
Soal-soal Dasar-dasar akuntansi 
Disusun oleh : Drs Abd Majid (SMK 6 Jakarta)

Soal I:
Dibawah  ini adalah transaksi yang terjadi dari  Salon  "Sarikit" milik Fitri 
Adelina selama bulan Januari 2007
a. Penyetoran modal awal Fitri per kas Rp 100.000
b. Pembelian  Peralatan  Salon  sebesar Rp  150.000  dengan  cara 
meminjam uang dari temannya Marlina 
c. Fitri membeli Peralatan lainnya sebasar Rp 225.000 per kas
d. Selama  bulan  Januari Fitri membeli Perlengkapan  seharga  Rp 50.000 
secara tunai
e. Selama bulan Januari Fitri melunasi utang sebasar Rp 20.000
f. Selama  bulan  Januari Fitri memperoleh pendapatan  dari  jasa Salon 
sebesar Rp 150.000 tunai
g. Disamping  menerima  secara tunai, Fitri juga  belum  menerima uang 
atas jasa Salon yang telah diberikan Rp 50.000
h. Selama bulan Januari Fitri menerima piutang sebesar Rp 35.000
i. Biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari terdiri dari :
   - Gaji pegawai        Rp  25.000
   - Makan dan minum     Rp   2.000
   - Keamanan/kebersihan Rp   1.000
                         -----------
      T o t a l          Rp  28.000
j. Untuk  keperluan  belanja dirumah selama bulan  Januari  Fitri telah 
mengambil uang sebesar Rp 25.000
k. Perlengkapan yang telah habis dipergunakan sebesar Rp 25.000
l. Penyusutan peralatan selama bulan Januari Rp 10.000
m. Fitri mengembalikan utang kepada temannya Marlina sebesar   Rp 50.000 
beserta dengan bunganya Rp 2.500.
Diminta :
1.Catatlah dalam persamaan dasar akuntansi dengan perkiraan  Kas, Piutang 
dagang,Perlengkapan,Peralatan,Akumulasi   Penyusutan, Utang Marlina, 
Utang dagang, Modal Fitri
2.Buat laporan Neraca,Laporan rugi-laba dan perubahan modal

 ==============================================
================
Soal II :

Tuan  Badu   pada tanggal 1 Februari  2007  membuka  usaha  dalam bidang 
jasa  sebagai "PERANTARA DAGANG". Selama  bualn  Februari 2007 tersebut 
terjadi transaksi-transaksi berikut  :
1  Februari :Tn.  Badu menanamkan  uangtunainyauntuk modal  usaha  Rp 
10.000.000,00
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3 Februari  :Dibeli peralatan kantor dengan harga Rp 3.500.000,00 yang 
dibayar dengan tunai Rp 1.800.000,00  sedangkan sisanya dibayar 
kemudian.
5  Februari :Dibeli  perlengkapan kantor dengan tunai seharga  Rp 
1.800.000,00.
6 Februari  :Dibayar sewa gedung per kas Rp 105.000,00
7 Februari  :Dibayar beban pemeliharaan  gedung Rp 75.000,00
8 Februari  :Dibayar hutang kepada kreditur sebesar Rp 100.000,00
14 Februari :Menerima komisi penjualan sebanyak Rp 4.200.000,00

18 Februari :Membayar yang berikut  ini :
   Beban pemeliharaan kendaraan sebesar Rp 285.000,00
   Beban rupa-rupa                      Rp 365.000,00
24  Februari:Tn.  Badu mengambil uang tunai dari  kas  perusahaan untuk 
keperluan pribadinya sebanyak Rp 750.000,00
26 Februari :Penyusutan peralatan kantor ditetapkan untuk periode yang 
bersangkutan sebesar Rp 350.000,00
             Dari perlengkapan kantor yang dibei, telah  terpakai sebanyak Rp 
786.000,00.

Diminta :
a. Buatlah  persamaan  dassr  akuntansi  dengan  susunan  sebagai berikut : 
KAS + PERLENGKAPAN + PERAALTAN + AKUMUALASI PENYUSUTAN = 
HUTANG + MODAL.
b. Buatlah laporan keuangan yang terdiri dari
   1. Laporan rugi - laba
   2. Llaporan perubahan modal
   3. Neraca bentuk skontro

Soal III :

Perusahaan penggilingan beras "SETIA" telah menyusun neraca saldo pada 
tanggal 30 November 2006 sebagai berikut :
       
PERUSAHAAN PENGGILINGAN BERAS "SETIA"
NERACA - SALDO
30 SEPTEMBER 2006
-----------------------------------------------------------------
11. Kas                     ¦ Rp  1.900.000,00 ¦                ¦
12. Piutang dagang          ¦ Rp  1.150.000,00 ¦                ¦
13. Perlengkapan kantor     ¦ Rp  1.100.000,00 ¦                 ¦
14. Peralatan kantor        ¦ Rp  8.100.000,00 ¦                 ¦
21. Hutang  dagang          ¦                  ¦Rp  1.200.000,00¦
31. Modal Tn. Fajar         ¦                  ¦Rp  5.500.000,00¦
32. Prive  Tn.Fajar         ¦ Rp    900.000,00 ¦                ¦
41. Pendapatan jasa        ¦                  ¦Rp  9.500.000,00¦
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51. Beban gaji              ¦ Rp  2.000.000,00 ¦                ¦
52. Beban sewa              ¦ Rp    400.000,00 ¦                 ¦
53. Beban lain-lain         ¦ Rp    470.000,00 ¦                    ¦
45. Asuransi dibayar dimuka  ¦ Rp    180.000,00 ¦                    ¦
                            +------------------¦--------------------------¦
                            ¦ Rp 16.200.000,00 ¦Rp 16.200.000,00¦
                            +------------------+----------------+
Selama  bulan  Desember l987  telah  terjadi  transaksi-transaksi sebagai 
berikut :
1 Desember :Membayar sewa bulan Desember l987 Rp 150.000,00
2 Desember :Diterima  piutang dari langganan Rp 800.000,00.
3 Desember :Dibeli   perlengkapan   kantor   seharga   tunai   Rp 250.000,00
10 Desember:Dicatat  penjualan  jasa  kepada  langganan   secara kredit Rp 
800.000,00.
15 Desember:Dibayar   kepada   leveransir  sebagian   hutang   Rp 
850.000,00
16 Desember:Dibeli perlengkapan kantor tunai Rp 50.000,00.
26 Desember:Membayar gaji karyawan Rp 200.000,00.
27 Desember:Membaya beban advertensi Rp 250.000,00 (catat sebagai 
beban lain-lain)
28 Desember:Menerima hasil penjuallan jasa tunai Rp 800.000,00
29 Desember:Tn.  Fajar mengambil uang tunai dari  kas  perusahaan untuk 
keperluan pribadinya sebanyak Rp 200.000,00
30 Desember:Dibayar gaji karyawan sebesar Rp 200.000,00.
31 Desember:Dari  perelngkapan  kantor yang telah  dibeli  selama bulan 
Desember l987 terpakai sebanyak Rp  150.000,00  (catat sebagai beban 
perlengkapan  kantor)
31 Desember:Beban asuransi yang sudah jatuh tempo Rp 140.000,00.

Diminta :
1. Buatlah  jurnal  umum untuk mencatat transaksi  tersebut  di    atas
2. Buatlah laporan laba-rugi yang diperlukan.

Soal IV

Di  bawah ini adalah data-data penyesuaian pada akhir tahun  2007 dari 
perusahaan jasa "Nasution"
a. Perlengkapan kantor sebelum jurnal penyesuaian adalah  sebesar Rp 
21.000,00 pada tahun tersebut telah terpakai Rp 15.000,00
b. Perlengkapan  Toko  sebelum  jurnal  penyesuaian  sebesar   Rp 80.000,00 
pada akhir tahun ternyata masih tersisa Rp 50.000,00
c. Gaji untuk karyawan harian lepas sebanyak 20 orang yang bekerja Senen 
sampai Sabtu sebesar Rp 1.500,00 per hari per  orang, yang  dibayar 
seminggu sekali untuk 6 hari kerja  setiap  hari Sabtu.  Hari  Sabtu  terakkhir 
tahun 2007  adalah  tanggal  27 Desember.
d. Porsekot asuransi sebelum jurnal penyesuaian adalah sebesar Rp 
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30.000,00 pada akhir tahun ternyata dari jumlah beban asuransi tersebut 
untuk tahun berikutnya sebesar Rp 9.000,00 
h. Bunga  yang  masih  terhutang  31  Desember  2007  sebesar  Rp 
15.000,00
DIMINTA:   1. Jurnal Penyesuaian yang diperlukan ?

Soal V

Hasan  adalah  seorang  pemborong yang  memperkerjakan  38  orang 
buruh,  Upah tiap orang per hari masing-masing Rp 2.100,00.  Upah dibayar 
tiap hari Sabtu setelah 6 hari kerja terhitung dari Senin s/d Sabtu.Tanggal 31 
Desember 2007 tepat pada hari Kamis.

DIMINTA :

a. Berapakah upah terutang bagi Hasan pada 31 Desember 2007.
b. Buatlah ayat penyesuaian per 31 Desember 2007.
c. Berapakah besarnya biaya upah per tahun, bila dalam satu tahun 
diperhitungkan 48 minggu.

Saal VI:

Pada  tanggal  1 April 2007 dibayar premi asuransi untuk  masa  1 April 2007 
sampai dengan 1 April 2010 sebesar Rp 1.440.000,00.
Buatlah  jurnal  pembayaran premi asuransi, ayat  penyesuaian  31 
Desember 2007 dan jurnal pembalik jika :
a. waktu pembayaran dicatat sebagai beban.
b. waktu pembayatan dicatat sebagai harta.

Soal VII :

Pada  tanggal 2 Maret 2007, Handoko meminjamkan uang  sebesar  Rp 
7.500.000,00.  Bunga 24% (dua puluh empat persen) setahun.  Bunga 
diterima  dibelakang tiap tanggal 2 Maret dan 2 September.  Bunga dihitung 
dalam satu bulan, penuh bukan harian.

Diminta :

A. Buatlah bagi Handoko :
1. Jurnal penerimaan bunga uang untuk tahun 2007.
2. Ayat penyesuaian 31 Desember 2007.
3. Ayat pembalik jika ada 1 Januari 2008
B. Buat pula bagi peminjam :
1. Jurnal waktu pembayaran bunga 2007.
2. Ayat penyesuaian 31 Desember 2007.
3. Jika ada, ayat pembalik 1 Januari 2008
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Soal VIII:

Pada  tanggal 2 Maret 2006, Adelina meminjamkan uang  sebesar  Rp 
7.500.000,00.  Bunga 24% (dua puluh empat persen) setahun.  Bunga 
diterima  dibelakang tiap tanggal 2 Maret dan 2 September.  Bunga dihitung 
dalam satu bulan, penuh bukan harian.

Diminta : A. Buatlah bagi Adelina :
1. Jurnal penerimaan bunga uang untuk tahun 2006.
2. Ayat penyesuaian 31 Desember 2006.
3. Ayat pembalik jika ada 1 Januari 1991
B. Buat pula bagi peminjam :
1. Jurnal waktu pembayaran bunga 2006.
2. Ayat penyesuaian 31 Desember 2006.
3. Jika ada, ayat pembalik 1 Januari 1991

Soal IX:
A.  Pada tanggal l Sept l989 perusahaan menerima uang  sewa  dari gedung 
toko yang disewakan, sebesar Rp 3.000.000,00 untuk masa  3 tahun.
Diminta :
A. Apabila perusahaan menggunakan metode pendekatan neraca (Waktu 
penerimaan dicatat sebagai utang), buatlah :
1. Jurnal pada waktu menerima sewa.
2. Jurnal penyesuaian per 3l Desember l989.
3. Jurnal penutup per 3l Des l989.
4. Jurnal balik per l Jan l990 (jika ada).
B. Apabila  perusahaan  menggunakan metode  pendekatan  rugi-laba (waktu 
penerimaan dicatat sebagai pendapatan), buatlah :
1. Jurnal pada waktu menerima sewa.
2. Jurnal penyesuaian per 3l Desember l989.
3. Jurnal penutup per 3l Desember l989.
4. Jurnal balik per l Jan l990(jika ada).
Saoal X :
Pada  tanggal  23  April l990 dibayar beban iklan  untuk  8  kali penerbitan 
harian Pos Kota sebesar Rp 2.400.000,00.Sampai  dengan akhir  tahun  l990 
iklan yang sudah diterbitkan sebanyak  5  kali penerbitan.

Diminta :
A. Apabila perusahaan menggunakan metode pendekatan neraca (waktu 
pembayaran dicatat sebagai harta), Buatlah :
1. Jurnal pada waktu membayar iklan.
2. Jurnal penyesuaian per 3l Desember l990.
3. Jurnal penutup per 3l Desember l990
4. Jurnal pembalik per l Januari (jika ada).
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B. Apabila  perusahaan menggunakan metode pendekatan Rugi -  Laba 
(waktu penerimaan dicatat sebagai beban),Buatlah :
1. Jurnal pada waktu membayar iklan.
2. Jurnal penyesuaian per 3l Desember l990.
3. Jurnal penutup per 3l Desember l990.
4. Jurnal balik per 1 Januari (jika ada).

Soal XI:
Kartono  adalah  seorang pemborong yang memperkerjakan  28  orang 
buruh. Upah buruh tiap hari per orang masing-masing Rp  2.100,00. Upah 
dibayar tiap hari Sabtu setelah 6 (enam) hari kerja  terhitung  hari Senin s.d. 
Sabtu.Tanggal  3l Desember l985 tepat  pada hari Kamis.
Diminta: 
1. Berapakah upah terutang bagi Kartono pada tanggal 3l  Desember l985.
2. Buatlah ayat penyesuaian per 3l Desember l985.
3. Berapakah besarnya biaya upah per tahun, bila dalam satu tahun 
diperhitungkan 48 (empat puluh delapan) minggu.

Soal XII:

Pada  tanggal  l Maret l985 dibayar premi asuransi untuk  masa  l Maret l985 
sampai dengan l Maret l986 sebesar Rp 720.000,00.
Buatlah  jurnal umum pembayaran premi asuransi l Maret  l985  dan ayat 
penyesuaian 3l Desember l985 jika :
1. Waktu pembayaran dicatat sebagai "Harta".
2. Waktu pembayaran dicatat sebagai "Biaya".

Soal XIII:

Pada  tanggal  1 April 2007 dibayar premi asuransi untuk  masa  1 April 2007 
sampai dengan 1 April 2008 sebesar Rp 1.440.000,00.
Buatlah  jurnal  pembayaran premi asuransi, ayat  penyesuaian  31 
Desember 2007 dan jurnal pembalik jika :
a. waktu pembayaran dicatat sebagai beban.
b. waktu pembayatan dicatat sebagai harta.

Soal XV:

Jawablah  pertanyaan  di  bawah ini "Benar"  atau  "Salah".  Jika menurut 
Anda  benar tulislah "b" dan jika  salah  tulislah  "s". Pernyataan itu sendiri 
tidak perlu dituliskan dalam kertas  jawaban anda.

1. Penambahan  atas penghasilan dibukukan disisikredit  perkiraan (akun) 
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yang bersangkutan.
2. Informasi yang dicatat dalam jurnal umum diperoleh dari  dokumen-
dokumen  sumber,  sedang informasi  yang  dibukukan  dalam perkiraan 
buku besar diperoleh dari Jurnal Umum.
3. Bila  Neraca  Saldo memperlihatkan  keseimbangan,  maka  sudah dapat 
diipastikan  bahwa  proses  pencatatan/pembukuan  sudah benar.
4. Penambahan  dalam  satu perkiraan (akun) buku  besar,  berarti kita 
mendebetkan perkiraan yang bersangkutan.
5. Buku besar adalah catatan dalam buku yang besar.
6. Lajur keterangan suatu perkiraan dalam buku besar tidak selalu diisi 
dengan  keterangan-keterangan yang  berhubungan  dengan jumlah uang 
yang dibukukan dalam perkiraan itu.
7. Neraca Saldo disesuaikan disusun setelah membuat ayat penyesuaian dan 
menulis angka-angka penyesuaian lajur penyesuaian.
8. Kegunaan ayat penyesuaian hanya untuk membetulakan  kesalahan-
kesalahan yang terdapat atas suatu perkiraan dalam buku besar.
9. Umumnya  "Pendapatan  diterima di muka"  memperlihatkan  Saldo 
Kredit.
10.Siklus  akutansi  dimulai darii pembuatn  jurnal  umum  sampai dengan 
pembuatan ayat-ayat penutup (Jurnal Penutup)
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