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Diterbitkan oleh administrator akuntansi adalah proses identifikasi, pendaftaran dan komunikasi untuk transaksi keuangan entitas, secara umum ada tiga kegiatan akuntansi yaitu: Mengidentifikasi aktivitas. Kegiatan ini diidentifikasi terhadap transaksi yang terjadi dalam suatu entitas. Dari proses ini akan
diklasifikasikan apakah transaksi adalah transaksi keuangan / keuangan atau non-keuangan. Pendaftaran kegiatan, dalam kegiatan ini, semua transaksi keuangan yang teridentifikasi pada yang pertama akan dicatat secara kronologis dan sistematis dengan ukuran nilai moneter tertentu. Berkomunikasi
kegiatan. Dalam kegiatan ini akan dilakukan pelaporan dan pendistribusian informasi akuntansi berupa rekening tahunan kepada pengguna laporan keuangan. Dalam hal ini, pengguna laporan terdiri dari: Pengguna perusahaan (pengguna internal), manajemen, karyawan dan pengguna di luar
perusahaan (pengguna eksternal), kreditor, investor, fiskus dan kesetaraan akuntansi lainnya pada prinsipnya adalah kesamaan antara jumlah aset (aset) dan hak atas properti (ekuitas). Hak atas properti (ekuitas) dibagi menjadi dua pihak eksternal perusahaan yang diwujudkan oleh utang (liabilitas) dan
hak pemilik yang diwujudkan dalam hak pemilik (ekuitas pemilik). Karena persamaan akuntansi adalah kesamaan antara jumlah properti dan hak pemilik. Persamaan akuntansi sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut: HARTA = UTANG = UTANG MODAL = KEKAYAAN = UTANG = UTANG +
UTANG + KEKAYAAN PENDAPATAN (Aset) adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang akan memberikan manfaat finansial di masa depan. Contoh rekening milik kelompok aset adalah uang tunai, piutang, piutang catatan, peralatan (suplies), expence prabayar, negara, bangunan,
peralatan dan mesin (mechynery)Utang (Kewajiban) Utang atau kewajiban adalah hak (klaim) atas properti pihak selain pemilik. Anggota kelompok utang adalah akun paybel, catatan dibayar. Gaji, imbalan sewa, utang, utang, hutang pajak, obligasi yang harus dibayar, modal kewajiban sewa (Owners
Equity) modal (owner equity) adalah sisa hak atas harga (sumber daya) perusahaan setelah dikurangi dengan hak pihak ketiga (kewajiban). Ekuitas pemilik akan dipengaruhi oleh elemen-elemen berikut: Pendapatan – pendapatan (pendapatan) Pendapatan adalah peningkatan aset perusahaan yang
disebabkan oleh transaksi dengan pihak ketiga, seperti penjualan, pendapatan sewa, pendapatan dividen (pendapatan menyimpang) dan pendapatan komisi. Meningkatkan pendapatan meningkatkan jumlah ekuitas pemilik Beban adalah penurunan ekuitas pemilik yang disebabkan oleh bawang
kegiatan untuk mendapatkan penghasilan, misalnya: biaya tenaga kerja, biaya sewa, biaya pasokan dan biaya penyusutan. Peningkatan beban akan menyebabkan penurunan jumlah ekuitas pemilik. Investasi adalah pengiriman properti (tunai atau nontunai) oleh pemilik kepada perusahaan untuk
mengembangkan bisnisnya. Investasi ini bisa tunai atau non tunai. Investasi tersebut akan mengarah pada peningkatan jumlah pemilik ekuitasPengembalin untuk penggunaan pribadi (menggambar / prif / penarikan)Prive adalah pengumpulan properti perusahaan baik dalam bentuk tunai maupun nonka
untuk penggunaan pribadi. Prive akan menyebabkan penurunan jumlah ekuitas pemilik. Contoh Contoh Akuntansi Contoh 1Next adalah transaksi yang berkaitan dengan bisnis yang didirikan oleh Mr Anton yang bergerak dalam perbaikan komputer dengan nama Anton Repair. Transaksi yang terjadi
selama sebulan beroperasi adalah sebagai berikut: 02/01/1998Tn. Anton menginvestasikan/menyetor modal awal sebesar Rp.10.000.000 ke bank untuk pembukuan/pendirian05/01/1998Di beli secara tunai gedung seharga Rp.2000.00010/01/1998Memperoleh pendapatan jasa atas reparasi komputer
sebesar Rp.5000.000 baru membayar Rp.3000.000 sisanya bulan depan15/01/1998Membayar gaji karyawan untuk dua minggu sebesar Rp.2000.00025/01/1998Dilakukan reparasi komputer senilai Rp.4000.000, tetapi belum dibayar31/01/1998Membayar beban iklan untuk satu bulan
Rp.500.00031/01/1998Diambil untuk kepentingan pribadi (prive drawing) Rp.1000.00031/01/1998Terdapat gaji yang belum dibayar sampai dengan akhir bulan sebesar Rp.2000.000DimintaBuatlah persamaan akuntansi dr perusahaan Tn. AntonBuatlah Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan
neracaJawabLaporan Keuangan (Financial Statment)Ada beberapa jenis laporan keuangan dalam sautu perusahaan yakni sebagai berikut:Laporan Laba/Rugi (Income Statement)Laporan laba rugi merupakan jenis laporan keuangan yang dibuat setiap akhir priode akuntansi berisi mengenai semua
pendapatan (revenues) dan semua beban (expenses) yang terjadi selama priode akuntansi. Ada tiga kemungkinan untuk laporan laba, yaitu: Jika jumlah klaim lebih dari jumlah pengeluaran, perusahaan mendapatkan laba bersih (laba bersih)Jika jumlah pendapatan sesuai dengan jumlah pengeluaran,
perusahaan tidak mendapatkan hasil apa pun. Yang disebut break event point, dan jika jumlah pendapatan kurang dari jumlah pengeluaran, karena perusahaan menerima rugi bersih (rugi bersih)Dari akuntansi di atas, laporan pendapatan berikut dapat disusun: Akuntansi ekuitas pemilik (akuntansi
ekuitas pemilik) Laporan perubahan modal adalah akuntansi yang berisi apakah ali capital, investasi, laba (rugi) pada periode berjalan. Prive (menggambar) dan modal akhir. Contoh perubahan modal dari Anton adalah sebagai berikut: Neraca adalah akuntansi yang berisi aset, liabilitas (liabiliy) dan
modal (ekuitas pemilik) pada akhir harga akuntansi. Cas Flow Statement adalah kutipan yang menjelaskan arus kas dan arus kas selama periode akuntansi untuk berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Ketiga kegiatan tersebut meliputi kegiatan operasional, investasi (investasi) dan kegiatan
pembiayaan Misalnya. 2001 terdiri dari aset dan utang perdagangan perusahaan perdagangan Andi Rp.7000.000 Pembayaran Rp.400.000 Pembayaran Rp.50000000Transaction – Transaksi perusahaan selama Januari adalah sebagai berikut: Membayar utang perdagangan Rp.200.000Ceive cash
Rp.500.000 untuk pekerjaan redress yang selesaiCeive cash Rp.150.000. dari debit (customer on credit)Beli peralatan redress on credit Rp.125.000Pay bangun sewa di Januari Rp.170.000 Pekerjaan perbaikan kredit Rp.125.000Buy peralatan perbaikan seharga Rp.2000.000 sebagai rp.500.000
dibayarkan tunai. Sedangkan sisanya akan dibayarkan bulan depanRepaid karyawan gaji Rp.420.000Paid biaya listrik Rp.30.000 dan biaya iklan Rp.45.000Andi mengambil uang tunai untuk penggunaan pribadi Rp.200.000Untuk persamaan dasar akuntansiRedition laporan kehilangan laba, laporan
perubahan modal dan neraca tanggal 31 Januari 2001Finance report (hasil) Contoh pertanyaan 3On 2 afril 19xx pak sunardi memutuskan untuk mendirikan perusahaan jasa perbaikan mesin sekaligus menjual suku cadang sepeda motor dengan nama mesin gaspool. Transaksi selama sebulan sebagai
berikut: 3 Pak Sunardi menyetor uang dalam usaha barunya sebesar 75.000.00003 Sewa ruang berbayar 15 juta selama 3 bulan pertama4 Afril membeli peralatan bengkel senilai 12 juta dan hanya membayar 8.000.000 sisanya akan dibayarkan 17 afril5 Menerima uang dari bank dengan pinjaman yang
diusulkan sebelumnya dengan tujuan pembiayaan bengkel senilai 15 juta ,6 Peralatan yang dibeli dan keredit suku cadang senilai 6000.000 dari toko Makmur Jaya9 Diposting iklan di media sebagai langkah awal dalam workshop pemasaran senilai 12.000.0002 Diterima 3000.000 jasa perbaikan dan
penjualan suku cadang senilai 1500.00014 Dibayar uang keselamatan lingkungan senilai 150.00015 Menerima uang untuk jasa perbaikan senilai 2000.000017 Utang jatuh tempo 4. 017 senilai 4000.00019 Untuk iklan iklan diterbitkan 12 pengunjung bengkel motor gaspool mengalami keterlambatan yang
signifikan dan menerima layanan perbaikan senilai 5 juta24 Utang lunas dari 9 afril26 layanan karyawan berbayar 12 juta hingga 4 orang27 dibayar utang bank jatuh tempo di 900.00028 pak sunardi mengambil 2000.000 bengkel tunai untuk penggunaan pribadiUntuk mengetahui persamaannya /account
above see belowExample of 4Hendry Manola a law school graduate began to open a practice as a legal counsel in his city. Setelah membuka praktiknya, ia telah melakukan transaksi transaksi sebagai berikut:Menyimpan uang Rp5.500.000 dalam rekening bank dan menginvestasikan Rp500.000 untuk
usahanyaMembeli peralatan kantor seharga Rp1.200.000Membayar sewa kantor untuk satu bulan Rp400.000Pembelian perlengkapan kantor Rp300.000 untuk persedianMenyelesaikan kontrak pekerjaannya, untuk ia dibayar Rp1.500.000Membayar gaji sekretaris Rp300.000Menagih klien atas jasa yang
sudah diberikannya senilai Rp200.000Mengambil tunai dari kas sebesar Rp600.000 untuk keperluan pribadinyaDiminta :Catatlah transaksi – transaksi tersebut dalam suatu persamaan akuntansi dengan menggunakan judul perkiraan ini: kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, peralatan kantor,
perpustakaan, utang usaha Modal Hendry ManolaJawab:Henry ManolaPersamaan Akuntansi(dalam ribuan rupiah) Harta = Utang + ModalKasPiutang usahaPerlengkapanKantorPeralatanKantorUtangusahaModalHendry M(1)(2)5.500(1.200)–––––1.200=–5.500 Investasi awalSaldo(3)3.300(400)–––––
1.200=–5.500(400) beban sewaSaldo(4)3.900(300)–––3001.200–=–5.100–Saldo(5)3.600150––300–1.200–=–5.100(300) pend jasaSaldo(6)3.750(300)––300–1.200–=–5.250150 beban gajiSaldo(7)3.450––200300–1.200–=–4.950200 pend jasaSaldo(8)3.450(600)200–300–1.200–=–5.150(600) prive
HendrySaldo 2.8502003001.200=–4.550Contoh soal 5Rony Cahyadi adalah pemilik Rony Rørleggerbutikk virksomhet. Pada bulan Januari toko tersebut mempunyai aktivitas sebagai berikut:kas 300.000Piutang usaha 900.000Persediaan pipa-pipa 700.000Peralatan 550.000Kendaraan (truk)
600.000Utang usaha 500.000Selama bulan januari telah terjadi transaksi transaksi sebagai berikut:Membayar sewa untuk satu bulan Rp400.000 tunaiMembeli pipa Rp.100.000 tunai untuk persedianMembayar utang untuk pembelian pipa Rp500.000Membeli peralatan secara kredit
Rp350.000Menyelesaikan pekerjaan atas pesanan Tn Imam menerima pembayaran Rp90.000Membeli peralatan baru Rp200.000 tunaiMenyelesaikan pekerjaan atas Tn. Husein Rp210.000 dengan kreditMenerima pembayaran dari pelanggan yang telah ditagih Rp650.000Membayar minyak dan gas
yang telah digunakan selama satu bulan Rp150.000Membayar beban penunjang (air dan listrik) untuk bulan Januari Rp180.000Membayar sewa kantor bulan januari senilai Rp300.000DimintaSusunlah persamaan akuntansi atas transaksi transaksi diatasCatat saldo perkiraan aktiva dan utang, kemudian
hitung saldo modal Roni CahyadiJawabRoni Plumbing ShopPersamaan Akuntansi(dalam ribun rupiah)Harta = Utang + ModalKasPiutangUsahaPersedianpipaperalatankendaraanUtang usahaModalRoniSaldo(1)3.300(400)1.900–1.700–2.550–5.600–=1.500–13.500(400) beban
sewaSaldo(2)2.900(100)1.900–1.7001002.550–5.600–=1.500–13.150–Saldo(3)2.800(500)1.900–1.800–2.550–5.600–=1.500(500)13.150Saldo(4)2.300– 1 900–1800–2 5503505 600–=100035013 150Saldo(5)2.2. 300901 900–1800–2 900–5 600–=1 350–13,15090 pend layanan
pendAldo(8)2.1906502.110(650)1800–3100–5600–=1350–13 450Saldo(9)2840(150)1.1.460 –1800–3100–5 600–=1.350–13.450(150) beban dukung)Saldo(10)2 690(180)1 460–1800–3.100 –5 6 00–=1350–13.300(180) beban dukungan Saldo(11)2510(300)1460–1800–3 100–5.600–=1.1 350 –13.120
(300) biaya sewa Saldo 2.2101.4601.8003.1005.600 =1.35012.820Sanything persamaan rumus akuntansi yang mencakup persamaan akuntansi dan contoh pertanyaan dan jawaban juga dapat dipahamiLihat jugaSee : juga:
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