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PENCATATAN JURNAL PENYESUAIAN 

 

 

Jurnal penyesuaian dibuat untuk mencatat beberapa transaksi yang 

sengaja dilakukan pada akhir periode. Pertama, kita mendiskusikan 

tentang beberapa ketentuan di PABU. Selanjutnya kita membahas tentang 

argumen pencatatan jurnal penyesuaian, transaksi-transaksi yang perlu 

disesuaikan, langkah-langkah pencatatan jurnal penyesuaian, dan aplikasi 

pencatatan jurnal penyesuaian. 

 

A. Beberapa Ketentuan di PABU 

  rinsip-prinsip akuntansi berterima umum (PABU) mendasarkan diri 

pada konsep dasar, asumsi (anggapan), maupun hal-hal mendasar lainnya 

yang dimaksudkan agar informasi akuntansi yang dihasilkan memenuhi 

karakteristik yang ditetapkan. Beberapa ketentuan penting adalah sbb: 

a. Basis Akrual (accrual basis); akuntansi menggunakan “dasar waktu” 

dalam pengakuan biaya dan pendapatan, bukan menggunakan “dasar 

kas” (cash basis). 

b. Alokasi Kos (cost allocation); kos (harga perolehan) aktiva yang memberi 

manfaat untuk lebih dari satu (1) periode dialokasikan sebagai biaya ke 

periode-periode yang mendapatkan manfaat dari aktiva tersebut. 

c. Konservatisme (conservatism); akuntansi segera mengakui biaya/rugi 

potensial yang kemungkinan besar terjadi di masa datang. Sedangkan 

pendapatan/laba hanya diakui jika telah benar-benar terjadi. 

d. Analisis biaya vs manfaat (cost vs benefit analysis); pencatatan 

akuntansi dilakukan sepanjang manfaat yang diperoleh lebih besar 

dibanding biaya yang harus ditanggung untuk menghasilkan informasi 

akuntansi. 

 

 

 

 

www.cherrycorner.com
Note
Aplikasi accrual basis adalah sbb: Walaupun perusahaan belum menerima pembayaran, tetapi jika perusahaan sudah menyerahkan barang/jasanya ke pembeli maka pendapatan harus diakui di periode terjadinya penyerahan tersebut. Sebaliknya, walau perusahaan sudah menerima pembayaran tetapi penyerahan barang/jasa belum dilakukan maka perusahaan tidak boleh mengakuinya sebagai pendapatan. 

www.cherrycorner.com
Note
Terjemahan "cost" kadangkala berbeda karena mendasarkan diri pada makna yang diharapkan. Di akuntansi, cost lebih banyak diterjemahkan sebagai "kos/harga pokok/harga perolehan". Sedangkan di bahasa umum, cost lebih sering diterjemahkan sebagai "biaya"
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B. Argumen Pencatatan Jurnal Penyesuaian 

  urnal penyesuaian adalah pencatatan akuntansi yang dibuat pada 

akhir periode dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Pencatatan 

jurnal penyesuaian ini dimaksudkan agar laporan keuangan menyajikan 

informasi yang senyatanya terjadi. Dua (2) hal yang menjadikan jurnal 

penyesuaian diperlukan, yaitu karena ketentuan di PABU dan karena 

koreksi kesalahan pencatatan transaksi.  

 

B.1. Karena Ketentuan di PABU 

Pencatatan transaksi pendapatan dan biaya yang dilakukan hanya 

pada akhir periode dapat terjadi karena mengikuti ketentuan PABU. 

Beberapa jenis transaksi yang lazim dicatat di jurnal penyesuaian adalah: 

a. Pengakuan biaya penyusutan; sebagai contoh, kendaraan A memiliki 

masa ekonomis 5 tahun. Selama lima tahun, pada akhir periode 

perusahaan mencatat jurnal penyesuaian untuk mengakui penurunan 

nilai kendaraan A. Penurunan nilai aktiva tetap diakui sebagai biaya 

penyusutan. Pencatatan transaksi penyusutan ini menggunakan akun 

kontra, yaitu akun Akumulasi penyusutan aktiva tetap. 

b. Pengakuan biaya supplies; sebagai contoh, perusahaan membeli alat 

untuk dikonsumsi sedikit demi sedikit. Berdasar PABU, perusahaan 

dapat mencatat penggunaan supplies tersebut pada akhir periode. Oleh 

karenanya, pada akhir periode perusahaan mencatat jurnal 

penyesuaian untuk mengakui supplies yang telah menjadi biaya. 

c. Pengakuan biaya yang berasal dari biaya dibayar dimuka; sebagai 

contoh, perusahaan membayar  dimuka sewa gedung pada 1 Oktober 

2007 untuk masa sewa 1 tahun. Dalam situasi ini maka pada tanggal 1 

Oktober 2007 biaya sewa gedung yang dibayar dimuka tersebut 

merupakan piutang, belum menjadi biaya. Biaya sewa dibayar dimuka 

ini akan berubah menjadi biaya seiring dengan berlalunya waktu 

(sampai dengan 30 September 2008). Pada 31 Desember 2007 

perusahaan mencatat jurnal penyesuaian untuk mengakui bagian sewa 

gedung dibayar dimuka yang berubah menjadi biaya. 

www.cherrycorner.com
Note
Hal ini merupakan implementasi "cost allocation".

www.cherrycorner.com
Note
Hal ini merupakan implementasi "cost vs. benefit analysis".

www.cherrycorner.com
Note
Hal ini adalah implementasi ketentuan "Accrual"
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d. Pengakuan biaya yang belum dicatat; sebagai contoh, perusahaan telah 

menikmati jasa listrik tetapi sampai dengan akhir periode belum dibayar 

karena lazimnya biaya listrik dibayarkan satu bulan setelah pemakaian 

listrik. Walaupun belum membayar tagihan listrik, perusahaan harus 

mengakuinya sebagai biaya listrik dalam periode dimana jasa listrik 

tersebut dinikmati. Oleh karenanya, perusahaan mencatat jurnal 

penyesuaian untuk mengakui biaya yang sudah dinikmati tetapi belum 

dilakukan pencatatan akuntansi. 

e. Pengakuan pendapatan yang berasal dari pendapatan diterima dimuka; 

sebagai contoh, pelanggan membayar dimuka sewa kendaraan untuk 

satu tahun. Pada tanggal transaksi, pendapatan diterima dimuka 

tersebut bagi perusahaan merupakan utang. Seiring dengan berjalannya 

waktu, utang tersebut akan berubah menjadi pendapatan. Oleh 

karenanya, pada akhir periode perusahaan mencatat jurnal 

penyesuaian untuk mengakui sebagian pendapatan diterima dimuka 

yang telah berubah menjadi pendapatan. 

f. Pengakuan pendapatan yang belum dicatat; sebagai contoh, setiap awal 

bulan perusahaan memperoleh bunga bank yang berasal dari deposito. 

Pada akhir periode perusahaan belum mencatat bunga bank untuk 

bulan Desember 2007 sebagai pendapatan karena bank baru akan 

mentransfer bunga tersebut pada awal Januari 2008. Walaupun belum 

menerima kas, perusahaan seharusnya mengakui bunga bank untuk 

bulan Desember tersebut sebagai pendapatan. Oleh karenanya, 

perusahaan mencatat jurnal penyesuaian untuk mengakui pendapatan 

bunga bank tersebut. 

g. Pengakuan biaya dari piutang tak tertagih; penjualan kredit 

memungkinkan terjadinya kerugian akibat tidak tertagihnya piutang. 

Oleh karenanya, perusahaan memperkirakan kerugian akibat dari 

piutang tidak tertagih dan mengakuinya sebagai biaya melalui 

pencatatan di jurnal penyesuaian.  

 

 

 

www.cherrycorner.com
Note
Hal ini adalah implementasi ketentuan "Accrual"

www.cherrycorner.com
Note
Hal ini adalah implementasi ketentuan "Accrual"

www.cherrycorner.com
Note
Hal ini adalah implementasi ketentuan "Accrual"

www.cherrycorner.com
Note
Hal ini adalah implementasi ketentuan "conservatism".
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B.2. Karena Kesalahan Penjurnalan 

 Alasan kedua perlunya dicatat jurnal penyesuaian adalah karena 

terjadinya kesalahan penjurnalan, jika ada. Kesalahan yang diketahui 

selama periode berjalan harus dikoreksi sesegera mungkin. Jika kesalahan 

pencatatan diketahui pada akhir periode maka harus dilakukan koreksi 

pada saat pencatatan jurnal penyesuaian.  

Terdapat beberapa jenis kesalahan yang mungkin terjadi, yaitu: 

a. Lupa pencatatan 

b. Salah penulisan nilai rupiah 

c. Salah akun 

d. Kombinasi kesalahan 

 

C. Langkah Pencatatan Jurnal Penyesuaian 

  encatatan jurnal penyesuaian dilakukan di buku jurnal umum 

(general journal). Selanjutnya, hasil pencatatan jurnal penyesuaian 

dituliskan di kolom Jurnal Penyesuaian yang tersedia di neraca lajur.  

Berikut ini langkah-langkah pencatatan jurnal penyesuaian: 

1. Buatlah buku jurnal umum untuk pencatatan jurnal penyesuaian. 

2. Perhatikan akun-akun dan traksaksi yang mengindikasikan perlunya 

dilakukan jurnal penyesuaian. 

3. Hitunglah nilai rupiah dari transaksi-transaksi yang memerlukan 

jurnal penyesuaian, jika diperlukan. 

4. Buatlah pencatatan jurnal penyesuaian untuk masing-masing 

transaksi di buku jurnal umum. 

5. Identifikasi transaksi-transaksi yang terdapat kesalahan 

6. Buatlah jurnal penyesuaian untuk mengoreksi masing-masing 

transaksi yang salah. 

7. Cek apakah nama-nama akun yang ada di jurnal penyesuaian sudah 

ada di neraca lajur. Jika belum ada, buatlah nama akun baru yang 

sesuai dengan di jurnal penyesuaian. 

8. Dimulai transaksi pertama, pindahkan nilai moneter ke akun-akun 

yang sesuai di kolom Jurnal Penyesuaian. Berilah kode huruf di depan 

nilai-nilai moneter tersebut. 

www.cherrycorner.com
Penjelasan
Sebenarnya, jurnal koreksi atas kesalahan BUKAN bagian dari kegiatan jurnal penyesuaian, hanya penjurnalannya dilakukan di buku jurnal yang sama, yaitu buku jurnal penyesuaian. Sebelum membuat laporan keuangan, perusahaan mengecek apakah terdapat kesalahan.
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9. Lanjutkan untuk transaksi-transaksi lainnya. 

10. Hitunglah total nilai moneter sisi debet dan sisi kredit. Jumlah nilai 

moneter sisi debet dan kredit harus sama.  

 

D. Aplikasi Jurnal Penyesuaian 

  erikut ini transaksi-transaksi yang membutuhkan jurnal 

penyesuaian di perusahaan Cherry pada 31 Desember 2007. 

a. Penghitungan fisik alat tulis kantor di gudang menunjukkan 

Rp2.000.000 (pembelian supplies selama 1 periode adalah Rp3.000.000 

sebagaimana tercantum di saldo akun Supplies di neraca saldo). 

b. Biaya iklan untuk bulan Desember Rp750.000 belum dibayar hingga 

akhir periode 2007. 

c. Biaya sewa kendaraan A ditetapkan sebesar Rp4.000.000. Transaksi 

sewa kendaraan A ini terjadi tanggal 1 Desember 2007 dimana 

perusahaan membayar dimuka biaya sewa kendaraan A Rp12.000.000 

untuk 3 bulan yang dicatat di akun Sewa kendaraan dibayar dimuka. 

d. Penyusutan peralatan kantor ditetapkan Rp1.000.000 

e. Pendapatan sewa gudang periode 2007 ditetapkan Rp2.000.000. 

Transaksi sewa gudang ini terjadi tanggal 1 Juli 2007 dimana 

perusahaan menerima pembayaran dimuka Rp4.000.000 untuk satu 

tahun (1 Juli ’07 s/d 30 Juni ’08) yang dicatat di akun Sewa gudang 

diterima dimuka.   
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Berdasar informasi di atas, buku jurnal umum yang berisi pencatatan 

jurnal penyesuaian perusahaan Cherrry adalah sebagai berikut: 

Peraga 10.1 

 

Berdasar buku jurnal penyesuaian di atas maka dipindahkan ke 

neraca lajur 10 kolom perusahaan Cherry yang tercantum di lampiran 10A 

dan neraca lajur 12 kolom di lampiran 10B. 

 

Jurnal Penyesuaian – Perusahaan Cherry 
31 Desember 2007 

Tgl 

31/12 

Nama Akun dan 

Deskripsi Singkat 

Debet 

(Rupiah) 

Kredit 

(Rupiah) 

a) Biaya supplies 1.000.000  

 Supplies  1.000.000 

 (Pengakuan biaya supplies)   

b) Biaya iklan 750.000  

 Utang biaya iklan  750.000 

 (Iklan yang belum dibayar)   

c) Biaya sewa kendaraan  4.000.000  

      Sewa kendaraan dibayar dimuka  4.000.000 

 (Pengakuan biaya sewa kendaraan 2007)   

d) Biaya penyusutan peralatan kantor 1.000.000  

      Akumulasi penyusutan peralatan kantor  1.000.000 

 (Alokasi penyusutan 2007)   

e) Sewa gudang diterima dimuka 2.000.000  

 Pendapatan sewa gudang  2.000.000 

 (Pengakuan pendapatan sewa gudang)   

Total Jurnal Penyesuaian 8.750.000 8.750.000 

www.cherrycorner.com
Analogi
Analogi: Saldo pulsa kita awalnya adalah nol. Kita beli pulsa Rp300.000. Setelah beberapa waktu, kita cek ternyata pulsa kita tersisa Rp200.000. Kita tentu menyimpulkan bahwa pulsa yang telah menjadi biaya adalah Rp100.000. Itulah yang terjadi di akun Supplies perusahaan Cherry.

www.cherrycorner.com
Penjelasan
Karena perusahaan belum membayar biaya iklan yang diakui periode 2007 maka perusahaan harus mengakui utang. Karena utang bertambah maka akun Utang biaya iklan di kredit.

www.cherrycorner.com
Penjelasan
Gunakan nama akun yang sama dengan penjurnalan yang dilakukan ketika terjadi transaksi pembayaran di muka untuk sewa kendaraan.

www.cherrycorner.com
Note
Penyusutan tidak dilakukan dengan mengurangi akun aktiva tetap, tetapi ditampung di akun kontra Akumulasi penyusutan".

www.cherrycorner.com
Penjelasan
Dalam praktik, kita juga harus menentukan besarnya biaya/pendapatan yang harus diakui pada periode tertentu (fungsi pengukuran). Di ebook ini, nilainya ditetapkan untuk memudahkan pembelajaran.
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KESIMPULAN 
 

   urnal penyesuaian dimaksudkan untuk mencatat transaksi-

transaksi yang karena mengikuti PABU maka dilakukan pada akhir periode. 

Ketentuan-ketentuan yang menjadikan pencatatan jurnal penyesuaian 

diperlukan antara lain adalah akrual, pengalokasian kos, konservatisme, 

dan kepraktisan (cost vs. benefit). 

    urnal penyesuaian juga digunakan untuk mengoreksi kesalahan 

pencatatan, jika ada, yang telah terjadi selama periode berjalan dan 

ditemukan pada akhir periode. Dengan membuat jurnal penyesuaian maka 

semua transaksi yang seharusnya diakui pada tahun tersebut telah dicatat 

di periode yang tepat dan siap digunakan untuk pembuatan laporan 

keuangan. 

  

Kata-kata Kunci 

01. Jurnal penyesuaian 06. Pengkonsumsian supplies 

02. Basis Akrual vs. Basis Kas 07. Pendapatan yang belum dicatat 

03. 

Pengakuan biaya yang 

berasal dari biaya dibayar 

dimuka   

08. 

Pengakuan pendapatan yang 

berasal dari pendapatan 

diterima dimuka  

04. Penyusutan aktiva tetap 09. Konservatisme 

05. Biaya yang belum dicatat 10. Analisis biaya vs. manfaat 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LAMPIRAN 

 

 

 

Lampiran 10A: Neraca Lajur 10 Kolom (Ribuan Rp) – Jurnal Penyesuaian 
Perusahaan Cherry – 31 Desember 2007 

NAMA AKUN 
NERACA SALDO JURNAL PENYESUAIAN 

NERACA SALDO 
SETELAH PENYESUAIAN 

LABA/RUGI NERACA 

DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT 
Kas 3.000               
Piutang usaha  2.000          
Supplies  3.000   a)1.000       
Sewa kendaraan dibayar dimuka 12.000   c)4.000       
Peralatan kantor  10.000          
Utang usaha  1.000         
Sewa gudang diterima dimuka  4.000 e)2.000        
Modal  14.000         
Pribadi 2.000          
Pendapatan  20.000         
Biaya gaji 7.000          

Total 39.000 39.000          
Biaya supplies   a)1.000        
Biaya iklan   b)750        
Biaya sewa kendaraan   c)4.000        
Utang biaya iklan    b)750       
Pendapatan sewa gudang    e)2.000       
Biaya penyusutan peralatan kantor   d)1.000        
Akumulasi penyusutan peralatan 
kantor 

   d)1.000       

Penghitungan laba           

Total 
  8.750 8.750       

 

 



 
LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 10B: Neraca Lajur 12 Kolom (Ribuan Rp) – Jurnal Penyesuaian 
Perusahaan Cherry – 31 Desember 2007 

NAMA AKUN 
NERACA SALDO 

JURNAL 
PENYESUAIAN 

NERACA SALDO 
SETELAH JURNAL 

PENYESUAIAN 
LABA/RUGI JURNAL PENUTUP NERACA 

DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT 
Kas 3.000                  
Piutang usaha  2.000             
Supplies  3.000    a)1.000         
Sewa kendaraan dibayar dimuka 12.000   c)4.000         
Peralatan kantor  10.000            
Utang usaha  1.000           
Sewa gudang diterima dimuka  4.000 e)2.000          
Modal  14.000           
Pribadi 2.000            
Pendapatan  20.000           
Biaya gaji 7.000            

Total 39.000 39.000            
Biaya supplies   a)1.000          
Biaya iklan   b)750          
Biaya sewa kendaraan   c)4.000          
Utang biaya iklan    b)750         
Pendapatan sewa gudang    e)2.000         
Biaya penyusutan peralatan kantor   d)1.000          
Akm. penyusutan peralatan kantor    d)1.000         
Penghitungan laba             
Ikhtisar Laba/Rugi             

Total   8.750 8.750           
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