio cepat perusahaan. Apakah rasio

cepat mengalami peningkatan atau penurunan?p g p g p



LATIHANLATIHAN
• L 11‐1 Liabilitas lancar TJN. 1
• Selama bulan Desember 2015, PT Berkat Abadi berhasil
mendapatkan 25.000 pelanggan tahunan senilai
Rp85.000 untuk majalah Bjorn 20XX. Pelanggan baruRp85.000 untuk majalah Bjorn 20XX. Pelanggan baru
akan menerima edisi bulanan mulai Januari 2016. Di
samping itu, perusahaan memiliki penghasilan kena
pajak sebesar Rp840.000.000 selama kuartal pertamapajak sebesar Rp840.000.000 selama kuartal pertama
tahun kalender 2015. Diasumsikan tarif pajak yang
berlaku adalah 25%. Pembayaran pajak kuartalan akan
dilakukan pada tanggal 12 April 2016dilakukan pada tanggal 12 April 2016.

• Siapkan bagian Liabilitas Lancar di neraca (laporan
posisi keuangan) PT Berkat Abadi per 31 Maret 2016.



• L 11‐2 Ayat jurnal untuk wesel bayar diskonto TJN. 1
• PT Solid menerbitkan wesel bayar 60 hari senilai
Rp800.000.000 untuk Herlambang Industries guna
membeli persediaan barang. Tingkat diskonto weselmembeli persediaan barang. Tingkat diskonto wesel
bayar sebesar 6%.

a. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi PT Solid:
bit l ba. penerbitan wesel bayar

b. pembayaran utang usaha saat jatuh tempo
b. Buat ayat jurnal untuk mencatat transaksiy j

Herlambang Industries:
a. penerimaan wesel bayar
b penerimaan pembayaran utang usaha saat jatuh tempob. penerimaan pembayaran utang usaha saat jatuh tempo



• L 11‐3 Mengevaluasi pilihan wesel   bayar TJN. 1g p y
• Seorang peminjam memiliki dua pilihan untuk sebuah 
pinjaman: (1) menerbitkan wesel bayar 60 hari dengan 
b 8% il i R 240 000 000 t (2) bitkbunga 8% senilai Rp240.000.000, atau (2) menerbitkan 
wesel   bayar 60 hari senilai Rp240.000.000, yang telah 
didiskonto oleh  kreditur sebesar 8%.

a. Hitung jumlah beban bunga untuk setiap pilihan.
b. Hitunglah hasil yang diterima peminjam dalam 

masing‐masing situasi.
c. Alternatif manakah yang lebih baik bagi peminjam? 

JelaskanJelaskan.



• L 11‐4 Ayat jurnal untuk wesel bayar TJN. 1
• Sebuah perusahaan menerbitkan wesel bayar 30 hari dengan

bunga 7% dengan nilai nominal Rp150.000.000 untuk salah satu
kreditur. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat (a) penerbitan wesel
bayar dan (b) pembayaran wesel bayar saat jatuh tempobayar, dan (b) pembayaran wesel bayar saat jatuh tempo,
termasuk bunga.

• Total liabilitas lancar, Rp1.929.750.000

• L 11‐5 Ayat jurnal untuk wesel bayar diskonto TJN. 1
• Sebuah perusahaan menerbitkan wesel bayar 45 hari dengan nilai

nominal Rp90.000.000 untuk salah satu kreditur dengan tingkatp g g
diskonto 8%. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat (a) penerbitan
wesel bayar, dan (b) pembayaran wesel bayar saat jatuh tempo.



• L 11‐6 Pembelian aset tetap menggunakan wesel bayar TJN. 1
• Pada tanggal 30 Juni, PT Teratai Management membeli tanah senilai

Rp350.000.000 dan gedung senilai Rp450.000.000, dengan
membayar tunai sebesar Rp400.000.000 serta menerbitkan wesel
bayar berbunga 6% untuk melunasi sisanya Tanah dan gedungbayar berbunga 6% untuk melunasi sisanya. Tanah dan gedung
menjadi agunan atas wesel bayar tersebut. Ketentuan dalam wesel
bayar menjanjikan 20 kali pembayaran yang dilakukan setiap enam
bulan, masing‐masing sebesar Rp20.000.000 untuk pokok ditambah
b di k d i t l b b l B tl hbunga yang diakru dari tanggal pembayaran sebelumnya. Buatlah
ayat jurnal untuk mencatat (a) transaksi pada tanggal 30 Juni, (b)
pembayaran angsuran pertama pada tanggal 31 Desember, dan (c)
pembayaran angsuran kedua pada tanggal 30 Juni.p y g p gg



• L 11‐7 Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam jangka pendek TJN.
11

• PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., melaporkan informasi berikut mengenai
utang jangka panjang di laporan keuangannya. Utang jangka panjang ditunjukkan
sebagai berikut.

a. Berapakah jumlah utang jangka panjang yang disajikan sebagai liabilitas lancar
di laporan posisi keuangan per 31 Desember tahun terkini?

b. Berapa total perubahan liabilitas lancar antara tahun sebelumnya dan tahunp p y
terkini sebagai akibat dari bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam
jangka pendek?

c. Jika pada tahun berikutnya PT Semen Indonesia (Persero) tidak menerbitkan
tambahan wesel bayar, berapakah yang akan menjadi total utang jangka
panjang pada 31 Desember tahun berikutnya?



• L 11‐8Menghitung gaji TJN. 2
• Seorang karyawan mendapat penghasilan sebesar
Rp50.000 per jam dan dua kali tingkat gaji normal
untuk tiap jam setelah melebihi 40 jam per minggu.untuk tiap jam setelah melebihi 40 jam per minggu.
Diasumsikan karyawan bekerja 50 jam selama minggu
itu. Diasumsikan lebih lanjut bahwa iuran jaminan hari
tua yang dipotong sebesar 6%, tingkat iuran jaminantua yang dipotong sebesar 6%, tingkat iuran jaminan
pemeliharaan kesehatan yang dipotong sebesar 1,5%,
dan pajak penghasilan dipotong sebesar Rp686.000.

a Hitung gaji kotor untuk minggu tersebuta. Hitung gaji kotor untuk minggu tersebut.
b. Hitung gaji bersih untuk minggu tersebut.
• b. Gaji bersih, Rp2.089.000j , p



• L 11‐9Menghitung gaji TJN. 2
• Perusahaan Snyder memiliki tiga karyawan—seorang konsultan,

seorang pemrogram komputer, dan seorang administrator. Berikut
merupakan informasi gaji untuk masingmasing karyawan.

•

• Untuk periode pembayaran gaji saat ini, pemrogram komputer
b k j 60 j l i d d i i t t b k j 50 jbekerja 60 jam selama seminggu dan administrator bekerja 50 jam.
Pajak penghasilan yang dipotong untuk ketiga karyawan, semua
belum menikah, dapat dihitung berdasarkan tabel pada Tampilan 2
bab ini. Diasumsikan tingkat iuran jaminan hari tua yang dipotongg j y g p g
sebesar 6%, tingkat iuran jaminan kesehatan 1,5%, dan satu jumlah
penghasilan yang tidak dikenakan pajak adalah Rp70.000.

• Hitung gaji kotor dan gaji bersih masing‐masing karyawan untuk
i d b ji t i iperiode pembayaran gaji saat ini.

• Gaji bersih administrator Rp1.856.440



• L 11‐10 Rangkuman data penggajian TJN. 2, 3
• Di bawah ini merupakan rangkuman data penggajian, beberapa nilai 

sengaja dihilangkansengaja dihilangkan:

a. Hitung nilai yang dihilangkan pada baris (1), (3), (8), dan (12).
b. Buat ayat jurnal untuk mencatat akru penggajian.
c. Buat ayat jurnal untuk mencatat pembayaran gaji.
• a. (3) Total penghasilan, Rp540.000.000



• L 11‐11 Ayat jurnal pajak penggajian TJN. 3
• Berdasarkan rangkuman penggajian CV Bunaken, gaji karyawan

sebesar Rp880.000.000 dikenakan potongan untuk iuran jaminan
hari tua sebesar 6% dan iuran jaminan kesehatan 1,5%. Buat ayat
jurnal untuk mencatat akru pajak penggajianjurnal untuk mencatat akru pajak penggajian.

• L 11‐12 Ayat jurnal penggajian TJN. 3
• Register gaji Perusahaan Jimi untuk minggu yang berakhir pada 16

Mei mengindikasikan hal‐hal di bawah ini.Mei mengindikasikan hal hal di bawah ini.

a. Buat ayat jurnal untuk mencatat gaji untuk minggu yang berakhir
pada 16 Mei.p

b. Buat ayat jurnal untuk mencatat beban pajak penggajian untuk
minggu yang berakhir pada 16 Mei.



• L 11‐13 Ayat jurnal penggajian TJN.  3
• Perusahaan Wagiman memiliki  gaji   kotor sebesar 

Rp240.000.000 untuk minggu yang berakhir pada 17 Juni. 
Nilai gaji  yang  dipotong iuran jaminan hari tua sebesar 
Rp240.000.000. Tingkat pajak adalah sebagai berikut.
– Jaminan hari tua 6%
– Jaminan kesehatan 1,5%
– Jumlah pajak yang dipotong dari gaji   karyawan adalah sebesar 

Rp48.000.000
a. Buat ayat jurnal untuk mencatat gaji   untuk minggu yang 

berakhir pada 17 Juni.
b. Buat ayat jurnal untuk mencatat beban pajak penggajian 

untuk minggu yang berakhir  pada 17 Juni.



• L 11‐14 Prosedur pengendalian internal untuk penggajian TJN. 3
• Toko Lezat Hot Dog merupakan restoran cepat saji yang khusus menjual

hot dog dan hamburger. Restoran ini memperkerjakan 8 karyawan purna
waktu dan 12 karyawan paruh waktu. Rata‐rata pembayaran gaji yang
dilakukan oleh toko setiap minggu adalah Rp5.600.000 untuk seluruh 20
k k k k bkaryawan. Lezat Hot Dog menggunakan komputer untuk membantu
perhitungan gaji. Setiap minggu, akuntan toko mengumpulkan kartu
absensi karyawan dan memasukkan jumlah jam kerja ke program
penggajian. Program ini menghitung gaji setiap karyawan dan mencetak
l d d l b l d k l lslip gaji. Tanda tangan di setiap lembar slip dicetak otomatis melalui
komputer. Selanjutnya, pemilik toko mengotorisasi pemindahan dana dari
rekening bank perusahaan ke rekening gaji setiap karyawan.

• Untuk minggu yang berakhir pada tanggal 12 Mei, akuntan secara tidakgg y g p gg ,
sengaja mencatat 100 jam kerja dan bukannya 40 jam kerja untuk salah
satu karyawan purna waktu. Apakah Lezat Hot Dog memiliki pengendalian
internal untuk mencegah kesalahan ini? Jika ya, bagaimana kesalahan
tersebut dapat dideteksi?p



• L 11‐15 Prosedur pengendalian internal TJN. 3
• PT Dani Motor merupakan perusahaan kecil yang memiliki

spesialisasi pada skuter. Perusahaan ini memperkerjakan 14
karyawan produksi dan empat karyawan administrasi. Berikut ini
adalah prosedur yang digunakan untuk memproses pembayaranadalah prosedur yang digunakan untuk memproses pembayaran
gaji mingguan perusahaan.

a. Saat seorang karyawan menerima kenaikan gaji, pengawas harus
mengisi formulir penyesuaian upah, yang ditandatangani oleh
pemimpin perusahaan. Formulir ini digunakan untuk mengubah
upah karyawan dalam sistem penggajian.

b. Seluruh karyawan diharuskan mencatat jumlah jam kerja mereka
dengan memasukkan kartu absensi saat masuk dan keluar kantordengan memasukkan kartu absensi saat masuk dan keluar kantor.
Karyawan harus memasukkan kartu absensi saat keluar kantor
untuk makan siang. Untuk menghindari antrean panjang di sekitar
mesin absensi saat makan siang, perusahaan tidak keberatan jika
seorang karyawan memasukkan kartu absensi mewakili seluruh
departemen.



c. Saat seorang karyawan yang menerima gajig y y g g j
diberhentikan, bagian personalia memerintahkan
bagian penggajian untuk menghapus nama karyawan
tersebut dari sistem penggajian Akan tetapi prosedurtersebut dari sistem penggajian. Akan tetapi prosedur
ini tidak dilakukan jika seorang pekerja yang diupah
per jam diberhentikan. Karyawan yang diupah per jam
h b k k bhanya menerima pembayaran jika kartu absensi
mereka menunjukkan jumlah jam kerjanya. Secara
otomatis, komputer akan menghapus nama karyawan, p g p y
dari sistem penggajian jika karyawan tidak memiliki
jam kerja selama enam minggu berturut‐turut.



d. Slip gaji ditandatangani dengan menggunakan
komputer secara otomatis. Komputer ini terletak di
kantor utama agar dapat diakses dengan mudah oleh
siapa pun yang memerlukan tanda tangan.p p y g g

e. PT Dani Motor memiliki rekening bank terpisah untuk
pembayaran gaji. Setiap minggu, sejumlah dana
untuk pembayaran gaji bersih seluruh karyawanuntuk pembayaran gaji bersih seluruh karyawan
dipindahkan dari rekening reguler perusahaan ke
rekening pembayaran gaji. Tentukan apakah masing‐
masing prosedur di atas telah sesuai denganmasing prosedur di atas telah sesuai dengan
prinsipprinsip dalam pengendalian internal. Jika tidak,
sarankan prosedur yang sesuai.



• L 11‐16 Cuti berbayar yang masih harus dibayar TJN.
4

• Sebuah perusahaan memberikan cuti tahunan kepada
karyawannya, tergantung lamanya masa bekerja.karyawannya, tergantung lamanya masa bekerja.
Estimasi jumlah cuti berbayar tahun ini adalah
Rp42.000.000.

a Buatlah ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatata. Buatlah ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat
cuti berbayar yang masih harsu dibayar pada tanggal
31 Januari, akhir bulan pertama pada tahun tersebut.

b B i l i b b d lb. Bagaimana pelaporan cuti berbayar pada laporan
posisi keuangan? Kapan nilai ini dihapus dari laporan
posisi keuangan?



• L 11‐17 Ayat jurnal untuk skema pensiun TJN. 4
• CV Yanti menjalankan jaringan toko souvenir. Perusahaan

tersebut mengelola skema pensiun iuran pasti untuk para
karyawannya. Skema tersebut mengharuskan angsuran per
kuartal dibayarkan kepada pengelola dana pensiun, Dana
Wibowo, setiap tanggal 15 bulan berikutnya setelah akhir
kuartal. Diasumsikan biaya pensiun untuk kuartal yang
b khi d t l 31 D b d l h R 365 000 000berakhir pada tanggal 31 Desember adalah Rp365.000.000.

a. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat kewajiban pensiun
yang diakru pada tanggal 31 Desember dan pembayaran
k d l l d i d t l 15 J ikepada pengelola dana pensiun pada tanggal 15 Januari.

b. Apakah perbedaan antara skema dengan iuran pasti dan
skema dengan manfaat pasti?



• L 11‐18 Ketentuan dalam skema pensiunL 11 18 Ketentuan dalam skema pensiun
dengan manfaat pasti TJN. 4

• Dalam laporan keuangannya baru‐baru ini, PTDalam laporan keuangannya baru baru ini, PT
Petrosea Tbk., menunjukkan kewajiban dana
pensiun sebesar Rp7.356.000 dan biaya
tunjangan pensiun sebesar Rp2.678.000 ribu.
Jelaskan arti dari kewajiban dana pensiun
b R 7 356 000 d bi d isebesar Rp7.356.000 dan biaya dana pensiun

sebesar Rp2.678.000 tersebut.



• L 11‐19 Garansi produk yang masih harus dibayar TJN. 5
• PT Luar Biasa memberikan garansi satu tahun pada produk‐

produknya. Estimasi garansi produk adalah 4% dari
penjualan. Diasumsikan penjualan bulan Juni adalah
sebesar Rp560.000.000. Di bulan Juli, seorang pelanggan
mengajukan klaim perbaikan yang masih dilindungi oleh
garansi dan membutuhkan komponen senilai Rp140.000
d bi t k j b R 95 000dan biaya tenaga kerja sebesar Rp95.000.

a. Buatlah ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan untuk
mencatat garansi produk yang diakru pada tanggal 30
J i khi b l t d t h t b tJuni, akhir bulan pertama pada tahun tersebut.

b. Buatlah jurnal untuk mencatat pekerjaan yang masih
berada dalam masa garansi yang diberikan di bulan Juli.



L 11 20 G i d k ih h dib JN• L 11‐20 Garansi produk yang masih harus dibayar TJN. 5
• General Motors Corporation (GM) mengungkapkan estimasi utang

garansi produk sebagai berikut.

l h k b $• Penjualan GM pada tahun kedua sebesar $152.256.000.000.
Diasumsikan total klaim garansi yang dibayarkan adalah 3 miliar
dolar.

a Mengapa estimasi kewajiban garansi jangka pendek dan jangkaa. Mengapa estimasi kewajiban garansi jangka pendek dan jangka
panjang disajikan secara terpisah?

b. Buatlah ayat jurnal untuk beban garansi produk Tahun 2.
c Apa dua syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban garansi produkc. Apa dua syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban garansi produk

dapat dilaporkan dalam laporan keuangan?



• L 11‐21 Liabilitas diestimasi TJN. 5
• Beberapa bulan yang lalu, PT Bintang Makmur mengalami

kebocoran bahan berbahaya di salah satu pabriknya.
Akibatnya, Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup
mengenakan denda sebesar Rp240.000.000. Perusahaan ini
mengajukan keberatan atas denda tersebut. Selain itu,
seorang karyawan menuntut Rp220.000.000 karena
k k di b bk k b t b t T khikerusakan yang disebabkan kebocoran tersebut. Terakhir,
seorang pemilik rumah menuntut perusahaan sebesar
Rp310.000.000. Pemilik rumah tersebut tinggal sejauh 35
km dari pabrik tetapi yakin bahwa kecelakaan tersebutkm dari pabrik, tetapi yakin bahwa kecelakaan tersebut
telah menurunkan nilai jual rumahnya hingga
Rp310.000.000.



• Konsultan hukum PT Bintang Makmur yakin bahwa kemungkinan
b d d d i K t KMLH k t t dik k Di ibesar denda dari Kantor KMLH akan tetap dikenakan. Di samping
itu, konsultan mengindikasikan penyelesaian di luar pengadilan
dengan karyawan senilai Rp125.000.000 belum lama ini telah
tercapai. Dokumen final akan ditandatangani pada minggup g p gg
berikutnya. Konsultan juga yakin bahwa kasus dengan pemilik
rumah lebih lemah dan pengadilan akan berpihak pada PT Bintang
Makmur. Tuntutan lain yang terkait dengan kebocoran tersebut
mungkin saja muncul namun jumlah kerusakannya belum dapatmungkin saja muncul, namun jumlah kerusakannya belum dapat
dipastikan.

a. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat liabilitas kontinjensi yang
terkait dengan kebocoran bahan berbahaya. Gunakan akung y
“Denda dan Ganti Rugi Kerusakan” untuk mengakui beban periode
tersebut.

b. Siapkan catatan untuk mengungkapkan kecelakaan ini di laporan
keuangankeuangan.



• L 11‐22  Rasio cepat  TJN. 6
• Berikut ini adalah aset dan liabilitas lancar PT Guna Jaya• Berikut ini adalah aset dan   liabilitas lancar PT Guna Jaya

selama dua tahun:

a. Hitung rasio cepat per 31 Desember 2015 dan 2014.
b. Interpretasikan perbedaan rasio cepat antara dua tanggal 

laporan posisi  keuangan tersebut.p p g
• a. 2015: 1,2



• L 11‐22  Rasio cepat  TJN. 6
• Berikut ini adalah aset dan   liabilitas lancar untuk PT 
Semen Indonesia (Persero) Tbk., dan PT  Holcim 
Indonesia Tbk. , pada akhir tahun fiskal belum lama ini:

a. Hitunglah rasio cepat untuk kedua perusahaana. Hitunglah rasio cepat untuk kedua perusahaan 
tersebut.

b. Jelaskan arti perbedaan rasio cepat di antara kedua 
perusahaanperusahaan.



Soal Seri ASoal Seri A
• S 11‐1A Transaksi yang terkait dengan liabilitas TJN. 1, 5 (BUKU BESAR)
• Berikut ini adalah transaksi‐transaksi yang dilakukan oleh PT Pelangi

selama tahun berjalan:
– 3 Feb. Membeli persediaan barang dagangan secara kredit dari PT Antar Nusa

senilai Rp410.000.000 dengan syarat n/30.
– 3 Mar. Menerbitkan wesel bayar 45 hari dengan bunga 6% senilai

Rp410.000.000.
– 17 Apr. Membayar wesel bayar tanggal 3 Maret kepada PT Antar Nusa.
– 1 Juni Meminjam uang sebesar Rp250.000.000 dari Bank Andalan dengan1 Juni Meminjam uang sebesar Rp250.000.000 dari Bank Andalan dengan

menerbitkan wesel bayar 60 hari dengan bunga 7,5%.
– 21 Juli Membeli peralatan dengan menerbitkan wesel bayar 60 hari dengan

nilai nominal Rp300.000.000 untuk PT Natural yang memberi diskonto sebesar
8%.

– 31 Juli Membayar bunga yang telah jatuh tempo dari wesel bayar tanggal 1
Juni kepada Bank Andalan dan memperbarui pinjaman dengan menerbitkan
wesel bayar baru 30 hari dan bunga 9%, bernilai nominal Rp250.000.000.
(Catatlah debit maupun kredit ke akun Wesel Bayar.)



– 30 Agst. Membayar wesel bayar tanggal 31 Juli yang telah jatuh
t k d B k A d ltempo kepada Bank Andalan.

– 19 Sept. Membayar wesel bayar tanggal 21 Juli yang telah jatuh
tempo kepada PT
Natural– Natural.

– 1 Des. Membeli peralatan kantor dari PT Osowilangun senilai
Rp340.000.000, membayar tunai Rp40.000.000 dan
menerbitkan sepuluh wesel bayar dengan bunga 8% untukmenerbitkan sepuluh wesel bayar dengan bunga 8% untuk
penyelesaian sisanya. Setiap wesel bayar bernilai Rp40.000.000
dan jatuh tempo dengan jarak 30 hari.

– 12 Des. Menyelesaikan tuntutan hukum atas kerusakan produk
l il i R 165 000 000 k dibseorang pelanggan senilai Rp165.000.000 yang akan dibayar

pada bulan Januari. PT Pelangi mengakru kerugian pada akun
Utang Klaim Tuntutan Hukum.

– 31 Des Membayar wesel bayar pertama yang telah jatuh31 Des. Membayar wesel bayar pertama yang telah jatuh
tempo, dari serangkaian wesel yang diterbitkan tanggal 1
Desember kepada PT Osowilangun.



• InstruksiInstruksi
1. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat 

transaksi‐transaksi di atas.transaksi transaksi di atas.
2. Buatlah ayat jurnal penyesuaian untuk 

masing‐masing beban yang masih harusmasing masing beban yang masih harus 
dibayar  berikut pada akhir tahun berjalan:
1. Biaya garansi produk sebesar Rp32.500.000.y g p p
2. Bunga pada sisa sembilan wesel bayar untuk   PT 

Osowilangun.



• S 11‐2A Ayat jurnal untuk penggajian dan pajak penggajian  y j p gg j p j p gg j
TJN. 2, 3 (BUKU BESAR)

• Di bawah ini merupakan informasi mengenai penggajian 
t k i b khi d 30 D buntuk minggu yang berakhir pada 30 Desember yang 

diperoleh dari catatan PT Kualitas Teknologi:



• Instruksi
1. Diasumsikan gaji   untuk minggu terakhir tahun berjalan 

akan dibayarkan pada tanggal 31 Desember, buatlah ayat 
jurnal:
1. 30 Desember, untuk mencatat penggajian.
2. 30 Desember, untuk mencatat pajak penggajian karyawan atas 

gaji  yang  akan  dibayarkan pada 31 Desember. 
2. Diasumsikan gaji   untuk minggu terakhir tahun berjalan 

akan dibayarkan pada tanggal  5 Januari tahun buku 
berikutnya, buatlah ayat jurnal:
1. 30 Desember, untuk mencatat penggajian.
2. 5 Januari, untuk mencatat pajak penggajian karyawan atas gaji  

yang  akan dibayarkan  pada 5 Januari



• S 11‐3A Data gaji dan laporan perpajakan atas pajak yang dibayar
pemberi kerja TJN 2 3 (SPREADSHEET)pemberi kerja TJN. 2, 3 (SPREADSHEET)

• PT Elang Megah memulai usahanya pada 2 Januari 2014. Gaji dibayarkan
kepada karyawan setiap akhir bulan dan tunjangan hari tua, tunjangan
kesehatan dan pajak penghasilan dipotong sesuai dengan ketentuan.

b l b k d h b l bKaryawan baru yang mulai bekerja di tengah bulan menerima gaji sebesar
setengah dari gaji normal untuk bulan tersebut. Semua laporan
perpajakan yang dibutuhkan disimpan dan pajak penggajian untuk tahun
berjalan disetorkan oleh perusahaan. Di awal 2015, sebelum Surat

b h k ( l ) d k k d b kPemberitahuan Pajak (Formulir 1721‐A1) disiapkan untuk dibagikan
kepada karyawan, catatan penghasilan karyawan secara tidak sengaja
terhapus.

• Tidak ada satupun karyawan yang berhenti bekerja atau keluar selamap y y g j
tahun berjalan, dan tidak ada perubahan tingkat gaji. Iuran jaminan hari
tua dipotong sebesar 6% dan iuran jaminan kesehatan dipotong sebesar
1,5%. Data mengenai tanggal mulai bekerja, tingkat gaji, pajak
penghasilan karyawan dipotong, dirangkum pada tabel di bawah ini. Datap g y p g, g p
ini didapat dari catatan personel dan catatan penggajian.



1. Hitunglah nilai‐nilai yang harus dilaporkan dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak (Formulir 1721‐A1) untuk masing‐

i k d d t i dmasing karyawan, dengan menyusun data sesuai dengan 
format di bawah ini.

2. Hitunglah pajak penggajian yang harus dibayar pemberi kerja 
t k t h b j l ( ) j i h i t (b) j iuntuk tahun berjalan: (a) jaminan hari tua; (b) jaminan 

kesehatan; (c) total.



• S 11‐4A Register gaji TJN 2 3S 11 4A Register gaji TJN . 2, 3
(SPREADSHEET)

• Data di bawah ini merupakan data PT Tantular• Data di bawah ini merupakan data PT Tantular
mengenai penggajian untuk minggu yang
berakhir pada 7 Desember 2015berakhir pada 7 Desember 2015.



• Karyawan bernama Marsha dan Wawan adalah karyawan kantor
d k l i k l j l Sdan karyawan lainnya merupakan personel penjualan. Semua
personel penjualan dibayar 1½ kali dari gaji normal untuk jam kerja
yang melebihi 40 jam per minggu. Iuran jaminan hari tua sebesar
6% dan iuran jaminan kesehatan sebesar 1,5% dari penghasilanj , p g
tahunan karyawan. Cek gaji yang digunakan berikutnya adalah No.
901.

• Instruksi
1. Siapkan register gaji PT Tantular untuk minggu yang berakhir

pada 7 Desember 2015. Gunakan kolom‐kolom di bawah ini untuk
register gaji: Karyawan, Total Jam Kerja, Gaji Normal, Gaji
Lembur Total Gaji Tunjangan Hari Tua Tunjangan JaminanLembur, Total Gaji, Tunjangan Hari Tua, Tunjangan Jaminan
Kesehatan, Pajak Penghasilan, Dana Koperasi, Total Potongan,
Gaji Bersih, No. Cek, Beban Gaji Penjualan, dan Beban Gaji Kantor.

2. Buat ayat jurnal untuk mencatat gaji minggu tersebut.



• S 11‐5A Akun penggajian dan ayat jurnal di akhir tahun
TJN 2 3 4TJN. 2, 3, 4

• Akun beserta nilai saldo di bawah ini muncul dalam buku
besar PT Garuda Jaya pada 1 Desember tahun berjalan:

• Transaksi‐transaksi di bawah ini, yang berkaitan dengan
penggajian, potongan gaji, dan pajak penggajian, terjadi
selama bulan Desember:selama bulan Desember:

• 2 Des. Menerbitkan cek No. 411 untuk Bank Jayadi senilai
Rp27.046.000 atas pembayaran iuran jaminan hari tua
Rp9 273 000 iuran jaminan kesehatan Rp2 318 000 danRp9.273.000, iuran jaminan kesehatan Rp2.318.000, dan
pajak penghasilan karyawan Rp15.455.000.



• 13 Des. Membuat ayat jurnal untuk mencatat penggajian dua mingguan.
Berikut adalah rangkuman catatan penggajian.

• 13 Des. Menerbitkan cek No. 420 untuk pembayaran gaji bersih
penggajian dua mingguan.

• 13 Des. Membuat ayat jurnal untuk mencatat pajak penggajian atas
penghasilan kar a an tertanggal 13 Desember i ran jaminan hari t apenghasilan karyawan tertanggal 13 Desember: iuran jaminan hari tua
Rp4.632.000, iuran jaminan kesehatan Rp1.158.000.

• 16 Des. Menerbitkan cek No. 424 untuk Bank Jayadi senilai Rp27.020.000,
atas pembayaran iuran jaminan hari tua Rp9.264.000, iuran jaminan
kesehatan Rp2.316.000, dan pajak penghasilan karyawan Rp15.440.000.

• 19 Des. Menerbitkan cek No. 429 untuk Perusahaan Asuransi Sanjaya‐
Waluyo senilai Rp31.500.000 atas pembayaran premi tunjangan
kecelakaan kerja yang dibayarkan setengah tahun sekali.j y g y g



• 27 Des. Membuat ayat jurnal untuk mencatat penggajian dua mingguan.
Berikut adalah rangkuman catatan penggajianBerikut adalah rangkuman catatan penggajian:

• 27 Des. Menerbitkan cek No. 541 untuk pembayaran gaji bersih
penggajian dua mingguan.

• 27 Des. Membuat ayat jurnal untuk mencatat pajak penggajian atas
penghasilan karyawan tertanggal 27 Desember: iuran jaminan hari tuapenghasilan karyawan tertanggal 27 Desember: iuran jaminan hari tua
Rp4.668.000, iuran jaminan kesehatan Rp1.167.000.

• 31 Des. Membayar skema dana pensiun karyawan senilai Rp45.000.000.
Biaya dana pensiun tahunan adalah sebesar Rp60.000.000. (Catat

b d j k jib d i )pembayaran dan juga kewajiban dana pensiun.)



• Instruksist u s
1. Buatlah ayat jurnal untuk masing‐masing 

transaksi.
2. Buatlah ayat jurnal penyesuaian pada 31 

Desember untuk:
1. Gaji yang masih akan diterima: gaji operasi   

Rp8.560.000; gaji staf  Rp5 .600.000; gaji kantor   
Rp1 400 000 Pajak penggajian tidak material danRp1.400.000. Pajak penggajian tidak material dan 
tidak diakru.

2. Cuti berbayar, Rp15.000.000.



Soal Seri BSoal Seri B
• S 11‐1B Transaksi yang terkait dengan liabilitas  TJN. 1, 5 (BUKU 

BESAR)BESAR)
• Berikut ini adalah transaksi‐transaksi yang dilakukan oleh PT 

Angkasa Megah selama tahun berjalan.
15 Apr Meminjam uang sebesar Rp225 000 000 dari Perusahaan Anto– 15 Apr. Meminjam uang sebesar Rp225.000.000 dari Perusahaan Anto 
dengan menerbitkan   wesel bayar 30 hari dengan bunga 6%.

– 1 Mei Membeli peralatan dengan menerbitkan   wesel bayar 180 hari 
dengan   nilai nominal Rp320.000.000 untuk PT Sumber Hidup
M f i b i di k b 6%Manufacturing yang memberi diskonto sebesar 6%.

– 15 Mei Membayar bunga yang telah jatuh tempo dari   wesel bayar 
tanggal 15 April kepada Perusahaan Anto dan memperbarui pinjaman 
dengan menerbitkan   wesel bayar baru 60 hari dan bunga 8%, bernilai g y g
nominal Rp225.000.000. (Catatlah debit maupun kredit ke akun Wesel 
Bayar.)

– 14 Juli Membayar   wesel bayar tanggal 15 Mei yang telah jatuh tempo 
kepada Perusahaan Anto.kepada Perusahaan Anto.



• 16 Agst. Membeli persediaan barang dagangan secara kredit dari PT Elok senilai
Rp90 000 000 dengan syarat n/30Rp90.000.000 dengan syarat n/30.

• 15 Sept. Menerbitkan wesel bayar 45 hari dengan bunga 6% senilai Rp90.000.000
untuk PT Elok.

• 28 Okt. Membayar wesel bayar tanggal 1 Mei yang telah jatuh tempo kepada PT
Sumber Hidup ManufacturingSumber Hidup Manufacturing.

• 30 Okt. Membayar wesel bayar tanggal 15 September kepada PT Elok.
• 16 Nov. Membeli peralatan toko dari PT Gemilang senilai Rp450.000.000,

membayar tunai Rp50.000.000 dan menerbitkan 20 wesel bayar dengan bunga
9% untuk penyelesaian sisanya Setiap wesel bayar bernilai Rp20 000 000 dan9% untuk penyelesaian sisanya. Setiap wesel bayar bernilai Rp20.000.000 dan
jatuh tempo dengan jarak 30 hari.

• 16 Des. Membayar wesel bayar pertama yang telah jatuh tempo, dari serangkaian
wesel yang diterbitkan tanggal 16 November kepada PT Gemilang.

• 28 Des Menyelesaikan tuntutan hukum atas kecelakaan yang dialami seorang• 28 Des. Menyelesaikan tuntutan hukum atas kecelakaan yang dialami seorang
pelanggan senilai Rp165.000.000 yang akan dibayar pada bulan Januari. PT
Angkasa Megah mengakru kerugian pada akun Utang Klaim Tuntutan Hukum.



• InstruksiInstruksi
1. Buatlah ayar jurnal untuk mencatat transaksi‐

transaksi di atastransaksi di atas
2. Buatlah ayat jurnal penyesuaian untuk 

masing‐masing beban yang masih harusmasing masing beban yang masih harus 
dibayar  berikut ini pada akhir tahun berjalan:
1. Biaya garansi produk sebesar Rp26.800.000.y g p p
2. Bunga pada sisa 19 wesel bayar untuk PT  

Gemilang 



• S 11‐2B Ayat jurnal untuk penggajian dan pajakS 11 2B Ayat jurnal untuk penggajian dan pajak 
penggajian  TJN. 2, 3

• Di bawah ini merupakan informasi mengenai p g
penggajian untuk minggu yang berakhir pada 30 
Desember yang diperoleh dari catatan PT Sahaja:



• INSTRUKSI
1. Diasumsikan gaji untuk   minggu terakhir tahun 

berjalan akan dibayarkan pada tanggal 31 Desember, 
buatlah ayat jurnal:buatlah ayat jurnal:
1. 30 Desember, untuk mencatat penggajian.
2. 30 Desember, untuk mencatat pajak penggajian karyawan 

atas gaji yang akan dibayarkan pada 31 Desemberatas gaji yang   akan  dibayarkan pada 31 Desember

2. Diasumsikan gaji untuk   minggu terakhir tahun 
b j l k dib k d t l 4 J iberjalan akan dibayarkan pada tanggal 4 Januari 
tahun buku berikutnya, buatlah ayat jurnal:
1. 30 Desember, untuk mencatat penggajian.
2. 4 Januari, untuk mencatat pajak penggajian karyawan 

atas gaji yang   akan dibayarkan  pada 4 Januari.



• S 11‐3B Data gaji dan laporan perpajakan atas pajak yang dibayar
pemberi kerja TJN 2 3pemberi kerja TJN. 2, 3

• PT Jombang Karya memulai usahanya pada 2 Januari 2014. Gaji dibayarkan
kepada karyawan setiap akhir bulan dan tunjangan hari tua, tunjangan
kesehatan dan pajak penghasilan dipotong sesuai dengan ketentuan.

b l b k d h b l bKaryawan baru yang mulai bekerja di tengah bulan menerima gaji sebesar
setengah dari gaji normal untuk bulan tersebut. Semua laporan
perpajakan yang dibutuhkan disimpan dan pajak penggajian untuk tahun
berjalan disetorkan oleh perusahaan. Di awal 2015, sebelum Surat

b h k ( l ) d k k d b kPemberitahuan Pajak (Formulir 1721‐A1) disiapkan untuk dibagikan
kepada karyawan, catatan penghasilan karyawan secara tidak sengaja
terhapus. Tidak ada satu pun karyawan yang berhenti bekerja atau keluar
selama tahun berjalan, dan tidak ada perubahan tingkat gaji. Iuran
j i h i di b % d i j i k hjaminan hari tua dipotong sebesar 6% dan iuran jaminan kesehatan
dipotong sebesar 1,5%. Data mengenai tanggal mulai bekerja, tingkat gaji,
pajak penghasilan karyawan dipotong, dirangkum pada tabel di bawah
ini. Data ini didapat dari catatan personel dan catatan penggajian:



1. Hitunglah nilai‐nilai yang harus dilaporkan dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak (Formulir 1721—A1) untuk masing‐
masing karyawan, dengan menyusun data sesuai denganmasing karyawan, dengan menyusun data sesuai dengan 
format di bawah ini

2. Hitunglah pajak penggajian yang harus dibayar pemberi 
kerja untuk tahun berjalan: (a) jaminan hari tua; (b) jaminan 
kesehatan; (c) totalkesehatan; (c) total.



• S 11‐4B Register gaji TJN 2 3S 11 4B Register gaji TJN. 2, 3
(SPREADSHEET)

• Data di bawah ini merupakan data PT• Data di bawah ini merupakan data PT
Flamboyan mengenai penggajian untuk
minggu yang berakhir pada 7 Desember 2015:minggu yang berakhir pada 7 Desember 2015:



• Karyawan bernama Ganjar dan Samsudin adalah karyawan kantor
d k l i k l j l Sdan karyawan lainnya merupakan personel penjualan. Semua
personel penjualan dibayar 1½ kali dari gaji normal untuk jam kerja
yang melebihi 40 jam per minggu. Iuran jaminan hari tua sebesar
6% dan iuran jaminan kesehatan sebesar 1,5% dari penghasilanj , p g
tahunan karyawan. Cek gaji yang digunakan berikutnya adalah No.
328.

• Instruksi
1. Siapkan register gaji PT Flamboyan untuk minggu yang berakhir

pada 7 Desember 2015. Gunakan kolom‐kolom di bawah ini untuk
register gaji: Karyawan, Total Jam Kerja, Gaji Normal, Gaji
Lembur Total Gaji Tunjangan Hari Tua Tunjangan JaminanLembur, Total Gaji, Tunjangan Hari Tua, Tunjangan Jaminan
Kesehatan, Pajak Penghasilan, Dana Koperasi, Total Potongan,
Gaji Bersih, No. Cek, Beban Gaji Penjualan, dan Beban Gaji Kantor.

2. Buat ayat jurnal untuk mencatat gaji minggu tersebut.



• S 11‐5B Akun penggajian dan ayat jurnal diS 11 5B Akun penggajian dan ayat jurnal di 
akhir tahun TJN. 2, 3, 4

• Akun beserta nilai saldo di bawah ini muncul• Akun beserta nilai saldo di bawah ini muncul 
dalam buku besar PT Citra Lestari pada 1 
Desember tahun berjalan:Desember tahun berjalan:



• Transaksi‐transaksi di bawah ini, yang berkaitan dengan penggajian,
potongan gaji, dan pajak penggajian, terjadi selama bulanpotongan gaji, dan pajak penggajian, terjadi selama bulan
Desember:

• 1 Des. Menerbitkan cek No. 815 untuk Perusahaan Asuransi Alam
Sejahtera senilai Rp2.520.000 atas pembayaran premi tunjangan
k l k k d b k h h k lkecelakaan kerja yang dibayarkan setengah tahun sekali.

• 1 Des. Menerbitkan cek No. 816 untuk Bank Alda senilai
Rp8.131.000 atas pembayaran iuran jaminan hari tua Rp2.913.000,
iuran jaminan kesehatan Rp728 000 dan pajak penghasilaniuran jaminan kesehatan Rp728.000, dan pajak penghasilan
karyawan Rp4.490.000.

• 12 Des. Membuat ayat jurnal untuk mencatat penggajian dua
mingguan. Berikut adalah rangkuman catatan penggajian:gg g p gg j



• 12 Des. Menerbitkan cek No. 822 untuk pembayaran gaji bersih
penggajian dua mingguanpenggajian dua mingguan.

• 12 Des. Membuat ayat jurnal untuk mencatat pajak penggajian atas
penghasilan karyawan tertanggal 12 Desember: iuran jaminan hari tua
Rp1 452 000 iuran jaminan kesehatan Rp363 000Rp1.452.000, iuran jaminan kesehatan Rp363.000.

• 15 Des. Menerbitkan cek No. 424 untuk Bank Alda senilai Rp7.938.000,
atas pembayaran iuran jaminan hari tua Rp2.904.000, iuran jaminan
kesehatan Rp726 000 dan pajak penghasilan karyawan Rp4 308 000kesehatan Rp726.000, dan pajak penghasilan karyawan Rp4.308.000.

• 27 Des. Membuat ayat jurnal untuk mencatat penggajian dua mingguan.
Berikut adalah rangkuman catatan penggajian:



• 26 Des. Menerbitkan cek No. 840 untuk pembayaran   gaji bersih 
ji d ipenggajian dua mingguan.

• 26 Des. Membuat ayat jurnal untuk mencatat pajak penggajian atas 
penghasilan karyawan tertanggal 27 Desember: iuran jaminan hari 
tua Rp1 455 000 iuran jaminan kesehatan Rp364 000tua Rp1.455.000, iuran jaminan kesehatan Rp364.000

• 31 Des. Membayar skema dana pensiun karyawan senilai 
Rp55.400.000. Biaya dana pensiun tahunan adalah sebesar
Rp65.500.000. (Catat pembayaran dan juga kewajiban dana 
pensiun.)

• Instruksi
1. Buatlah ayat jurnal untuk masing‐masing transaksi.
2. Buatlah ayat jurnal penyesuaian pada 31 Desember untuk:

1. Akrual penjualan: gaji penjualan   Rp4.275.000; gaji staf Rp2. 175 
.000; gaji kantor  Rp825 .000. Pajak penggajian tidak material dan 
tidak diakrutidak diakru.

2. Cuti berbayar, Rp13.350.000.



Soal Komprehensif 3Soal Komprehensif 3
• BUKU BESAR
• Transaksi‐transaksi terpilih di bawah ini dilakukan oleh CV Kejora selama 

h b k b khi d 31 D b 2015tahun buku pertamanya yang berakhir pada 31 Desember 2015:
– 3 Jan. Menerbitkan cek untuk dana kas kecil sebesar Rp4.500.000
– 26 Feb. Mengisi kembali dana kas kecil berdasarkan rangkuman struk kas kecil: 

bahan  habis pakai kantor Rp1.680.000; beban penjualan lain‐lain, Rp570.000; 
beban administrasi lain‐lain, Rp880.000.

– 14 Apr. Membeli barang persediaan secara kredit senilai Rp31.300.000 dengan 
syarat 1/10, n/30. Sistem persediaan perpetual digunakan untuk menghitung 
persediaan.

– 13 Mei Membayar faktur tertanggal 14 April setelah periode  diskon lewat.
– 17 Mei Menerima kas dari penjualan kas sehari‐hari sebesar Rp21.200.000. 

Nilai yang  ditunjukkan oleh mesin di bagian kasir sebesar Rp21.240.000.
– 2 Juni Menerima   wesel bayar 60 hari dengan bunga 8% senilai y g g

Rp180.000.000 untuk  akun Riana.
– 1 Agst. Menerima pembayaran atas   wesel bayar tertanggal 2 Juni beserta 

bunga pada  tanggal jatuh tempo.
– 24 Agst. Menerima pembayaran senilai Rp7.600.000 untuk piutang atas nama g p y p p g

Fadli dan menghapus sisa saldo piutang senilai Rp9.000.000. ( Metode tidak 
langsung/ metode cadangan digunakan untuk perlakuan akuntansi atas 
piutang tak tertagih.)



• 15 Sept. Memulihkan kembali piutang Fadli yan g telah dihapus pada
tanggal 24 Agustus dan menerima pembayaran tunai penuh senilai
Rp1.400.000.

• 15 Sept. Membeli tanah dengan menerbitkan wesel bayar 90 hari senilai
Rp670.000.000 kepada CV Zaimin. CV Zaimin mendiskonto wesel bayar
tersebut sebesar 9%.

• 17 Okt. Menjual peralatan kantor dan menerima pembayaran tunai senilai
Rp135.000.000 dan wesel bayar 90 hari dengan bunga 9% senilai
Rp100.000.000. Biaya peralatan tersebut adalah Rp320.000.000 dan
akumulasi depresiasi sampai dengan 17 Oktober adalah sebesar
Rp64.000.000.

• 30 Nov. Membuat ayat jurnal untuk penggajian bulan November
berdasarkan data berikut ini:



• 30 Nov. Membuat ayat jurnal untuk pajak30 Nov. Membuat ayat jurnal untuk pajak
penggajian.

• 14 Des. Membuat ayat jurnal untuk14 Des. Membuat ayat jurnal untuk
pembayaran wesel bayar tertanggal 15
September pada tanggal jatuh tempo.

• 31 Des. Biaya dana pensiun untuk tahun
berjalan sebesar Rp190.400.000, dimana
sebesar Rp139.700.000 dibayarkan kepada
pengurus skema dana pensiun.



• INSTRUKSI
1. Buatlah ayat jurnal untuk transaksi‐transaksi terpilih di atas.
2. Berdasarkan data di bawah ini, siapkan rekonsiliasi bank untuk

bulan Desember tahun berjalan:
S ld l b k d l 31 D ba. Saldo menurut laporan bank pada tanggal 31 Desember,
Rp283.000.000.

b. Saldo menurut buku besar pada tanggal 31 Desember,
Rp245.410.000.p

c. Jumlah cek yang beredar pada tanggal 31 Desember, Rp68.540.000
d. Setoran dalam perjalanan, tidak dicatat oleh bank, Rp29.500.000
e. Debit memo bank untuk biaya jasa, Rp750.000.
f. Kesalahan pencatatan cek yang seharusnya bernilai Rp12.700.000

untuk pembayaran tagihan, dicatat menjadi Rp12.000.000.
3. Berdasarkan rekonsiliasi bank yang disiapkan pada nomor (2),

buat ayat jurnal yang harus dibuat oleh CV Kejorabuat ayat jurnal yang harus dibuat oleh CV Kejora.



4. 4. Berdasarkan data terpilih di bawah ini, buat ayat jurnal
penyesuaian per 31 Desember tahun berjalan:

a Estimasi pi tang tak tertagih pada tanggal 31 Desembera. Estimasi piutang tak tertagih pada tanggal 31 Desember,
Rp16.000.000, berdasarkan usia piutang. Saldo akun Cadangan
Piutang Tak Tertagih pada tanggal 31 Desember adalah
Rp2.000.000 (debit).p ( )

b. Persediaan fisik pada tanggal 31 Desember mengindikasikan
adanya penyusutan persediaan sebesar Rp3.300.000.

c. Asuransi dibayar dimuka yang sudah terpakai selama tahun
b lberjalan, Rp22.820.000.

d. Bahan habis pakai kantor yang terpakai selama tahun berjalan,
Rp3.920.000.
P t dihit b i b ik te. Penyusutan dihitung sebagai berikut.



f. Hak paten yang didapat pada tanggal 2 Januari senilai
R 48 000 000 iliki i l h t h d di ki kRp48.000.000 memiliki sisa umur sepuluh tahun dan diperkirakan
memiliki nilai untuk delapan tahun.

g. Biaya untuk hak atas mineral adalah sebesar Rp546.000.000.
Diperkirakan sebanyak 910 000 ton bijih mineral bisa ditambangDiperkirakan sebanyak 910.000 ton bijih mineral bisa ditambang,
50.000 ton di antaranya telah ditambang dan terjual selama tahun
berjalan.

h. Beban cuti berbayar untuk bulan Desember, Rp10.500.000.
i. Garansi produk diberikan mulai tanggal 1 Desember dan berlaku

untuk satu tahun. Perkiraan biaya garansi produk adalah sebesar
4% dari penjualan, di mana total penjualan untuk bulan Desember
adalah Rp1 900 000adalah Rp1.900.000.

j. Akrual bunga atas wesel bayar yang diterima pada tanggal 17
Oktober.



• 5 Berdasarkan informasi dan daftar saldo5. Berdasarkan informasi dan daftar saldo
setelah penutupan yang ditunjukkan di bawah
ini siapkan laporan posisi keuangan padaini, siapkan laporan posisi keuangan pada
tanggal 31 Desember tahun berjalan.







Kasus dan ProyekKasus dan Proyek
• KP 11‐1 Etika dan perilaku profesional dalam bisnis
• Tania Lukman adalah seorang akuntan publik bersertifikat dan staf akuntan dari

Kurniawan dan Hartono kantor akuntan publik (KAP) lokal KAP ini memilikiKurniawan dan Hartono, kantor akuntan publik (KAP) lokal. KAP ini memiliki
kebijakan untuk memberikan bonus liburan setara dengan gaji selama dua
minggu untuk semua karyawan. Tim manajemen baru KAP mengumumkan pada
tanggal 15 November bahwa tahun ini bonus akan setara dengan gaji satu minggu.
Tania berpikir bahwa kebijakan ini tidak adil karena dia dan rekan kerjanya telahp j j y
merencanakan bonus untuk dua minggu penuh.

• Bonus‐dua‐minggu telah diberikan selama sepuluh tahun terakhir sehingga seolah‐
olah perusahaan telah melanggar komitmen tersirat. Jadi, Tania memutuskan
untuk mengganti bonus yang hilang dengan bekerja lembur selama 6 jam per
minggu untuk lima minggu ke depan sampai akhir tahun. Kebijakan Kurniawan dan
Hartono adalah membayar gaji lembur sebesar 150% dari gaji normal.

• Pengawas Tania sangat kaget melihat laporan kerja lembur karena pada umumnya
hanya ada sedikit permintaan khusus klien pada akhir tahun. Namun demikian,
j l b tid k di t k k k l k k j l bjam lembur tidak dipertanyakan karena karyawan melaporkan kerja lemburnya
dengan “sistem honor”.

• Diskusikan apakah perusahaan bersikap etis dengan mengganti bonus. Apakah
Tania bersikap etis?



• KP 11‐2Mengakui beban dana pensiun
• Pemeriksaan tahunan laporan keuangan Perusahaan Faizal oleh kantor

akuntan publiknya (auditor) sudah hampir selesai. Percakapan di bawah
ini merupakan percakapan antara pengawas Perusahaan Faizal (Fahri) dan
manajer audit dari kantor akuntan publik (Saiful).
– Saiful: Apakah Anda tahu Fahri, kita hampir menyelesaikan audit untuk tahun

buku ini. Tapi masih ada satu hal yang harus diselesaikan.
– Fahri: Apa itu?
– Saiful: Seperti yang Anda tahu, di awal tahun, Faizal memulai skema danap y g , ,

pensiun dengan manfaat pasti. Skema ini menjanjikan karyawan Anda
pembayaran tahunan ketika mereka pensiun, menggunakan rumus
berdasarkan gaji mereka pada saat pensiun dan lama mereka bekerja. Saya
yakin beban dana pensiun harus diakui tahun ini, setara

– dengan jumlah dana pensiun yang telah diperoleh para karyawan.
– Fahri: Sebentar. Saya rasa Anda salah paham. Perusahaan tidak mempunyai

beban dana pensiun sampai dana pensiun benar‐benar telah terbayar secara
tunai ketika karyawan pensiun. Bagaimanapun juga, beberapa dari karyawan
i i ki tid k i d t h i d jik k tid k iini mungkin tidak sampai pada tahap pensiun dan jika mereka tidak sampai
pada tahap itu maka perusahaan tidak berutang apa pun kepada mereka.



• Saiful: Anda salah memahami hal ini. Dana pensiun diperoleh oleh para
karyawan selama tahun tahun mereka bekerja Anda sebenarnyakaryawan selama tahun‐tahun mereka bekerja. Anda sebenarnya
membayar dana ini jauh setelah mereka memperolehnya, yaitu pada saat
pensiun. Hal ini seperti akrual yang panjang, seperti timbulnya gaji dalam
satu periode tapi membayarnya di periode berikutnya. Jadi, saya rasa
Anda harus mengakui beban ini dalam periode di mana karyawanAnda harus mengakui beban ini dalam periode di mana karyawan
memperoleh dana pensiun.

• Fahri: Saya akan meluruskan hal ini. Saya harus mengakui beban periode
ini untuk sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin dibayarkan kepada
k d l k k h k k k khkaryawan dalam jangka waktu 20 sampai 30 tahun ketika mereka akhirnya
pensiun. Bagaimana saya harus menghitung berapa beban untuk tahun
berjalan? Nilai akhir dana pensiun tergantung pada banyak hal yang tidak
pasti: tingkat gaji, lama bekerja , tingkat kematian, dan bunga yang
di l h i i d d i il i b id kdiperoleh atas investasi pada dana pensiun. Saya rasa nilai tersebut tidak
bisa dihitung, bahkan jika saya menerima pendapat Anda. Evaluasi posisi
Saiful.

• Manakah yang benar, Saiful atau Fahri?y g ,



• KP 11‐3 Etika dan perilaku profesional dalamp p
bisnis

• Mahdi Tandyo mendiskusikan pekerjaan musim
panas dengan Triana Sanjaya pimpinan Mentaripanas dengan Triana Sanjaya, pimpinan Mentari
Construction Service:
– Triana: Saya senang Anda berpikir untuk bergabungy g p g g
dengan kami selama musim panas. Kami dengan pasti
akan meneriman bantuan Anda.

– Mahdi: Sepertinya menarik. Saya menyukai bekerja diMahdi: Sepertinya menarik. Saya menyukai bekerja di
lapangan dan saya bisa menggunakan uang untuk
biaya sekolah tahun depan.



– Triana: Saya punya rencana yang bisa memambantu Anda untuk itu. Seperti 
yang Anda tahu saya akan membayar Anda Rp14 000 per jam dan saya akanyang Anda tahu, saya akan membayar Anda Rp14.000 per jam, dan saya akan 
membayar Anda secara tunai. Oleh karena Anda bekerja hanya pada musim 
panas, maka tidak masuk akal bagi saya untuk memasukkan Anda ke dalam 
sistem penggajian kami secara formal. Sebenarnya, saya mengerjakan 
beberapa pekerjaan untuk klien saya dengan menggunakan basis kas, jadi p p j y g gg , j
akan lebih mudah untuk membayar Anda dengan uang tunai.

– Mahdi: Itu tidak biasanya, tapi saya rasa uang adalah uang.
– Triana: Ya, tidak hanya itu, pembayaran ini bebas pajak!
– Mahdi: Apa maksud Anda?Mahdi: Apa maksud Anda?
– Triana: Apakah Anda tidak tahu bahwa semua uang yang diterima secara kas 

tidak dilaporkan ke kantor pajak  dalam Surat Pemberitahuan Pajak? Jadi 
Kantor Pajak tidak tahu mengenai penghasilan itu sehingga itu sama halnya 
dengan penghasilan bebas pajak.g p g p j

a. Mengapa Triana Sanjaya ingin melakukan transaksi bisnis dengan 
menggunakan kas (bukan cek atau kartu kredit)?

b. Bagaimana seharusnya respons Mahdi terhadap saran yang diberikan 
Triana?Triana?



• KP 11‐4 Formulir penggajian
• Proyek Kelompok (PROYEK INTERNET)
• Akuntansi penggajian melibatkan penggunaan formulir

yang disediakan pemerintah untuk menghitung pajakyang disediakan pemerintah untuk menghitung pajak
penggajian.Tiga formulir yang umum digunakan adalah
formulir 1770S, 1771, dan 17212‐A1, dan/atau 1721‐A2.
Buat kelompok yang terdiri atas empat orang dan ambil
kopian masing‐masing formulir ini. Formulir‐formulir ini
dapat diperoleh dari kantor pajak lokal atau diunduh
melalui internet di http://www.pajak.go.id (lalu klik
f li )formulir).

• Jelaskan secara singkat mengenai ketiga formulir tersebut.g g g



• KP 11‐5 Liabilitas diestimasi dan liabilitas kontinjensi
(PROYEK INTERNET)

• Dalam catatan atas laporan keuangan PT Bukit Asam
(Persero) Tbk. baru‐baru ini, terdapat tujuh halaman yang
dikhususkan untuk menjelaskan liabilitas diestimasi serta
aset dan liabilitas kontinjensi. Halaman‐halaman ini
meliputi penjelasan yang detail mengenai liabilitas
di ti i d li bilit k ti j i G k I t tdiestimasi dan liabilitas kontinjensi. Gunakan Internet
untuk mencari situs milik PT Bukit Asam (Persero) Tbk., di
http://www.ptba.co.id.
A k h it h t PT B kit A (P ) Tbk ?a. Apakah unit usaha utama PT Bukit Asam (Persero) Tbk.?

b. Berdasarkan pengertian Anda tentang perusahaan ini,
mengapa PT Bukit Asam membutuhkan tujuh halaman

k k li bili di i i d li biliuntuk pengungkapan liabilitas diestimasi dan liabilitas
kontinjensi?


