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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. 
– Akun Riil (Real Accounts), yaitu  akun-akun yang dilaporkan 

dalam neraca, yang terdiri atas kelompok akun aktiva, utang, dan 
modal. 

– Akun Nominal (Nominal Accounts), 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: 

• Akun penghasilan (income) terdiri atas 
– pendapatan operasional, 

– pendapatan lain-lain. 

• Akun beban terdiri atas 
– beban operasional, 

– beban administrasi dan umum, 

– beban lain-lain, 

– beban luar biasa. 

 



Pengelompokan jenis-jenis 

transaksi keuangan. 

• Transaksi yang hanya memengaruhi kelompok aktiva, yaitu 

suatu aktiva berkurang dan diganti dengan aktiva lainnya. 

Misalnya pembelian aktiva secara tunai. 

• Transaksi yang hanya memengaruhi kelompok kewajiban, 

yaitu suatu kewajiban berkurang dan diganti dengan 

kewajiban lainnya. Misalnya, pengalihan utang usaha menjadi 

utang wesel. 



• 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. 

• 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. 

• 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. 

 



Menganalisis transaksi. 
 

Misalnya : 

Tuan Amir mendirikan bengkel dengan menyetor uang 

pribadinya ke kas perusahaan sebesar Rp30.000.000,00. 

 
Aktiva                                  =                         Kewajiban               +                               Modal  

Kas 

Rp1. 30.000.000,00 

  Modal Tn. Amir 

Rp30.000.000,00 

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 Rp30.000.000,00. 



Contoh lain dapat dilihat dalam file  



Konsep persamaan akuntansi. 

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. 

  



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. 

 


