
SKYNOTES EKONOMI

APBN DAN APBD
1. Fungsi dan tujuan APBN

Fungsi APBN

1) Alokasi : jangka panjang, berkaitan dengan sarana dan prasarana, sosial,

pembangunan, dan lainnya.

2) Stabilisasi : keseimbangan antara pengeluaran & pendapatan

3) Distribusi : distribusi pendapatan yang adil dan merata. berkaitan dengan tunjangan

gaji dan uang pensiun.

Tujuan APBN

1) Membantu pemerintah mencapai kebijakan fiskal.

2) Meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.

3) Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam penyediaan barang dan jasa

publik.

4) Memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja negara.

5) Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan

masyarakat.

2. Fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi

Fungsi APBN

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (4)

disebutkan bahwa APBN memiliki 6 macam fungsi berikut.

1) Fungsi Alokasi
Bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan

pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Dalam fungsi ini, anggaran negara

harus terarah untuk memangkas pengangguran dan inefisiensi dalam sumber daya

dan menambah daya guna perekonomian. Fungsi ini untuk pembangunan, sosial,

dan keamanan.

2) Fungsi Distribusi
Fungsi ini bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi

yang sudah ditetapkan. Diharapkan, kebijakan dalam anggaran negara harus lebih

teliti terhadap rasa pantas dan keadilan. Contoh adalah untuk tunjangan, pensiun

3) Fungsi Stabilisasi



Fungsi stabilisasi bermakna bahwa anggaran negara berfungsi untuk menjaga

keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi. Sebagai

penyeimbang antara pendapatan dan belanja.

3. Sumber penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Pendapatan Negara

Menurut UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN tahun anggaran 2020 Pasal 1

menyatakan bahwa pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui

sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan,

penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah.

1) Penerimaan Perpajakan
Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas

pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional.

Contoh dari pajak pusat: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea

Materai

2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Penerimaan negara bukan pajak adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi

atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas

layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara,

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah

pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah serta dikelola dalam mekanisme

anggaran pendapatan dan belanja negara.

3) Penerimaan Hibah
Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa atau

devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, serta surat berharga yang diperoleh dari

pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang

berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bersumber pada:

1) Pajak Daerah
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan

kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Contoh dari pajak daerah

adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak



Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel,

Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Parkir

2) Retribusi Daerah
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4) Pendapatan Asli Daerah Lain-Lain yang Sah
Pendapatan asli daerah lain-lain yang sah meliputi:

a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

b) hasil pemanfaatan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

c) jasa giro;

d) pendapatan bunga;

e) tuntutan ganti rugi;

f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan

pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

d.  Dana Perimbangan

Dana perimbangan bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada

daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam

APBN yang sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Dana

perimbangan terdiri atas 3 jenis, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

e. Pendapatan Daerah Lain-Lain yang Sah

Pendapatan hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari

pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya yang secara

spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

4. Tahap pengajuan APBN dan APBD

Berdasarkan Pasal 15 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penyusunan dan

Penetapan APBN, dijelaskan proses penyusunan APBN sebagai berikut.

a. Pemerintah pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang APBN, disertai

nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan

Rakyat pada bulan Agustus tahun sebelumnya.

b. Pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan

undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat.



c.Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan

jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang

APBN.

d. Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai rancangan

undang-undang tentang APBN dilakukan selambat- lambatnya 2 (dua) bulan

sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

e. APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi,

program, kegiatan, dan jenis belanja.

f. Jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan undang- undang,

pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi- tingginya sebesar angka

APBN tahun anggaran sebelumnya.

Note: jika DPR menyetujui, pakai apbn baru. Kalau tidak, pakai yang lama

Mekanisme Penyusunan APBD (Berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 17 Tahun 2003

tentang Penyusunan dan Penetapan APBD)

a. Pemerintah daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,

disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada

minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.

b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai

dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.

c. DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah

penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.



d. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran

yang bersangkutan dilaksanakan.

e. APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi,

program, kegiatan, dan jenis belanja.

f. Jika DPRD tidak menyetujui rancangan peraturan, untuk membiayai keperluan

setiap bulan pemerintah daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya

sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya

5. Komponen pengeluaran rutin APBN

a. Belanja rutin : Belanja rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, subsidi

kepada daerah otonom, subsidi kepada perusahaan, pembayaran bunga dan cicilan

hutang, serta pengeluaran rutin lainnya.

b. Transfer ke daerah : terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi

khusus fisik dan non-fisik, hibah ke daerah.

c. Dana desa : dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang

ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota.

6. Sumber pengeluaran pemerintah pusat :

● Belanja negara : belanja pegawai, subsidi BBM dan non-BBM, belanja hibah, belanja

modal.

● Belanja daerah : dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus

7. Komponen belanja daerah :

● Belanja operasi : meliputi belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi,

belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial.

● Belanja modal : meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan

bangunan, jalan, irigasi.

● belanja tidak terduga



● belanja transfer meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

8. Istilah DAU, DAK, Dana bagi hasil, dan dana perimbangan

a. Dana Alokasi Umum (DAU): Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana yang harus

dialokasikan Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah Otonom di Indonesia setiap

tahunnya sebagai dana pembangunan (rutin setiap tahun).

b. Dana Alokasi Khusus (DAK): dana yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah

sifatnya mendadak/tidak rutin

c. Dana Bagi Hasil (DBH): dana yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah karena

adanya pembagian hasil

d. Dana Perimbangan: Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan

APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam

rangka pelaksanaan Desentralisasi.

PERPAJAKAN
1. Ciri pajak :

1) Iuran wajib dibayar oleh wajib pajak

2) pembayar didasarkan norma hukum

3) tujuan meningkatkan kesejahteraan umum

2. Sistem pemungutan pajak :
1) Self assessment system :

● Pihak wajib pajak.

● Pemerintah memberikan kepercayaan dan kewenangan pada wajib pajak untuk

menghitung, menentukan besaran pajak, melaporkan, dan membayarnya

sendiri.

● petugas pajak bertugas melakukan pengawasan dan penegakan hukum

kepada wajib pajak.

● Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM).

2) Official assessment system :

● Kantor pajak.

● Sistem pemungutan dan perhitungan pajak dilakukan oleh aparatur

pemerintah/pihak kantor pajak.

● Contoh : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3) Withholding assessment system :

● Pihak ketiga yang paham pajak.



● Pihak ketiga diberi wewenang untuk dapat memotong dan memungut besarnya

pajak terutang dari wajib pajak.

● Contoh : pemotongan pajak penghasilan karyawan (PPh pasal 21).

3. Sistem tarif pajak :
1) proporsional :

● Kenaikan pendapatan dengan persentase pajak tetap.

● Contoh : PBB (0,5%) dan PPn (10%).

2) progresif :

● Kenaikan pendapatan dengan persentase pajak naik.

● Contoh : PPh untuk PKP.

3) degresif :

● Kenaikan pendapatan dengan persentase pajak turun.

4) tetap :

● Berapapun kenaikan pendapatan dengan terlampir biaya tetap

● Contoh : bea materai.

4. Fungsi pajak :
1) fungsi anggaran (Badgeter) -> meningkatkan pendapatan negara.

2) fungsi mengatur (Regulasi) -> mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan

pajak oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan.

3) fungsi stabilitas -> membantu pemerintah untuk memiliki dana sebagai alat untuk

menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga (agar inflasi

dapat dikendalikan)

4) fungsi retribusi pendapatan -> pajak digunakan untuk membiayai kepentingan

umum, khususnya dalam hal pembangunan.

5. Contoh pajak langsung dan pajak tidak langsung :
a. Pajak langsung :

● Definisi : pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat

dialihkan kepada orang lain.

● Contoh : PPh dan PBB.

b. Pajak tidak langsung :

● Definisi : pajak yang ditanggung tertentu dan dapat dilimpahkan seluruhnya

atau sebagian kepada pihak lain.

● Contoh : PPn dan PPn-BM.



6. Jenis pajak menurut Lembaga :
a. Pajak pusat :

● Definisi : pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat

(negara).

● Contoh : PPh dan PPn.

b. Pajak daerah :

● Definisi : pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah.

● Contoh : pajak hiburan, pajak pajak penjualan, pajak iklan, Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan, pajak tontonan.

7. Subyek dan obyek pajak :
● Contoh subjek pajak : orang pribadi, warisan, PT, BUMN, badan tetap.

● Contoh objek pajak : gaji, upah, laba perusahaan, hadiah, bunga.

8. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak): wajib pajak, status kawin, tertanggung :
● Definisi PTKP : pengurangan terhadap penghasilan bruto wajib pajak yang

besarannya ditentukan oleh pemerintah.

● PTKP yang punya istri tidak bekerja dan 3 anak :

a. Wajib pajak (orang pribadi) : 54.000.000/tahun.

b. Status kawin : 4.500.000/tahun.

c. Tertanggung : satu anak sebesar 4.500.000. 3 anak = 4.500.000 x 3=

13.500.000.

● PTKP yang punya istri bekerja dan 3 anak :

a. Wajib pajak (orang pribadi) : 54.000.000/tahun.

b. Status kawin : 4.500.000/tahun.

c. 3 anak : 13.500.000.

d. tunjangan istri : 54.000.000.

9. PKP (Penghasilan Kena Pajak): gaji bersih – PTKP :
● Definisi : PKP adalah penghasilan yang dijadikan dasar dalam perhitungan

PPh/pajak penghasilan.

● Contoh soal:

Surya sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Ia memiliki penghasilan Rp

120.000.000. Hitung Penghasilan Kena Pajak(PKP) dari Surya!

PTKP:



Pribadi
Rp 54.000.000

Status kawin Rp 4.500.000

2 Anak (4.500 x 2) Rp 9.000.000

Total PTKP Rp 67.500.000

Penghasilan Kena Pajak : gaji bersih - PTKP

: Rp 120.000.000 - Rp 67.500.000

: Rp 52.500.000

● Notes: pajak dihitung per tahun, jika diberi keterangan gaji per bulan, maka gaji

harus dikali 12 terlebih dahulu sebelum dikurangi PTKP

10. Tarif pajak PPh th.2022 dengan NPWP dan tanpa NPWP :
● Penghitungan tarif PPH pribadi tanpa NPWP = PKP x 120%

Contoh: Budi memiliki penghasilan tahunan bersih Rp300.000.000. Ia belum

menikah dan tidak memiliki NPWP. Berapa PPh yang harus dibayar oleh Budi?

(1) Rp50.000.000 x 5% x 120%= Rp 3.000.000

(2) Rp 200.000.000 x 15% x 120%= Rp 36.000.000

(3) Rp 50.000.000 x 25% x 120%= Rp 15.000.000

PPh 21=Rp3.000.000+Rp36.000.000+Rp15.000.000

=Rp54.000.000

● Penghitungan tarif PPH pribadi dengan NPWP :

- PKP kurang dari Rp50.000.000 dikenai tarif pajak sebesar 5%

- PKP antara Rp50.000.000 -- Rp250.000.000 dikenai tarif pajak sebesar 15%

- PKP antara Rp250.000.000 -- Rp500.000.000 dikenai tarif pajak sebesar 25%

- PKP di atas Rp500.000.000 dikenai tarif pajak 30%

11. Pedoman pemungutan pajak :
1) Keadilan sama rasa.

2) Praktis dan mudah.

3) Ekonomi.

12. Ketentuan biaya jabatan :



● Digunakan oleh yang merupakan pegawai tetap yang memiliki penghasilan tetap.

● 5% mengurangi gaji kotor.

● Maksimal 500.000/bulan & 6.000.000/tahun.

13. PPh Badan th. 2020 dan 2022 :
● Definisi PPh badan : pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu badan usaha.

● Tarif : 22% x PKP.

● Notes: jika penghasilan badan di bawah 50 miliar maka: 22% x 50% x PKP

jika di atas 50 miliar maka: 22% x PKP

14. Bagi badan penghasilan dibawah  50 Milyar :
● PKP-nya berkisaran 4,8 M - 50 Milyar.

● Ada pengurangan tarif sebesar 50%.

15. PPh untuk tenaga seorang profesi :
● Gaji tidak ditentukan sebagai pegawai.

● Misal, profesi seorang dokter terima gaji Rp.45.000.000. Maka Pajak profesi: Rp.

45.000.000 x 15% x 40%: ,

● Ketentuan narasumber : penghasilan diterima saat itu dengan tarif 15%.

16. Menghitung NJOP : Harga perolehan – NJOPTKP
Contoh Soal

Kekayaan Bumi Bangunan Bapak Lazuardi:

● Tanah 100 meter persegi dengan nilai jual Rp 10.000.000/meter persegi

● Rumah 50 meter persegi dengan nilai jual Rp 15.000.000/meter persegi

● Taman mewah 40 meter persegi dengan nilai jual Rp 5.000.000/meter persegi

Diketahui NJOPTKP Rp 24.000.000. Besaran NJOP dari Bapak Lazuardi adalah

Harga Perolehan

Tanah = 100 m2 x Rp 10.000.000 = Rp 1.000.000.000

Rumah = 50 m2 x Rp 15.000.000 = Rp 750.000.000

Tanah Mewah = 40 m2 x Rp 5.000.000 = Rp 200.000.000

Total Harga Jual=  1.000.000.000 + 750.000.000 + 200.000.000 = 1.950.000.000

NJOP

NJOP = Harga Perolehan– NJOPTKP

NJOP = 1.950.000.000 – 24.000.000

NJOP = 1.926.000.000



17. PBB terutang :
● Tarif :

a. dibawah 1 Milyar = 0,5% x 20% x NJOP

b. diatas 1 Milyar = 0,5% x 40% x NJOP

18. Jenis pajak dengan tarif tetap :
● Definisi : merupakan jenis tarif pajak yang besarannya tetap meskipun nilai objek

pajaknya berubah-ubah.

● Contoh dari tarif pajak tetap adalah bea meterai. Bea meterai memiliki tarif pajak

10.000 (berlaku sejak tahun 2021). Misalnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

19. Menghitung PPn :
● Definisi PPn : PPn adalah pajak yang dikenakan atas transaksi jual-beli barang dan

jasa kena pajak. PPN ini dibebankan kepada pembeli atau konsumen.

● Tarif PPn : 10%



BAB 2  

JURNAL PENYESUAIAN PERUSAHAAN JASA 

 

Jurnal penyesuaian (AJP) adalah JURNAL AKHIR PERIODE (31 DES) 

GUNANYA UNTUK MENYESUAIKAN HASIL PENCATATAN AKUNTAN DENGAN 

KEADAAN SEBENARNYA. 

 

Ada 6 hal yang harus di buat jurnal penyesuaian : 

BERSIFAT PINDAH 

1. PERLENGKAPAN ---- BEBAN PERLENGKAPAN ---SALDO AWAL (D) 

2. DIBAYAR DIMUKA ---- BEBAN --- SALDO AWAL D 

3. DITERIMA DIMUKA --- PENDAPATAN ---- SALDO AWAL K 

 

BERSIFAT TETAP 

4. PENYUSUTAN 

5. MASIH HARUS DI BAYAR 

6. MASIH HARUS DITERIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUMUS JURNAL PENYESUAIAN : PINDAH 

Neraca saldo 31 Desember 2019 terdapat data Perlengkapan Rp. 760.000,00.   Penyesuaian  

31 Desember persediaan perlengkapan yang ada Rp. 260.000. Jurnal penyesuaian yang 

tepat adalah….. 

 POSISI AWAL = PERLENGKAPAN (D) Rp. 760 

Tersisa = 260 

Terpakai = 500 

 

AJP : (D) Beban Perlengkapan Rp. 500 

 (K) Perlengkapan  Rp. 500 

 

ANGKA ---- TERPAKAI----- KETIKA ADA BEBAN DI (d) ATAU ADA PENDAPATAN DI (K) 

 TERSISA ---- BEBAN DI (k) ATAU ADA PENDPATAN DI (D) 

 

 

Neraca saldo 31 Desember 2019 terdapat data Beban Perlengkapan Rp. 760.000,00.   Penyesuaian  

31 Desember persediaan perlengkapan yang ada Rp. 260.000. Jurnal penyesuaian yang tepat 

adalah….. 

POSISI AWAL = BEBAN PERLENGKAPAN (D) Rp. 760 

TERPAKAI = 500 

TERSISA = 260 

 

AJP =  (D) PERLENGKAPAN Rp.260 

 (K) BEBAN PERLENGKAPAN Rp. 260 

 

Asuransi dibayar tgl 1 Agustus 2019 untuk waktu 1 tahun, pada saat membayar dicatat sebagai  

asuransi di bayar dimuka  Rp. 7.200.000, jurnal penyesuaian yang tepat adalah…. 

POSISI AWAL = ASURANSI DI BAYAR DIMUKA (D) Rp. 7.200 

TERPAKAI = agust – Des = 5 / 12 x 7.200 = 3.000 

TERSISA = 4.200 

AJP  :   (D) BEBAN ASURANSI Rp. 3.000 

  (K) ASURANSI DIBAYAR DIMUKA Rp. 3.000 

 

 

 



Asuransi dibayar tgl 1 Agustus 2019 untuk waktu 1 tahun, pada saat membayar dicatat sebagai  

Beban Asuransi Rp. 7.200.000, jurnal penyesuaian yang tepat adalah…. 

 

POSISI AWAL = BEBAN ASURANSI (D) Rp. 7.200 

Terpakai = agust – des = 5/12  x 7.200 = 3.000 

Tersisa = 4.200 

 

Ajp :   (D) Asuransi di bayar dimuka Rp.4.200  

  (K) Beban Asuransi  Rp. 4.200 

 

 

Pada tgl 1 Oktober 2019 dibayar per kas biaya pemasangan iklan di harian KOMPAS     untuk 10 X 

penerbitan sebesar Rp. 4.000.000 dan dicatat pada akun Iklan dibayar dimuka. Penyesuaian per 31 

Desember 2019, jika akhir tahun iklan tersebut telah dimuat 3 X ,adalah…… 

 

POSISI AWAL = IKLAN DI BAYAR DIMUKA (D) Rp. 4.000 

TERPAKAI = 3 KALI ---- 3/10 X 4.000  = 1.200 

TERSISA = 7 KALI---- 2.800 

 

AJP :  (D) BEBAN IKLAN Rp. 1.200 

  (K) IKLAN DI BAYAR DIMUKA Rp.  1.200 

 

Pada tgl 1 Oktober 2019 dibayar per kas biaya pemasangan iklan di harian KOMPAS     untuk 10 X 

penerbitan sebesar Rp. 4.000.000 dan dicatat pada akun Beban Iklan. Penyesuaian per 31 

Desember 2019, jika akhir tahun iklan tersebut telah dimuat 3 X ,adalah…… 

 

AJP :    (D) IKLAN DI BAYAR DIMUKA Rp. 2.800 

 (K) BEBAN IKLAN Rp. 2.800 

 

 

 

 

 

Pada 31 Desember 2019 terdapat akun Sewa diterima dimuka Rp. 3.600.000. Sewa tersebut diterima 

1 Maret 2019 untuk masa 2 tahun. Ayat jurnal penyesuaian per 31 Desember 2019….. 

 

POSISI AWAL --- SEWA DITERIMA DIMUKA (K) Rp. 3.600 

TERPAKAI = MARET – DES = 10 BULAN = 10/ 24 X 3.600 = 1.500 

TERSISA = 2.100 

 

AJP =  (D) SEWA DITERIMA DIMUKA Rp. 1.500 

 (K) PENDAPATAN SEWA RP. 1.500 

 

 

 



Pada 31 Desember 2019 terdapat akun Pendapatan sewa Rp. 3.600.000. Sewa tersebut diterima 1 

Maret 2019 untuk masa 2 tahun. Ayat jurnal penyesuaian per 31 Desember 2019….. 

AJP ; (D) PENDAPATAN SEWA Rp. 2.100 

 (K) SEWA DITERIMA DIMUKA Rp. 2.100 

 

PR : BUATLAH JURNAL PENYESUAIAN UNTUK TRANSAKSI BERIKUT INI ! 

Buatlah Jurnal Penyesuaian dari transaksi dibawah ini ! (SOAL A) 

1. Pada Neraca saldo 31 Desember terdapat data Pendapatan sewa Rp. 

4.800.000, yang diterima pada 1 April untuk jangka waktu 2 tahun 

 

DATA AWAL : PENDAPATAN SEWA (K) Rp. 4.800.000 

 

Terpakai : april --- Des = 9/ 24 x 4.800.000 = 1.800.000 ---- Pendapatan 

Tersisa : 4.800.000 – 1.800.000 = 3.000.000 --- sewa diterima dimuka 

 

 

AJP : (D) PENDAPATAN SEWA 3.000.000 

 (K) SEWA DITERIMA DIMUKA 3.000.000 

 

 

2. Terdapat data Beban Perlengkapan Rp. 500.000 pada neraca saldo, pada 

akhir tahun tersisa Rp. 300.000. 

DATA AWAL : BEBAN PERLENGKAPAN (D) 500.000 --- CATATAN 

AKUNTAN 

Tersisa 300.000 ----- PERLENGKAPAN 

Terpakai 200.000 ---- BEBAN  

 

AJP : 

(D) PERLENGKAPAN 300.000 

(K) BEBAN PERLENGKAPAN 300.000 

 

 

 

 

 

 



3. Sewa dibayar tgl 1 Agustus untuk waktu 1 tahun, pada saat membayar dicatat 
sebagai Beban Sewa Rp. 8.400.000 
 
DATA AWAL : BEBAN SEWA (D) 8.400.000 
 TERPAKAI : AGUST --- DES = 5/12 X 8.400.000 = 3.500.000 --- BEBAN 
TERSISA : 8.400.000 – 3.500.000 = 4.900.000 --- SEWA DIBAYAR DIMUKA 
 
 
AJP :  
 
(D) SEWA DI BAYAR DIMUKA 4.900.000 
(K) BEBAN SEWA 4.900.000 
 

 
4. Pada tgl 1 Oktober 2019 dibayar per kas biaya pemasangan iklan di harian 

KOMPAS     untuk 10 X penerbitan sebesar Rp. 5.000.000 dan dicatat pada 
akun Beban Iklan. Penyesuaian per 31 Desember 2019, jika akhir tahun iklan 
tersebut telah dimuat 8 X . 
 
DATA AWAL : 
BEBAN IKLAN (D) 5.000.000 ---- 10 X 
 
TERPAKAI --- 8X --- 8 X 500.000 = 4.000.000 BEBAN IKLAN 
 
TERSISA --- 2 X --- 5 JT – 4 JT = 1.000.000 --- IKLAN DI BAYAR DIMUKA 
 
 
AJP : 
 
(D) IKLAN DI BAYAR DIMUKA 1.000.000 
(K) BEBAN IKLAN 1.000.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Buatlah Jurnal Penyesuaian dari transaksi dibawah ini ! (SOAL B) 

1. Pada tgl 1 Agustus 2019 dibayar per kas biaya pemasangan iklan di harian 
KOMPAS     untuk 10 X penerbitan sebesar Rp. 5.000.000 dan dicatat pada 
akun iklan dibayar dimuka. Penyesuaian per 31 Desember 2019, jika akhir 
tahun iklan tersebut telah dimuat 2X . 

 

2. Pada Neraca saldo 31 Desember 2019 terdapat data Sewa diterima dimuka 

Rp. 7.200.000, yang diterima pada 1 Mei untuk jangka waktu 2 tahun 

3. Terdapat data Perlengkapan Rp. 800.000 pada neraca saldo, pada akhir 

tahun terpakai Rp. 300.000. 

4. Asuransi dibayar tgl 1 Oktober untuk waktu 1 tahun, pada saat membayar 
dicatat sebagai Asuransi dibayar dimuka Rp. 9.600.000 

 








