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Membuat ikhtisar siklus 

akuntansi perusahaan jasa 



• Menyusun neraca saldo berdasarkan saldo dalam 

buku besar. 

 Neraca saldo adalah suatu dokumen  yang berisi 

saldo-saldo akun buku  besar. Tujuan pembuatan 

neraca saldo adalah sebagai berikut: 

–Untuk menguji pembuatan neraca debit dan 

kredit dalam akun buku besar 

–Untuk mempermudah penyusunan laporan 

keuangan 

 



Neraca saldo disusun pada setiap akhir periode 

akuntansi dengan tujuan memeriksa kembali 

keseimbangan dan kebenaran jumlah debet dan 

kredit yang ada dalam buku besar. Data yang 

ada dalam neraca saldo diambil dari saldo setiap 

akun yang ada dalam buku besar. 



Contoh dapat dilihat dalam file materi 



• Membuat jurnal penyesuaian 

Setelah penyusunan neraca saldo pada suatu 
periode akuntansi selesai dilakukan, beberapa 
saldo pada neraca saldo dapat langsung 
dipindahkan ke laporan keuangan, tetapi ada juga 
beberapa saldo akun tertentu yang masih harus 
disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. 
akun tersebut disesuaikan dengan membuat ayat 
jurnal penyesuaian. Dengan demikian, ayat jurnal 
penyesuaian dapat diartikan sebagai ayat jurnal 
yang dibuat untuk menyesuaikan atau 
memperbaiki saldo akun-akun ke saldo yang 
sebenarnya pada akhir suatu periode akuntansi.  



Hal-hal yang memerlukan penyesuaian 

• Transaksi yang Belum Dicatat 

Transaksi yang belum dicatat, di antaranya beban yang 

masih harus dibayar (beban yang masih terutang), piutang 

pendapatan, dan penyusutan aktiva tetap. 

– Beban yang Masih Harus Dibayar (Beban yang Masih 
Terutang) 

– Piutang Pendapatan 

– Penyusutan Aktiva Tetap 

 



• Transaki yang Sudah Dicatat, Tetapi pada Akhir Periode 
Memerlukan Penyesuaian 

Transaki yang sudah dicatat, tetapi pada akhir periode 
memerlukan penyesuaian saldo yang tercantum dalam 
neraca saldo, di antaranya beban dibayar di muka dan 
pendapatan diterima di muka. 

– Beban Dibayar di Muka 

– Pendapatan Diterima di Muka 



Membuat kertas kerja 

Semua data akuntansi perlu diikhtisarkan dalam 
suatu kertas kerja (work sheet) yang berguna 
sebagai alat bantu dalam membuat laporan 
keuangan. Nama lain untuk kertas kerja, yaitu 
neraca lajur. Kertas kerja merupakan lembaran 
berlajur-lajur sebagai media pencatatan neraca 
saldo, ayat jurnal penyesuaian, dan untuk 
mengikhtisarkan semua data akuntansi sehingga 
dapat memberikan gambaran tentang laba/rugi 
perusahaan, saldo akhir harta, kewajiban, dan 
modal yang disusun secara logis. 



Fungsi kertas kerja 
• Kertas kerja berguna sebagai alat bantu 

untuk mempermudah proses penyusunan 

laporan keuangan. 

• Kertas kerja berguna sebagai alat bantu 

dalam proses penutupan akun buku besar. 



Bentuk kolom 
• Bentuk enam kolom 

 

Nomor 

akun 

Nama 

akun 

Neraca saldo Laba rugi Neraca 

Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit 

                

Kertas kerja 

Nama perusahaan 

Periode  



• Bentuk delapan kolom 

 

Nomor 

akun 

Nama 

akun 

Neraca saldo Penyesuaian  Laba rugi Neraca  

Debit  Kredit  Debit  Kredit  Debit  Kredit  Debit  Kredit  

                    

Kertas kerja 

Nama perusahaan 

Periode  



Untuk contoh dapat dilihat dalam file 

materi 


