
Formulir 
FORM. 

MANUAL FORM. 
KOMPU-

TER 



FORM. 
MANUAL 

•  secarik kertas (phisik) yang memiliki ruang-
ruang untuk diisi 

•   merupakan dokumen untuk menangkap atau  
   mencatat/merekam data transaksi juga sebagai  
   alat penetapan tanggung jawab dan permintaan/  
   perintah untuk dilakukannya suatu kegiatan 





FORM. 
KOMPU-

TER ruang yang ditayangkan dalam layar 
monitor komputer yang digunakan 
untuk menangkap data, cirinya: 
•  tidak pernah kehabisan formulir 
•  selalu up to date 
•  effisien 
•  terhindar dari kesalahan (pengisian 
   atau penggunaan) 
•  pengisian formulir capat 
•  penangkapan data dilakukan sekali 
•  data terkirim secara on-line 
•  mudah dikelola 



mengapa formulir dibutuhkan ? 
•  adanya penetapan tanggungjawab. 
•  adanya suatu kegiatan atau transaksi yang perlu  
  dicatat. 
•  adanya data yang harus dicatat berulang kali oleh  
  beberapa fungsi, sehingga mengurangi kemungkin- 
  an terjadinya kesalahan 
•  adanya informasi yang saling berhubungan antara  
  orang atau unit yang ada dalam organisasi 



Fungsi Formulir: 
•  menurut sumbernya 

o  dibuat dan disimpan dalam perusahaan 
o  dibuat dan dikirim kepada pihak diluar per- 
   usahaan 
o  diterima dari pihak luar perusahaan 



•  Surat Permintaan Pengeluaran Barang (SPPB)   
   merupakan surat perintah untuk mengeluarkan  
   sejumlah barang dari gudang, yang dibuat dan  
   digunakan secara internal perusahaan 

PT. REKAYASA 
JL. Nakula I / 209 Telp.  3517261 Semarang 



•  Faktur Penjualan (FP) me- 
  rupakan form. yang diki- 
  rimkan ke pelanggan se- 
  bagai pengantar dan bukti  
  bahwa telah terjadi tran- 
  saksi penjualan 

PT. REKAYASA 
JL. Nakula I / 209 Telp.  3517261 Semarang 



•  Surat Pemesanan Barang (DO)  merupakan yang di- 
  terima dari pihak pelanggan, atas pemesanan sejumlah  
  barang 

PT. INDO JAYA 
JL. Mataram 777 Telp.  6777777 Semarang 



•   menurut tujuan penggunaannya 
o  untuk meminta melakukan tindakan 
   SPPB, surat permintaan harga barang dan 
   memo kredit dan memo debit 
o  untuk mencatat suatu tindakan 
   faktur penjualan, faktur pembelian, kartu 
   jam kerja, surat muat dan pernyataan piutang 



Prinsip dasar dalam merancang formulir: 

•  pastikan berapa banyak tembusan formulir yang  
  dibutuhkan 
•  hindari duplikasi data 
•  rancang formulir yang sederhana dan seringkas  
  mungkin 
•  masukan unsur internal check 
•  cantumkan nama dan alamat perusahaan seca- 
  ra lengkap (telp, fax dan website) pada semua 
       formulir yang dirancang untuk berhubungan  
             dengan pihak luar perusahaan. 



•  cantumkan nama formulir pada setiap formulir  
  sesuai dengan fungsinya, untuk memudahkan  
  identifikasi 
•  beri nomor identifikasi formulir 
•  cantumkan nomor urut tercetak 
•  pilih rancang formulir: 

o  tertutup 
o  terbuka 
o  gabungan  



kapan formulir dibutuhkan: 

•  jika suatu kejadian harus dicatat 
•  jika informasi tertentu harus dicatat berulang kali 
•  jika berbagai informasi saling berhubungan, dan  
  memerlukan satu tempat pencatatan yang sama  
  untuk memudahkan pengecekan informasinya 
•  jika dibutuhkan untuk menetapkan tanggung  
  jawab terjadinya transaksi  



Hal-hal yang diperlukan dalam merancang 
formulir: 

•  siapa saja yang membutuhkan informasi yang  
  dicatat dalam formulir 
•  adakah informasi lain yang dibutuhkan selain  
  informasi yang telah ada atau apakah formulir  
  ini perlu disatukan dengan formulir lain karena  
  adanya kesamaan informasi yang dibutuhkan 



•  apakah elemen yang harus dicantumkan dalam  
  formulir telah disusun menurut urutan yang logis 
•  apakah formulir dirancang secara phisik atau  
  non-phisik 
•  apakah formulir tersebut akan di arsip secara  
  phisik atau non-phisik 



Dokumen sumber dan dokumen pendukung 
•  dokumen sumber merupakan dokumen yang dipakai 
  sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku 
  pembantu 
•  dokumen pendukung merupakan dokumen yang me- 
  lampiri dokumen sumber  

TRANSAKSI DOK. SUMBER DOK. PENDUKUNG 
Penjualan Tunai Faktur Penjualan Register Kas 
Penjualan Kredit Faktur Penjualan Surat Order Pengiriman 

Barang, Laporan Pengi- 
Riman Barang dan 
Surat Muat 

Retur Penjualan Memo Kredit Laporan Pengiriman 
Barang 



TRANSAKSI DOK. SUMBER DOK. PENDUKUNG 
Pembelian Bukti Kas Keluar Surat Order Pembelian, 

Laporan Penerimaan 
Barang, dan Faktur dari 
Pemasok 

Penggajian dan 
pengupahan 

Bukti Kas Keluar Daftar Gaji dan Rekap 
Daftar Gaji 

Pemakaian 
Barang di 
Gudang 

Bukti penerimaan dan 
pengeluaran barang 

Surat Order Pemesanan 
Barang, Surat 
Pengantar pengiriman 
Barang, dan Surat 
Perintah Pengeluaran 
Barang 



jurnal merupakan catatan pertama dalam proses  
penyusunan laporan keuangan 

•  jurnal umum 
•  jurnal penjualan 
•  jurnal pembelian 
•  jurnal penerimaan kas 
•  jurnal pengeluaran kas 

Jurnal 



JURNAL UMUM  
Halaman 

 
: .......... 

Tanggal Keterangan No. 
Bukti 

No. 
Rek. 

Debit Kredit 



•  kolom tanggal, diisi tanggal terjadinya transaksi 
  berurutan sesuai kronologi terjadinya transaksi 
•  kolom keterangan, diisi nama rekening sisi debit 
  dan sisi kredit serta penjelasan transaksi secara 
  ringkas dibawahnya 
•  kolom nomor bukti, diisi nomor bukti dok. sumber 
•  kolom nomor rekening, diisi kode rekening sesuai 
  posisinya debit atau kredit. 
•  kolom debit dan kredit, diisi jumlah rupiah sesuai 
  transaksi. 



Metode pencatatan data dalam jurnal 
 

•  dengan pena 

Dokumen 
sumber 

jurnal Buku 
besar 



•  dengan mesin pembukuan  

Jurnal 
 Buku 

Pembantu 
 Dokumen 

sumber 

 
Buku 
besar 

 

Jurnal diperoleh dari 
pembuatan dokumen 
sumber dan posting ke- 
dalam buku pembantu 



•  dengan arsip dokumen sumber sebagai  
   jurnal  

T 
 

Dokumen 
sumber 

Jurnal diperoleh dari 
pembuatan dokumen 
sumber dan posting ke- 
dalam buku pembantu 

Rekap 
Dokumen 
sumber 

 
Buku 
besar 

 

Membuar 
rekap 

dokumen 
sumber 

Secara periodik 



dok. 
sumber terminal arsip 

run 
updating 

arsip sudah 
update 

arsip belum 
update 

•  dengan komputer 



buku besar merupakan kumpulan 
rekening-rekening yang digunakan untuk 
menyortasi dan meringkas informasi yang 
telah dicatat dalam jurnal 

Buku Besar dan Buku Pembantu 



Rekening Biasa 
merupakan bentuk rekening yang sudah biasa dan 
sangat luas digunakan, bentuk ini juga sering disebut 
sebagai “bentuk T’ 



Tanggal F Debit   Kredit Saldo Keterangan 

D K 



Rekening berkolom saldo ditengah 
merupakan bentuk rekening yang digunakan jika 
pengguna memerlukan informasi saldo setiap saat. 



Rekening berkolom saldo 
merupakan bentuk rekening yang sama dengan bentuk 
terdahulu, yang digunakan jika pengguna memerlukan 
informasi saldo setiap yang sedang berjalan. 





Rekening ganda berkolom saldo 
merupakan bentuk rekening yang digunakan jika hanya 
diperlukan penjelasan singkat untuk setiap transaksi 
pendebitan dan pengkreditan, jika diperlukan informasi 
saldo setiap yang sedang berjalan. 



Rekening dengan kolom saldo lama dan saldo baru 
merupakan bentuk rekening yang digunakan jika 
perusahaan menggunakan mesin pembukuan sebagai 
postingnya 



kode rekening 
rerangka (framework) yang menggunakan angka atau 
huruf atau kombinasi dari keduanya untuk memberi-
kan tanda terhadap klasifikasi transaksi akuntansi, 
tujuannya: 

•  mengidentifikasi data akuntansi 
•  meringkas data 
•  mengklasifikasi transaksi 
•  menyampaikan makna tertentu 



metode pemberian kode rekening 

•  kode angka 
•  kode angka blok 
•  kode kelompok 
•  kode desimal 
•  kode angka urut didahului huruf 



contoh merancang kode rekening 

informasi keuangan yang dihasilkan akuntansi: 
•  neraca 

o  aktiva 
ü  aktiva lancar 
ü  aktiva tetap 
ü  ............... 

o  pasiva 
ü  hutang jangka pendek 
ü  hutang jangka panjang 
ü  ................. 



•  Laporan laba/rugi 
o  Pendapatan 

ü  pendapatan ................ 
ü  pendapatan ................ 
ü  ............... 

o  Biaya 
ü  biaya umum 
ü  biaya penjualan 
ü  ................. 



dengan sistem database kita dapat merancang kode 
rekening: 

•  neraca 
o  aktiva    1 

ü  aktiva lancar    1 
•  kas      1 
•  piutang     2 
•  persediaan     3 
•  .........................    dst 

ü  aktiva tetap    2 
•  gedung     1 
•  kendaraan     2 
•  peralatan     3 
•  .........................    dst 



o   pasiva    2 
ü  hutang lancar  1 

•  hutang usaha    1 
•  hutang pajak    2 
•  hutang upah    3 
•  .........................    dst 

ü  hutang jk panjang   2 
•  hutang bank .......    1 
•  .................     2 
•  .................     3 
•  .................     dst 




