
Kompetensi Dasar 

5.2 Menafsirkan persamaan akuntansi 

 

1. Pengertian dan klasifikasi akun (rekening). 

Akun merupakan suatu formulir yang digunakan untuk mencatat pengaruh perubahan nilai 

(penambahan atau pengurangan) dan saldo dari suatu pos yang dilaporkan dalam laporan 

keuangan. Proses pengelompokan transaksi ke dalam akun adalah dipilih transaksi yang 

sejenis ke dalam akun yang sesuai. Berdasarkan sifatnya, akun dibagi menjadi dua, yaitu 

akun riil dan akun nominal. Akun tersebut dapat dirinci sebagai berikut. 

a. Akun Riil (Real Accounts) 

Akun riil merupakan akun-akun yang dilaporkan dalam neraca, yang terdiri atas 

kelompok akun aktiva, utang, dan modal. 

1) Harta (aktiva) 

Harta (Aktiva) adalah sumber ekonomis yang juga meliputi biaya-biaya yang 

terjadi akibat transaksi sebelumnya dan mempunyai manfaat di masa yang akan 

datang. Harta merupakan jumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk 

menjalankan usahanya. Harta dapat dikelompokkan atas kelancaran (likuiditas) 

yaitu harta lancar, investasi jangka panjang, harta tetap, harta tidak berwujud dan 

harta-harta lainnya. 

1. Harta lancar, adalah harta yang berupa uang kas/bank dan harta yang sangat 

mudah dijadikan uang atau umur pemakaiannya kurang dari satu tahun. Yang 

termasuk harta lancar adalah: 

a. Kas, adalah uang tunai yang siap digunakan dan bebas digunakan setiap 

saat baik yang ada dalam perusahaan maupun saldo rekening giro 

perusahaan yang terdapat dalam bank. 

b. Surat-surat berharga (efek). Surat-surat yang dimiliki perusahaan untuk 

diperjual-belikan. Gunanya untuk memanfaatkan dana kas/bank yang 

dipakai. 

c. Wesel tagih, adalah piutang yang diperkuat dengan promes. 

d. Piutang usaha , adalah tagihan pada pihak lain baik perorangan maupun 

badan usaha. 

e. Persedian barang dagang, adalah persediaan barang yang tersedia untuk 

dijual (dalam perusahaan dagang), persediaan bahan baku, barang dalam 

proses dan barang jadi (dalam perusahaan manufaktur). 

f. Perlengkapan, adalah barang-barang yang digunakan untuk kegiatan 

perusahaan dan diperkirakan habis dipakai dalam setahun. Misalnya 

perlengkapan kantor, perlengkapan toko. (biasanya juga disebut bahan 

habis pakai). 

g. Beban dibayar di muka, biaya yang telah dibayar tetapi manfaat dari 

pembayaran belum diperoleh atau digunakan. Seperti asuransi dibayar di 

muka, sewa dibayar di muka dan iklan dibayar di muka. 



h. Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah 

menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah memberikan 

jasa/pengorbanan, tetapi belum diterima pembayarannya 

2. Penyertaan (Investasi), adalah investasi jangka panjang dalam bentuk saham, 

obligasi atau surat berharga lainnya. Investasi bertujuan memperoleh 

keuntungan pada masa yang akan datang, atau dengan tujuan untuk menguasai 

perusahaan lainnya. Investasi umumnya dalam bentuk saham dan obligasi. 

3. Harta Tetap, adalah harta berwujud yang digunakan untuk operasi perusahaan 

dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, seperti 

a. tanah, yaitu tanah yang diatasnya didirikan bangunan untuk operasi 

perusahaan 

b. bangunan, bangunan yang digunakan untuk usaha bukan yang masih 

dalam proses. 

c. mesin-mesin, mesin-mesin yang digunakan dalam proses produksi 

d. peralatan, harta yang digunakan untukoperasional perusahaan dengan 

manfaat reletif lama 

4. Harta tak berwujud, adalah harta yang tidak mempunyai wujud fisik, tetapi 

merupakan hak-hak istimewa yang menguntungkan perusahaan dalam 

menghasilkan pendapatan. Contoh harta tak berwujud antara lain: 

a. Hak paten, yaitu hak istimewa atas suatu barang yang diberikan oleh 

pemerintah kepada perusahaan. 

b. Hak Cipta, yaitu hak karena menciptakan sesuatu yang diberikan oleh 

pemerintah kepada perusahaan. Misalnya hak cipta lagu. 

c. Goodwill, adalah nama baik perusahaan yang melekat pada perusahaan itu 

sendiri. Dengan goodwill maka barang yang diproduksi dipercaya dan 

dibeli oleh masyarakat. 

d. Royalti, adalah suatu hak atas pemberian jasa kepada badan lain 

e. Merek Dagang (trade merk), adalah hak untuk menggunakan simbol, 

tanda atau nama sesuatu produk atau perusahaan yang dilindungi dari 

peniruan pihak lain. 

2) Utang (kewajiban) 

Kewajiban merupakan pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh 

perusahaan pada masa yang akan datang. Pengorbanan untuk masa yang akan 



datang ini terjadi akibat kegiatan usaha. Kewajiban ini dibedakan atas utang lancar 

dan utang jangkan panjang. 

1. Utang Lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu 

kurang dari satu tahun. Utang lancar antara lain: 

a. Wesel bayar, adalah utang yang disertai promes. 

b. Utang usaha atau utang dagang, adalah kewajiban yang timbul karena 

pembelian jasa atau barang secara kredit. 

c. Biaya yang masih harus dibayar, adalah beban yang sudah terjadi tetapi 

belum dibayar. Misalnya utang sewa, utang gaji dan utang bunga. 

d. Pendapatan diterima di muka, adalah kewajiban yang disebabkan 

perusahaan menerima lebih dahulu uang sedangkan penyerahan jasa atau 

barang belum dilakukan. 

2. Utang Jangka Panjang adalah kewajiban yang jangka waktu pelunasannya lebih 

dari satu tahun. Utang ini timbul karena pelunasan perusahaan untuk membeli 

peralatan-peralatan baru atau mesin-mesain baru. Yang termasuk utang jangka 

panjang antara lain: 

a. Utang Bank, adalah pinjaman modal kerja dari Bank untuk perluasan usaha. 

b. Utang Hipotik, adalah pinjaman dari Bank dengan jaminan aktiva tetap. 

c. Utang Obligasi, adalah utang yang disebabkan perusahaan menerbitkan dan 

menjual surat-surat berharga. 

3. Utang lain-lain adalah utang yang tidak termasuk utang lancar maupun utang 

jangka panjang. Misalnya utang kepada direksi dan utang kepada pemegang 

saham 

 

3) Modal  

Modal adalah selisih antara harta dengan kewajiban dan merupakan hak pemilik 

perusahaan atas sebagian harta perusahaan. 

1. Modal Pemilik 

2. Modal saham 

3. Laba ditahan Laba perusahaan yang tidak dibagikan digunakan untuk 

penambahan modal perusahaan. 

4. Prive (pengambilan pribadi bukan untuk keperluan perusahaan) 

 

 

b. Akun Nominal (Nominal Accounts) 

Akun nominal merupakan akun-akun yang dilaporkan dalam laporan laba/rugi, terdiri 

atas kelompok akun penghasilan dan kelompok akun biaya/beban. Rincian kelompok 

akun nominal sebagai berikut: 

1) Akun penghasilan (income) 

Penghasilan (pendapatan) merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama suatu 

periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan 

kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi 

penanaman modal. Pendapatan ini terdiri atas: 

a) pendapatan operasional, 



b) pendapatan lain-lain. 

2) Akun beban 

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi 

dalam bentuk arus keluar berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang 

mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada 

pembagian kepada pemegang saham. Beban ini terdiri atas 

a) beban operasional, 

b) beban administrasi dan umum, 

c) beban lain-lain, 

d) beban luar biasa. 

 

2. Pengelompokan jenis-jenis transaksi keuangan. 

1. Transaksi yang hanya memengaruhi kelompok aktiva, yaitu suatu aktiva berkurang 

dan diganti dengan aktiva lainnya. Misalnya pembelian aktiva secara tunai. 
2. Transaksi yang hanya memengaruhi kelompok kewajiban, yaitu suatu kewajiban 

berkurang dan diganti dengan kewajiban lainnya. Misalnya, pengalihan utang usaha 

menjadi utang wesel. 

3. Transaksi yang memengaruhi kelompok aktiva dan kewajiban, yaitu terjadi 

penambahan atau pengurangan aktiva yang diikuti oleh penambahan atau pengurangan 

kewajiban. Misal, pembelian aktiva secara kredit dan pembayaran atau pelunasan 

utang. 

4. Transaksi yang memengaruhi kelompok aktiva dan modal, yaitu penambahan atau 

pengurangan aktiva yang diikuti oleh penambahan atau pengurangan modal. Misal, 

setoran atau pengambilan tunai modal pemilik (prive) atau pembagian laba secara 

tunai. 

5. Transaksi yang memengaruhi kelompok kewajiban dan modal, yaitu penambahan atau 

pengurangan kewajiban yang diikuti oleh penambahan atau pengurangan modal. 

Misal, penetapan pembagian dividen, tetapi belum dibayarkan. 

 

3. Menganalisis transaksi. 

1. Tuan Amir mendirikan bengkel dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan 

sebesar R60.000.000,00. 

Aktiva                                 =                Kewajiban             +                    Modal  

Kas 

Rp60.000.000,00 

 Modal Tn. Amir 

Rp60.000.000,00 

 

Analisis transaksi: 

Transaksi tersebut di atas memengaruhi kelompok aktiva (kas) dan modal (modal Tn. 

Amir). Adanya penyetoran uang tunai menyebabkan kas dan modal perusahaan 

bertambah sebesar Rp60.000.000,00. 

 

2. Untuk menambah kas perusahaan, Tn. Amir meminjam uang ke bank sebesar 

Rp20.000.000,00. 

 



Aktiva                                 =                Kewajiban             +                    Modal  

Kas 

Rp60.000.000,00 

Rp20.000.000,00 

Rp80.000.000,00 

Utang Bank 

- 

Rp20.000.000,00 

Rp20.000.000,00 

Modal Tn. Amir 

Rp60.000.000,00 

- 

Rp60.000.000,00 

 

Analisis transaksi: 

Transaksi tersebut memengaruhi kelompok aktiva (kas) dan kewajiban 

(utang bank). Adanya pinjaman uang dari bank menyebabkan kas dan 

utang bertambah sebesar Rp20.000.000,00. 

 

3. Perusahaan Tn. Amir membeli peralatan bengkel sebesar Rp26.000.000,00 secara 

tunai. 

Aktiva                         =                       Kewajiban                    +               Modal  

Kas 

Rp160.000.000,00 

(Rp26.000.000,00) 

Rp54.000.000,00 

peralatan bengkel 

 

Rp26.000.000,00 

Rp26.000.000,00 

utang bank 

Rp20.000.000 

- 

Rp20.000.00 

Modal Tn. Amir 

Rp60.000.000,00 

             - 

Rp60.000.000,00 

 

Analisis transaksi: 

Transaksi tersebut memengaruhi kelompok aktiva, yaitu kas dan peralatan bengkel. 

Adanya pembelian peralatan bengkel secara tunai menyebabkan kas berkurang dan 

peralatan bengkel bertambah besar Rp26.000.000,00 

 

4. Tn. Amir mengambil uang kas perusahaan untuk keperluan pribadinya sebesar 

Rp3.000.000,00. 

Aktiva             =                                 Kewajiban                                +           Modal  

Kas 

Rp54.000.000.00 

(Rp3.000.000,00) 

Rp51.000.000,00 

Peralatan Bengkel 

Rp26.000.000,0 

-  

Rp26.000.000,0 

Utang Bank 

Rp20.000.000,00 

- 

Rp20.000.000,00 

Modal Tn. Amir 

Rp60.000.000,00 

(Rp3.000.000,00) 

Rp57.000.000,00 

 

Analisis transaksi: 

Transaksi tersebut memengaruhi kelompok aktiva (kas) dan modal (modal Ny. 

Linda). Adanya pengambilan pribadi (prive) menyebabkan kas dan modal berkurang 

sebesar Rp3.000.000,00. 

 

5. Tn. Amir membeli perlengkapan bengkel dari Toko Enggal sebesar Rp4.000.000,00 

secara kredit. 

Aktiva             =                                                          Kewajiban                                      +        Modal  

Kas 

Rp51.000.000,00 

Perlengkapan                      Peralatan 

-                 Rp26.000.000,00 

Rp4.000.000,00                     - 

Utang bank                  Utang usaha 

Rp20.000.000,00                   - 

-                             Rp4.000.000,00 

Modal 

Rp57.000.000,00 

- 

 

 

 



Analisis transaksi: 

Transaksi tersebut memengaruhi kelompok aktiva (perlengkapan) dan kewajiban 

(utang usaha). Adanya pembelian perlengkapan secara kredit menyebabkan 

perlengkapan dan utang usaha bertambah sebesar R4p2.000.000,00. 

 

6. Tn. Amir membayar sebagian utangnya pada Toko Enggal sebesar Rp1.000.000,00. 

Aktiva             =                                             Kewajiban                                                    +        Modal  

Kas 

Rp51.000.000,00 

(Rp1.000.000,00) 

Perlengkapan                   Peralatan 

Rp4.000.000,00           Rp26.000.000,00 

Rp4.000.000,00                     - 

Utang bank                  Utang usaha                 

Rp4.000.000,00                   - 

(Rp1.000.000,00)              Rp4.000.000,00 

         Modal 

Rp57.000.000,00 
           - 

 

 

Analisis transaksi: 

Transaksi tersebut memengaruhi kelompok aktiva (kas) dan kewajiban (utang 

usaha). Adanya pembayaran utang menyebabkan kas dan utang usaha berkurang 

Rp1.000.000,00. 

 

7. Tn. Amir menerima pendapatan jasa bengkel sebesar Rp10.000.000,00 secara tunai. 

Aktiva                                                                      =                  Kewajiban                     +        Modal  

Kas 
Rp50.000.000,00 

Rp10.000.000,00 

Perlengkapan                   Peralatan 
Rp4.000.000,00           Rp26.000.000,00 

            -                                    - 

Utang bank                  Utang usaha                 
Rp3.000.000,00               Rp20.000.000,00 

-                                        - 

      Modal 
Rp57.000.000,00 

Rp10.000.000,00 

 

 

Analisis transaksi: 

Transaksi tersebut memengaruhi kelompok aktiva (kas) dan modal (Modal Tn. 

Amir). Adanya penerimaan pendapatan jasa bengkel menyebabkan kas dan modal 

bertambah Rp10.000.000,00. 

 

8. Tn. Amir membayar gaji pegawai sebesar Rp3.000.000,00. 

Aktiva                                                                        =         Kewajiban                              +        Modal  

Kas 

Rp60.000.000,00 

(Rp3.000.000,00) 

Perlengkapan                   Peralatan 

Rp4.000.000,00           Rp26.000.000,00 

            -                                    - 

Utang bank                  Utang usaha                 

Rp3.000.000,00               Rp20.000.000,00 

-                                        - 

    Modal 

Rp67.000.000,00 

(Rp3.000.000,00) 

 

 

Analisis transaksi: 

Transaksi tersebut memengaruhi kelompok aktiva dan modal (modal Tn.Amir). 

Adanya pembayaran gaji pegawai menyebabkan kas dan modal berkurang sebesar 

Rp3.000.000,00. 

 

9. Tn. Amir melakukan jasa perbaikan mobil sebesar Rp2.000.000,00 dan 

pembayarannya akan diterima satu bulan kemudian. 

Aktiva                                                                                                   =                      Kewajiban                    +        Modal  

Kas 

Rp57.000.000,00 

            - 

Piutang                     Perlengkapan                   Peralatan 

-             Rp4.000.000,00              Rp26.000.000,00 

Rp2.000.000,00               -                                      - 

Utang usaha                     Utang bank                                 

Rp3.000.000,00              Rp20.000.000,00 

-                                      - 

          Modal 

Rp67.000.000,00 
Rp2.000.000,00 

 

 

 



 

Analisis transaksi: 

Transaksi tersebut memengaruhi kelompok aktiva (piutang) dan modal (modal Tn. Amir). 

Adanya pendapatan jasa yang belum diterima menyebabkan piutang dan modal bertambah 

Rp2.000.000,00. 

 

10. Perlengkapan bengkel yang sudah terpakai sebesar Rp1.600.000,00. 

Aktiva                                                                                                    =  Kewajiban                                     +        Modal  

Kas 

Rp57.000.000,00 

            - 

Piutang                        Perlengkapan                   Peralatan 

Rp2.000.000,00         Rp4.000.000,00          Rp26.000.000,00 

            -                      Rp1.600.000,00                             - 

Utang usaha                     Utang bank                                  

Rp3.000.000,00              Rp20.000.000,00 

-                                      - 

      Modal 

Rp68.000.000,00 

(Rp1.600.000,00) 

 

Analisis transaksi: 

Transaksi tersebut mengurangi kelompok aktiva (perlengkapan) dan modal (modal Tn. 

Amir). Adanya pemakaian perlengkapan menyebabkan terjadinya beban perlengkapan 

sehingga perlengkapan dan modal berkurang sebesar Rp1.600.000,00. 

 

11. Pada akhir periode akuntansi, peralatan bengkel disusutkan sebesar 10% dari nilai 

perolehannya. 

Aktiva                                                                                                                          =      Kewajiban                        +        Modal  

Kas 

Rp57.000.000,00 

            - 

Piutang                    Perlengkapan               Peralatan        
Akum.Penyst.Peralatan 

Rp2.000.000,00    Rp2.400.000,00    Rp26.000.000,00                  - 

-                       -                                 -                    (Rp1.300.000,00) 

Utang usaha           Utang bank                                 

Rp3.000.000,00     Rp20.000.000,00 

-                            

- 

      Modal 
Rp66.400.000,00 

(Rp100.000,00) 

 

Analisis transaksi: 

Transaksi tersebut memengaruhi kelompok aktiva (akumulasi penyusutan peralatan) dan 

modal (modal Tn. Amir) karena terjadi beban penyusutan. Adanya penyusutan peralatan 

menyebabkan akumulasi penyusutan bertambah dan modal berkurang sebesar 

Rp1.300.000,00. 

 

 

4. Konsep persamaan akuntansi. 

Sumber daya yang dimiliki perusahaan dan berguna pada waktu sekarang dan waktu yang 

akan datang disebut aktiva. Sumber daya yang dipandang sebagai aktiva tidak hanya 

berupa uang tunai, tetapi segala hal yang dapat dinilai dengan uang, misalnya persediaan 

barang dagangan, piutang usaha, perlengkapan, gedung, tanah, dan peralatan.  

Aktiva perusahaan tidak hanya berasal dari investasi pemilik, tetapi dapat juga berasal dari 

pinjaman pihak ketiga (kreditor). Investasi pemilik perusahaan biasa disebut dengan modal 

(ekuitas), sedangkan pinjaman dari pihak ketiga merupakan kewajiban (utang) bagi pihak 

perusahaan yang harus dilunasi pada waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, 

sumber aktiva perusahaan dapat digambarkan seperti berikut. 

 

 

 

 

 
Perusahaan  

Pemilik (Investor) 

Kreditor   

Modal   

Kewajiban   



 

 

 

 

 

 

Jika pemilik perusahaan menanamkan modal, hubungan antara kedua hal tersebut 

dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. 

 

  

 

 

Namun, jika aktiva berasal dari pemilik dan kreditor, persamaan akuntansinya menjadi 

sebagai berikut. 

 

  

 

 

Misalnya, seorang pemilik perusahaan menanamkan modalnya berupa uang kas sebesar 

Rp50.000.000,00, modal yang ditanamkan merupakan aktiva perusahaan (kas) sehingga 

persamaan akuntansinya menjadi seperti berikut. 

Aktiva = Modal 

Kas = Modal Pemilik 

Rp50.000.000,00 = Rp50.000,000,00 

Namun, jika aktiva sebesar Rp50.000.000,00 tersebut berasal dari dua sumber, yaitu 

sebesar Rp30.000.000,00 dari pinjaman (kreditor) dan Rp20.000.000,00 dari pemilik, 

persamaan akuntansinya menjadi seperti berikut. 

Aktiva = Kewajiban + Modal 

Kas  = Utang Usaha + Modal Pemilik 

Rp50.000.000,00  = Rp30.000.000,00 + Rp20.000.000,00 

Berdasarkan persamaan akuntansi tersebut, tampak bahwa yang menjadidasar persamaan 

akuntansi, yaitu aktiva, kewajiban, dan modal. Kewajiban yang diletakkan sebelum modal 

pemilik, menunjukkan bahwa kreditor memiliki hak untuk didahulukan dari hak pemilik 

atas aktiva perusahaan. 

 

Aktiva = Modal 

Aktiva = Utang + Modal  


