
 

Kompetensi Dasar 

5.3 Mencatat transaksi berdasarkan mekanisme debit dan kredit. 

 

1. Ciri-ciri perusahaan jasa 

Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menjual jasa kepada masyarakat 

yang membutuhkannya. Contoh perusahaan jasa adalah: jasa komunikasi, jasa hiburan, 

jasa perbengkelan, jasa penginapan, jasa konsultasi dan profesi, jasa angkutan, dan lain-

lain. 

Karakteristik Jasa : 

 Mengedepankan pelayanan (citra diri yang positif) terhadap konsumen atau pengguna 

jasa. 

 Mengedepankan perbedaan (keistimewaan) terhadap prodak yang sejenis dengan jasa 

yang ditawarkan. 

 Jasa sangat memperhatikan kepuasan dan kesetiaan konsumen. 

Ciri-ciri Jasa : 

 Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli / 

intangibility. 

 Jasa pada umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi 

secara bersamaan / inseperability. 

 Unsur jasa tergantung pada siapa yang menyediakan serta kapan dan dimana jasa itu 

dilakukan / variability, dan 

 Jasa tidak dapat disimpan perishability. 

 

2. Sumber pencatatan 

Setiap transaksi keuangan mengakibatkan perubahan posisi keuangan. Oleh karena itu, 

harus disertai dengan bukti-bukti pencatatan. Dalam hal ini, banyak sedikitnya bukti-bukti 

pencatatan bergantung pada besar kecilnya kegiatan usaha suatu perusahaan. Macam-

macam bukti pencatatan, di antaranya sebagai berikut. 

1. Nota kontan, yaitu bukti transaksi jual beli yang dilakukan secara tunai. 

2. Nota kredit, yaitu bukti mengkredit akun tertentu kepada langganan (retur penjualan). 

3. Nota debet, yaitu bukti mendebet akun tertentu kepada langganan (retur pembelian). 

4. Kuitansi, yaitu bukti transaksi untuk pembayaran sejumlah uang. 

5. Faktur, yaitu bukti transaksi penjualan atau pembelian yang dilakukan secara kredit. 

3. Analisis transaksi keuangan terhadap aktiva, kewajiban, dan modal 

Setiap transaksi keuangan yang terjadi pada suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap 

aktiva, kewajiban, dan modal. Pengaruh transaksi keuangan yang terjadi pada perusahaan 

dapat diuraikan sebagai berikut. 

a. Penambahan Akun Aktiva Diimbangi dengan Penambahan Akun Modal Pemilik. 

Misalnya, terjadi transaksi berikut. 



1) Tuan Kuntoro menyetorkan uang sebesar Rp40.000.000,00 sebagai modal awal 

usaha bengkel motor. Pengaruh transaksi tersebut, yaitu aktiva berupa kas bertambah 

dan modal pemilik juga bertambah sebesar Rp40.000.000,00. 

2) Diperoleh pendapatan jasa mereparasi motor sebesar Rp5.000.000,00. Pengaruh 

transaksi tersebut, yaitu aktiva berupa kas bertambah dan modal pemilik juga 

bertambah sebesar Rp5.000.000,00. 

b. Penambahan Akun Aktiva Diimbangi dengan Penambahan Akun Kewajiban Misalnya, 

dibeli perlengkapan kantor sebesar Rp3.000.000,00 secara kredit. Pengaruh transaksi 

tersebut, yaitu aktiva berupa perlengkapan kantor bertambah dan kewajiban berupa 

utang usaha juga bertambah sebesar Rp3.000.000,00. 

c. Pengurangan Akun Aktiva Diimbangi dengan Pengurangan Akun Modal Pemilik 

Misalnya, terjadi transaksi berikut. 

1) Dibayar beban gaji karyawan sebesar Rp1.000.000,00. Pengaruh transaksi tersebut, 

yaitu aktiva berupa kas berkurang dan modal pemilik juga berkurang sebesar 

Rp1.000.000,00. 

2) Dibayar beban sewa gedung sebesar Rp3.000.000,00. Pengaruh transaksi tersebut, 

yaitu aktiva berupa kas berkurang dan modal pemilik juga berkurang sebesar 

Rp3.000.000,00. 

3) Tuan Kuntoro mengambil uang kas untuk keperluan pribadinya sebesar 

Rp500.000,00. Pengaruh transaksi tersebut, yaitu aktiva berupa uang kas dan modal 

pemilik berkurang sebesar Rp500.000,00. 

d. Pengurangan Akun Aktiva Diimbangi dengan Pengurangan Akun Kewajiban 

Misalnya, dibayar utang kepada kreditor sebesar Rp2.500.000,00. Pengaruh transaksi 

tersebut, yaitu aktiva berupa kas dan kewajiban berupa utang usaha berkurang sebesar 

Rp2.500.000,00. 

e. Penambahan Akun Aktiva Diimbangi dengan Pengurangan Akun Aktiva Lainnya 

Misalnya, dibeli peralatan bengkel seharga Rp50.000.000,00 secara tunai. Pengaruh 

transaksi tersebut, yaitu aktiva berupa peralatan bertambah dan aktiva berupa kas 

berkurang sebesar Rp50.000.000,00. Selain transaksi-transaksi tersebut, terdapat juga 

beberapa transaksi lain yang dapat memengaruhi aktiva, kewajiban, dan modal seperti 

berikut. 

1) Penambahan Akun Aktiva Diimbangi dengan Pengurangan Akun Aktiva Lainnya 

dan Penambahan Akun Kewajiban. 

Misalnya, dibeli aktiva berupa mesin seharga Rp30.000.000,00. Pembayarannya 

dilakukan secara tunai sebesar Rp20.000.000,00 dan sisanya akan dibayar bulan 

depan. Pengaruh transaksi tersebut, yaitu aktiva berupa mesin bertambah sebesar 

Rp30.000.000,00 yang di imbangi dengan berkurangnya aktiva berupa kas sebesar 

Rp20.000.000,00 dan bertambahnya kewajiban berupa utang usaha bertambah 

sebesar Rp10.000.000,00. 

2) Penambahan Akun Aktiva Diimbangi dengan Penambahan Akun Kewajiban dan 

Modal Pemilik 

Misalnya, dibeli perlengkapan salon sebesar Rp5.000.000,00. Dari jumlah tersebut 

sebesar Rp1.500.000,00 dibayar tunai dari uang pribadi pemilik dan sebesar 

Rp3.500.000,00 dibayar secara kredit dari uang perusahaan. Pengaruh transaksi 



tersebut, yaitu aktiva berupa perleng kapan salon bertambah sebesar Rp5.000.000,00 

dan kewajiban berupa utang usaha bertambah sebesar Rp3.500.000,00 serta modal 

pemilik bertambah sebesar Rp1.500.000,00. 

3) Penambahan Akun Modal Diimbangi dengan Pengurangan Akun Kewajiban 

Misalnya, Tuan Ramli membayar utang usaha perusahaan dengan uang pribadinya 

sebesar Rp7.000.000,00. Pengaruh transaksi tersebut, yaitu modal pemilik 

bertambah dan kewajiban berupa utang usaha berkurang sebesar Rp7.000.000,00. 

 

 

3. Cara mendebet dan mengkredit akun aktiva, kewajian, modal, pendapatan, dan beban 

Setiap transaksi pada suatu perusahaan paling sedikit akan memengaruhi dua akun. 

Artinya, akibat transaksi tersebut akan dicatat paling sedikit dalam dua akun dengan 

jumlah yang seimbang. Adapun peraturan dalam mendebet dan mengkredit akun aktiva, 

kewajiban, dan modal, yaitu sebagai berikut. 

a. Akun Aktiva 

Dicatat di debet jika terjadi penambahan dan dicatat di kredit jika terjadi pengurangan. 

b. Akun Kewajiban 

Dicatat di debet jika terjadi pengurangan dan dicatat di kredit jika terjadi penambahan. 

c. Akun Modal 

Dicatat di debet jika terjadi pengurangan dan dicatat di kredit jika terjadi penambahan. 

Transaksi yang menyebabkan modal pemilik bertambah, diantaranya: 

1) pemilik menambah investasinya untuk modal perusahaan; diperoleh pendapatan dari 

operasi perusahaan. Adapun transaksi yang menyebabkan modal pemilik berkurang, 

di antaranya: 

a) pemilik melakukan pengambilan pribadi, baik berupa uang atau aktiva lain untuk 

keperluan pribadinya; 

b) adanya beban yang dikeluarkan untuk membiayai operasi perusahaan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penambahan atau pengurangan pada sisi debet 

dan pada sisi kredit bergantung pada sifat akun yang bersangkutan. Berkaitan dengan akun 

modal, terdapat akun pembantu modal. Akun ini digunakan untuk mencatat perubahan yang 

terjadi pada modal akibat adanya pendapatan, beban, dan pengambilan pribadi (prive). Akun 

pendapatan, beban, dan pengambilan pribadi dibuat untuk sementara selama periode 

pembukuan, sebelum dibukukan pada akun modal. Akun-akun pembantu modal memiliki 

sifat-sifat seperti berikut. 

a. Pendapatan, merupakan unsur penambah modal. Akun ini di kredit untuk setiap 

pendapatan yang diterima perusahaan. Nama akunnya disesuaikan dengan jenis 

pendapatannya. Misalnya pendapatan jasa reparasi, pendapatan sewa, dan pendapatan 

bunga. 

b. Beban, merupakan unsur pengurang modal. Akun ini di debet untuk setiap beban yang 

dikeluarkan perusahaan. Nama akunnya disesuaikan dengan jenis bebannya. Misalnya 

beban sewa, beban bunga, beban gaji, dan beban listrik. 

c. Pengambilan pribadi (prive), merupakan unsur pengurang modal. Akun ini di debet untuk 

setiap pengambilan pribadi. Nama akunnya disesuaikan dengan nama pemiliknya, 

misalnya pengambilan pribadi Nona Amara. 



 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan peraturan pendebetan, pengkreditan, dan saldo 

normal akun aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban seperti pada Tabel berikut: 

 

Nama Akun Penambahan  Pengurangan  Saldo Normal 

Aktiva  Debet Kredit  Debet  

Kewajiban  Kredit  Debet  Kredit  

Modal Kredit  Debet  Kredit  

Pendapatan Kredit  Debet  Kredit  

Beban Debet  Kredit  Debet  

 

4. Kode Akun 

Mengapa diperlukan kode akun? Apakah fungsinya?  

Setelah mengetahui pengelompokan akun, dalam proses pencatatan selanjutnya diperlukan 

kode akun. Fungsinya, untuk memudahkan pencatatan, pengikhtisaran, dan penyajian 

laporan keuangan. Setiap perusahaan dapat menerapkan aturan yang berbeda mengenai 

pengkodean akun sesuai dengan kebijaksanaan manajemen dan kaedah-kaedah yang 

ditetapkan dalam standar akuntansi keuangan. Bagaimanakah sistem pengkodean akun 

ini? Sistem penyusunan kode akun dapat dilakukan dengan cara numerical. Kode akun 

dengan sistem numerical merupakan pengkodean akun dengan menggunakan angka mulai 

1 sampai dengan 9. Penyusunan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

a. Disusun Menurut Angka Berurutan 

Perhatikan contoh berikut! 

100-108  Aktiva lancar 

101 Kas 

102 Kas di bank 

103 Piutang usaha 

104 Asuransi dibayar dimuka 

105 Sewa dibayar dimuka 

106 Persediaan barang dagangan 

107 Perlengkapan kantor 

109-115 Aktiva tetap 

110 Gedung 

111 Akun penyesuaian gedung 

112 Kendaraan 

113 Akumulasi penyusutan kendaraan 

114 Peralatan 

115 Akumulasi penyusutan kendaraan 

 

b. Disusun Menurut Kelompok Akun (Group) 

Perhatikan contoh berikut! 

Pemberian kode akun menurut kelompok dilakukan berdasarkan beberapa kelompok, 

yaitu aktiva, modal, penghasilan, dan beban. Setiap kode akun terdiri atas beberapa 



angka yang menunjukkan nama akun, kelompok, subkelompok, dan nomor urut akun. 

Contoh pengkodean menurut kelompok adalah sebagai berikut: 
 

Nama akun : Kas (1)  1   1 0 1 

Kelompok : Harta (1) 

Sub kelompok : Harta lancar (0) 

Nomor urut akun : (1) 

c. Disusun Menurut Blok (Blok Code) 

Pengkodean akun menurut blok dilakukan dengan membagi akun menjadi beberapa 

blok secara sistematis, seperti berikut:  

Blok Akun    Kode Akun 

Aktiva     100-199 

Kewajiban    200-299 

Modal     300-399 

Penghasilan    400-499 

Beban     500-599 

 

Penggambaran kode akun di atas hanya merupakan petunjuk umum. Bagaimanakah 

pengkodean akun dilakukan dalam perusahaan? Pengkodean akun pada perusahaan 

disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing perusahaan. 


