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PERTEMUAN KE-3 

Sub CPMK: 

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang prinsip-prinsip akuntansi dan mampu 

mempraktekkan akuntansi untuk kewajiban jangka pendek dan penggajian. 

Bahan Kajian: 

1. Prinsip-prinsip akuntansi 
2. Kewajiban jangka pendek 
3. Akuntansi penggajian 

Indikator Penilaian: 

Kemampuan menyelesaikan tugas dan hasil simulasi praktek akuntansi terkait bahan 

kajian/materi pelajaran TM-3. 

1. Prinsipi-prinsip Akuntansi 

Kerangka Konseptual 

Kerangka kerja konseptual (Conceptual Framework) adalah sebuah sistem yang 

terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang mendasari pelaporan keuangan. Kerangka 

konseptual juga merupakan struktur teori akuntansi yang didasarkan pada penalaran logis 

yang menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan 

apabila ada fakta atau fenomena baru. 

Tujuan Kerangka kerja konseptual (Conceptual Framework) adalah memberikan 

petunjuk dalam menyelesaikan perselisihan yang meningkat selama proses penyusunan 

standar dengan mempersempit pertanyaan, apakah standar telah sesuai dengan kerangka 

konseptual ataukah tidak.  Secara lengkap, kerangka kerja konseptual adalah: 

 Petunjuk FASB dalam menetapkan standar akuntansi 

 Menyediakan kerangka acuan untuk menyelesaikan pertanyaan sebelum ada 

standar khusus yang mengaturnya. 

 Menentukan batasan pertimbangan dalam penyusunan laporan keuangan 

 Mempertinggi komparabilitas dengan menurunkan jumlah alternative metode 

akuntansi. 

Kebutuhan akan kerangka kerja konseptual 

1. Kerangka kerja konseptual akan meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakai 

laporan keuangan atas pelaporan keuangan, dan akan menaikkan komparabilitas antar 

laporan keuangan perusahaan. 

2. Masalah-masalah yang baru akan dapat dipecahkan secara cepat jika mengacu pada 

kerangka teori yang telah ada 



  

 

 

Gambar 1. Kerangka konseptual akuntansi 

Tujuan kerangka dasar ini  digunakan sebagai acuan 

1. Komite penyusun standar akuntansi keuangan, dalam pelaksanaan tugasnya. 

2. Penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum 

diatur dalam standar akuntansi keuangan. 

3. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

4. Para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. 

Tingkatan – Tingkatan (Level) Kerangka Konseptual Akuntansi 

1. Tingkatan teori tertinggi (Level 1) 

Dalam kerangka konseptual menyatakan ruang lingkup dan tujuan pelaporan 

keuangan.Pada level pertama kerangka konseptual menjelaskan tujuan pelaporan 

keuangan dan menjelaskan dimensi pelaporan keuangan (financial reporting) yang 

memiliki cakupan yang berbeda dengan laporan keuangan (financial statement). Tujuan 

pelaporan keuangan (financial reporting) tidak terbatas pada isi dari laporan keuangan 

(financial statement) tetapi juga media pelaporan lainnya. 

2. Tingkatan selanjutnya (Level 2) 

Mendefinisikan dan mengidentifikasikan karakterisitik kualitatif dari informasi keuangan 

dalam elemen laporan keuangan.SFAC (Statement of Financial Accounting Concept) No. 

2 menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif dimaksudkan untuk memberi kriteria 

dasar dalam memilih: alternatif metoda akuntansi dan pelaporan keuangan dan 

persyaratan pengungkapan (disclosure). 

o Relevan 



  

 

Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat. Relevan 

merupakan kemampuan dari suatu informasi untuk mempengaruhi keputusan 

manajer atau pemakai laporan keuangan lainnya sehingga keberadaan informasi 

tersebut mampu mengubah atau mendukung harapan mereka tentang hasil – hasil 

atau konsekuensi dari tindakan yang diambil. 

o Keandalan 

Keandalan merupakan kualitas informasi yang menyebabkan pemakaian informasi 

akuntansi, sangat tergantung pada kebenaran informasi yang dihasilkan. 

o Daya banding dan konsistensi 

Suatu informasi dikatakan bermanfaat kalau informansi tersebut dapat saling 

diperbandingkan baik antar perioda maupun antar perusahaan. 

o Pertimbangan cost-benefit 

Pertimbangan cost-benefit dipandang sebagai kendala yang dihadapi dalam 

penyajian informasi keuangan. Informasi akuntansi keuangan akan diupayakan untuk 

disajikan dalam laporan keuangan, selama manfaat yang diperoleh dari penyajian 

informasi tersebut melebihi biaya yang diperlukan untuk menghasilkannya. 

o Materialitas 

Materialitas merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam mengakui 

suatu informasi akuntansi. Pertimbngan utama dalam konsep ini adalah apakah 

penyajian informasi tertentu akan mempengaruhi secara signifikan terhadap 

keputusan yang diambil. Masalah yang timbul dalam menentukan tingkat materialitas 

suatu informasi adalah tidak adanya aturan terhadap konsep tersebut. Sampai saat 

ini tidak ada konsep umum terhadap materialitas. Penentuan tingkat materialitas 

suatu informasi akhirnya diserahkan pada pertimbangan profesional. 

3. Tingkat operasional yang lebih rendah (Level 3) 

o Postulat akuntansi (asumsi/konsep dasar) 

Postulat akutansi adalah pernyataan atau aksioma yang kebenarannya terbukti 

dengan sendirinya, serta menggambarkan lingkungan ekonomi, politik, sosioligi dan 

hokum tempat akuntansi dipraktikan. 

a) Kesatuan usaha (The Economic Entity) 

Akuntansi memandang badan usah sebagai unit usaha yang berdiri sendiri, 

bertindak atas namanya sendiri dan terpisah dari pemilik yang menanamkan 

modal kedalam badan usaha tersebut. Atas dasar asumsi ini, akuntansi hanya 

dapat dipraktikkan apabila ada pemisahan yang jelas antara pemilik entitas 

dengan perusahaan (diwakili manajer). 

b) Kontinuitas usaha (Going Concern) 



  

 

Apabila tidak ada tanda-tanda atau rencana yang pasti bahwa perusahaan akan 

dibubarkan, maka kegiatan perusahaan dianggap akan berlangsung terus sampai 

waktu yang tidak terbatas. 

c) Penggunaan unit moneter (Monetary Unit) 

Semua transaksi yang terjadi akan dinyatakan dalam bentuk unit moneter pada 

saat terjadinya transaksi. Daya beli unit moneter dianggap stabil dan perubahan 

daya beli uang yang terjadi tidak mempengaruhi laporan keuangan. 

Implementasi dari asumsi ini adalah laporan keuangan utama hanya menyajikan 

informasi yang dapat dinyatakan dalam unit moneter. Sementara informasi yang 

tidak dapat dikuantifikasi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan atau 

media pelaporan lainnya. 

d) Perioda Pelaporan (The Accounting Period Postulate) 

Kegiatan perusahaan dianggap berjalan terus dari perioda ke perioda, sehingga 

hasil sebenarnya dari kegiatan perusahaan hanya dapat diketahui bila 

perusahaan dihentikan (dilikuidasi). Namun demikian, pihak tertentu seperti 

manajemen atau pemakai lainnya memerlukan informasi yang tepat waktu untuk 

mengendalikan jalannya perusahaan dan pengambilan keputusan. 

o Prinsip Akuntansi (Accounting Principles) 

Prinsip akuntansi diartikan sebagai seperangkat aturan-aturan umum dan universal 

yang dijadikan sebagai obyek pengetahuan akuntansi dalam konteks teoritis dan 

menjadi landasan pengembangan teknik akuntansi. 

a) Harga Pertukaran (The Historical Cost Principle) 

Menurut prinsip kos, dasar penilaian yang paling tepat adalah acquisition cost 

(historical cost). Artinya, semua transaksi yang berkaitan dengan aset, utang, 

modal, pendapatan, dan biaya dicatat menurut harga pertukaran  (exchange 

price) pada tanggal terjadinya transaksi. Harga pertukaran  merupakan harga 

yang disepakati antara penjual dan pembeli dalam suatu transaksi yang bebas. 

b) Prinsip Pendapatan (The Revenue Principles) 

Prinsip pendapatan mengatur tentang, jenis komponen pendapatan, pengukuran 

pendapatan, dan pengakuan pendapatan. Elemen yang akan dimasukkan sebagai 

komponen pendapatan sangat tergantung pada sudut pandang yang digunakan 

dalam menginterprestasikan pendapatan. 

c) Prinsip Penanding (The Matching Principle) 

Agar dapat ditentukan besar laba/rugi, biaya (expenses) harus ditandingkan 

dengan pendapatan pada perioda yang sama. Ada tiga dasar penandingan yang 



  

 

dapat digunakan yaitu: hubungan sebab akibat, alokasi sistematis dan rasional, 

pembebanan segera. 

d) Prinsip Pengungkapan Penuh (The Full Diclosure Principles) 

Laporan keuangan harus mampu menggambarkan secara akurat kejadian-

kejadian ekonomi yang mempengaruhi perusahaan selama perioda tertentu dan 

melaporkan informasi yang cukup sehingga laporan tersebut bermanfaat 

bagi investor dan tidak menyesatkan. 

o Kendala (Constraint) 

Dalam menyajikan informasi yang berkualitas, akuntansi dihadapkan pada dua 

kendala utama yaitu hubungan biaya-manfaat dan materialitas. Dua kendala lainnya 

yang berkaitan dengan lingkungan adalah praktik industri dan konservatisme. 

a) Cost-Benefit Relationship. Penyajian informasi pasti memerlukan biaya 

tertentu. Biaya tersebut meliputi biaya pengumpulan dan pengolahan data, 

biaya auditing, biaya pengungkapan, serta biaya untuk analisis/interprestasi. 

b) The Materiality Principle. Akuntansi hanya melaporkan/berkepentingan dengan 

informasi keuangan yang dianggap material dalam hubungannya dengan 

pengambilan keputusan. Materialitas suatu transaksi sangat sulit ditentukan 

ukurannya. Oleh karena itu, materialitas suatu transaksi tergantung 

pada judgement penyusunan laporan keuangan. 

c) Industri Practice. Masalah lain yang perlu dipertimbangkan dalam penyajian 

laporan keuangan adalah adanya praktik industri tertentu yang sering kali 

menyimpang dari teori dasar akuntansi. Misalnya, bank serng kali melaporkan 

investasi sekuritas berdasarkan nilai pasarnya karena sekuritas tersebut memiliki 

frekuensi perdagangan yang tinggi. 

d) The Conservatism Principle. Apabila perusahaan memilih satu diantara dua 

teknik akuntansi yang ada, makaharus dipilih alternatif yang kurang 

menguntungkan bagi ekuitas pemegang saham. Teknik yang dipilih adalah yang 

menghasilkan nilai aset dan pendapatan rendah, atau yang menghasilkan nilai 

utang dan biaya yang paling tinggi. 

2. Kewajiban Jangka Pendek 

Kewajiban (Liabilitas) adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa 

lalu yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan pengeluaran sumber daya entitas. 

Klasifikasi liabilitas jangka pendek, jika:  

 Mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi 

normalnya;  

 Memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan;  



  

 

 Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan 

setelah periode pelaporan; atau  

 Tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama 

sekurangkurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan.  

Entitas mengklasifikasi liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut di atas 

sebagai liabilitas jangka panjang. 

Liabilitas jangka pendek termasuk kategori instrumen keuangan. Instrumen keuangan 

diatur dalam:  

 PSAK 50: Penyajian Instrumen Keuangan  

 PSAK 55: Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan  

 PSAK 60: Pengungkapan Instrumen Keuangan   

Liabilitas diukur dengan nilai wajar, nilai amortisasi atau harga perolehan. Biaya 

transaksi diukur dengan nilai wajar dibebankan sebagi biaya periode berjalan, sedangkan 

untuk yang diukur selain dengan nilai wajar dikapitalisasi. Pengaruh kapitalisasi biaya 

transaksi akan mempengaruhi effective interest rate dan beban bunga yang diakui. 

Jenis-jenis liabilitas jangka pendek: 

 Utang Usaha  
 Wesel Bayar  
 Utang Bank jangka pendek  
 Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo  
 Liabilitas jangka pendek yang didanai kembali  
 Utang dividen 
 Uang muka pelanggan  
 Pendapatan diterima dimuka  
 Utang PPN/PPnBM, Utang pajak penghasilan, Utang pajak pihak ketiga  
 Utang gaji  

Contoh:  

Utang Usaha: 

PT Kenanga tanggal 1 Nopember 2020 membeli peralatan secara kredit sebesar 

Rp20.000.000. Syarat pembelian 2/10, n/30. 

Buatlah ayat jurnalnya: 

 Jurnal saat pembelian barang 1 Nopember 2020: 

Persediaan   Rp20.000.000  
Utang Dagang   Rp20.000.000 

 Jika dilunasi 10 Nopember 2020 

Utang Dagang   Rp20.000.000  
Kas    Rp19.600.000  
Potongan pembelian  Rp     400.000 

 Jika dilunasi 15 Nopember 2020 



  

 

Utang Dagang   Rp20.000.000  
Kas    Rp20.000.000 

Wesel Bayar Berbunga: 

PT Kenanga melunasi utang dagang sebesar Rp 20.000.000 pada 1 Desember 2020 

dengan menerbitkan wesel bayar 90 hari, bunga 12%. 

Buatlah ayat jurnalnya: 

 Jurnal saat penerbitan wesel, 1 Desember 2020 

Utang Dagang   Rp20.000.000  
Wesel Bayar   Rp20.000.000 

 Jurnal pengakuan bunga, 31 Desember 2020  

Beban Bunga   Rp200.000*  
Utang Bunga   Rp200.000 

*(30/360*12%*20.000.000) 

 Jurnal pelunasan wesel, 1 Maret 2021 

Wesel Bayar   Rp20.000.000  
Utang Bunga   Rp     200.000  
Beban Bunga   Rp     400.000  

Kas    Rp20.600.000 
 
Wesel Bayar Tanpa Bunga: 

PT Kenanga menerbitkan wesel bayar diskonto 90 hari sebesar Rp20.000.000 untuk Bank 

ABC. Tingkat diskonto yaitu sebesar 15%, jadi nilai diskontonya Rp750.000 

(Rp20.000.000x15%x90/360). Dengan demikian, hasil diskonto yang diperoleh adalah 

sebesar Rp19.250.000. 

Buatlah ayat jurnalnya: 

 Jurnal saat penerbitan wesel bayar 90 hari yang didiskontokan dengan bunga 15% 

Kas    Rp19.250.000 
Beban bunga  Rp     750.000 

 Wesel bayar  Rp20.000.000 

 Jurnal saat wesel dibayar 

Wesel bayar  Rp20.000.000 
Kas    Rp20.000.000 

Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo 

Pada tanggal 4 Januari 2020, PT Askira meminjam uang di dalah satu bank senilai 

Rp500.000.000 dalam jangka waktu 5 tahun dan bunga 10% per tahun. Pembayaran 

pokok pinjaman akan dilakukan setiap tanggal 4 januari sebesar Rp100.000.000. apabila 

laporan keuangan disusun pada tanggal 31 Desember 2020, PT Askira mengakui utang 

bank jangka pendek sebesar Rp100.000.000 (akan jatuh tempo pada tanggal 4 Januari 

2021) dan utang bank jangka panjang sebesar Rp400.000.000. 



  

 

Buatlah ayat jurnalnya: 

 Jurnal untuk mencatat reklasifikasi utang jangka panjang 

Utang bank – jangka panjang    Rp100.000.000 
Bagian Utang bank Jk. Pj. Yg jatuh tempo  Rp100.000.000 
 

Liabilitas Kontinjensi 

Berdasarkan PSAK 57 liabilitas kontinjensi adalah kewajiban potensial yg timbul 

dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak 

terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yg tidak sepenuhnya berada 

dalam kendali entitas. Selain itu, kewajiban timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, 

tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar entitas mengeluarkan 

sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajiban dan 

jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. 

Liabilitas kontijensi tidak diakui dalam laporan keuangan dan hanya diungkapkan 

dalam catatan atas laporan keuangan. Keberadaan liablitas kontijensi harus dievaluasi 

apakah berubah menjadi provisi karena menjadi probable dan dapat diukur dengan 

andal atau menjadi kemungkinan kecil sehingga tidak perlu diungkapkan. 

Sebagai contoh sebuah perusahaan ,ungkin kalah atas gugatan penggunaan hak 

paten perusahaan lain. Akan tetap putusan ini sedang dalam proses banding dan 

pengacara perusahaan merasa bahwa keputusan akan terbalik atau berkurang secara 

signifikan. Dalam hal ini liabilitas kontinjensi diungkapkan dalam catatan atas laporan 

keuangan. 

Sebuah resor ski dituntut atas adanya kecelakaan yang dialami oleh pengunjung. 

Dalam kebanyakan kasus, pengadilan menemukan bahwa pengunjung bias menerima 

risiko terjadinya kecelakaan pada saat melakukan kegiatan. Jadi, resor ski memang 

benar-benar tidak bertanggung jawab. Dalam kasus seperti ini pengungkapan dalam 

catatan atas laporan keuangan tidak diperlukan. 

Contoh:  

PT Oritama selama bulan Agustus menjual peralatan dapur seharga Rp140.000.000 

dengan garansi 6 bulan. Biaya untuk memperbaiki kerusakan yang masih bergaransi 

diperkirakan sebesar 6% dari harga jual. Pada 12 September, seorang pelanggan 

memerlukan penggantian komponen senilai Rp200.000, ditambah biaya tenaga kerja 

sebesar Rp90.000, yang masih berada dalam masa garansi.  

Buatlah ayat jurnal untuk: 

 Estimasi beban garansi pada tanggal 31 Agustus. 

 Pekerjaan yang masih dilindungi garansi pada tanggal 12 September. 



  

 

Jawab: 

 Estimasi beban garansi pada tanggal 31 Agustus. 

Beban garansi produk  Rp8.400.000 
Provisi garansi produk  Rp8.400.000 

3. Akuntansi Penggajian 

Dalam akuntansi, istilah gai (payroll) mengacu pada pembayaran untuk tenaga kerja 

bagian manajerial dan administrasi dan besaran gaji dinyatakan dalam satu bulan atau 

satu tahun. Besaran gaji mengacu biasanya dinyatakan dalam satu bulan atau satu tahun. 

Istilah upah (wage) biasanya mengacu pada pembayaran tenaga kerja buruh pabrik, baik 

yg memiliki keahlian ataupun tidak dan besaran upah dinyatakan dalam basis per jam atau 

per minggu. Besaran upah biasanya dinyatakan dalam basis per jam atau per minggu.  

 Liabilitas untuk Penghasilan Karyawan 

Perhitungan penghasilan kerja lembur karyawan diasumsikan Bapak Juna Mulyadi adalah 

seorang tenaga penjual PT Mega Selatan. Upah per bulan Juna Mulyadi mencakup 

tunjangan tetap sebesar Rp3.000.000. penghasilan kerja lemburnya 3 jam kerja lembur 

pada hari kerja dihitung sebagai berikut: 

Pertama, menghitung upah per jam: 

Upah per jam: Rp3.000.000 x 1/173 = Rp17.341 

Kedua, karena kerja lembur dilakukan pada hari kerja, oleh karena itu tingkat upah 

yang berlaku adalah untuk jam kerja lembur pertama sebesar 1,5 (satu setengah) kali 

upah satu jam normal dan 2 kali upah per jam untuk setiap jam kerja lembur 

berikutnya. 

Upah jam kerja lembur pertama: 1,5 x Rp17.341 = Rp26.011 

Upah jam kerja lembur pertama: 2 x Rp17.341  = Rp34.628 

Upah jam kerja lembur pertama: 2 x Rp17.341  = Rp34.628 

Total penghasilan kerja lembur      Rp95.375 

Total gaji sebulan Rp3.000.000 + Rp95.375  Rp3.095.375 

 Potongan atas Penghasilan 

Arif Hendrawan adalah karyawan PT Maju Kreatif Persada memperoleh gaji per bulan 

sebesar Rp20.000.000. pada Mei 2021, dia menerima tunjangan hari raya sebesar satu 

bulan gaji dan menerima bonus sebesar 2 bulan gaji pada Desember 2021. dia 

didaftarkan asuransi jiwa oleh perusahaan, dimana perusahaan membayar premi 

sebesar Rp2.000.000 per tahun. Selain itu juga membayar biaya iuran BPJS sebesar 3% 

dari gaji brutonya. 

Informasi tambahan: 



  

 

• Menikah, 3 orang anak 

• Istri tidak bekerja 

• Memiliki NPWP 
 

Komponen Dalam Rupiah 
Penghasilan: 

Gaji tahunan (12x20.000.000) 
Tunjangan hari raya (gaji satu bulan) 
Bonus (gaji 2 bulan) 
Premi asuransi jiwa (dibayar oleh pemberi kerja) 

Penghasilan Bruto per Tahun 
 
Pengurangan: 

Biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto atau maksimum 
6.000.000) 

Iuran BPJS (dibayar oleh karyawan, total 3% dari penghasilan bruto, 
2% untuk BPJS Tenaga Kerja dan 1% untuk BPJS Kesehatan) 

Penghasilan Neto per Tahun 
 
Penghasilan Tidak Kenda Pajak: 

Untuk wajib pajak pribadi 
Wajib pajak kawin 
Tiga orang tanggungan (3x4.500.000) 

Total Penghasilan Tidak Kena Pajak 
 
Penghasilan Kena Pajak 
 
Utang Pajak 

50.000.000 x 5% 
164.940.000* x 15% 
(*214.940.000 – 50.000.000) 

Total Utang Pajak 

 
240.000.000 
20.000.000 
40.000.000 
2.000.000 

302.000.000 
 
 

(6.000.000) 
 

(9.060.000) 
 

286.940.000 
 
 

(54.000.000) 
(4.500.000) 

(13.500.000) 
(72.000.000) 

 
214.940.000 

 
 

2.500.000 
 

24.741.000 
27.241.000 

 

Utang pajak Arif Hendrawan adalah Rp27.241.000 per tahun. Perusahaan akan 

memotong penghasilan Arif Hendrawan sebesar Rp2.270.083 per bulan 

(Rp27.241.000/12) sebagai pajak penghasilan. 

 

 Menghitung penghasilan neto karyawan 

Penghasilan bruto dikurangi potongan gaji sama dengan penghasilan neto, kadang 

disebut penghasilan yag dibawa pulang. 

Contoh: 

1. Penghasilan bruto per minggu Karina Diana untuk satu bulan adalah Rp10.000.000. 

dia didaftarkan oleh PT Maju Kreatif Persada dalam jaminan sosial tenaga kerja 

(JAMSOSTEK), BPJS Ketenagakerjaan (JKM, JHT, Jaminan Pensiun, dan JKK).  

Berapa penghasilan neto yang diperoleh Karina Diana? 

Jawab: 

Gaji per tahun termasuk tunjangan tetap per bulan   Rp120.000.000 

Iuran BPJS yang dibayarkan oleh pemberi kerja: 

JKK (1,27%)        Rp    1.524.000 

JKM (0,3%)        Rp       360.000 



  

 

Penghasilan bruto       Rp121.884.000 
 

Pengurangan: 

Biaya jabatan 

(5% dari penghasilan bruto, jumlah maksimum Rp6.000.000)   Rp   6.000.000 

Iuran BPJS yang dibayar oleh karyawan: 

JHT (2%)        Rp   1.400.000 

Jaminan Pensiun (1%)      Rp   1.200.000 

Total pengurangan       Rp    8.600.00  

Penghasilan neto       Rp113.284.000 

2. Indra Sumarwan adalah karyawan PT Indah Maju Kreasi, memperoleh gaji per bulan 

(meliputi tunjangan tertap) sebesar Rp20.000.000. pada bulan Mei, dia menerima 

THR sebesar 1 bulan gaji dan bonus sebesar 2 bulan gaji pada bulan Desember. PT 

Indah Maju Kreasi mendaftarkan Indra Sumarwan ke dalam Program JAMSOSTEK serta 

BPJS Kesehatan. Indra Sumarwan juga bergabung dalam program simpanan hari tua 

yg dibayar secara pribadi sebesar Rp3.000.000 per tahun.  
 

Penghasilan neto Indra Sumarwan adalah sebagai berikut: 

Gaji per tahun termasuk tunjangan tetap per bulan   Rp240.000.000 

Iuran BPJS yang dibayarkan oleh pemberi kerja: 

JKK (1,74%)        Rp    4.176.000 

JKM (0,3%)        Rp       720.000 

Jaminan Kesehatan (4%)      Rp    9.600.000 

Tunjangan hari raya       Rp  20.000.000 

Bonus          Rp  40.000.000 

Penghasilan bruto       Rp314.496.000 
 

Pengurangan: 

Biaya jabatan 

(5% dari penghasilan bruto, jumlah maksimum Rp6.000.000)   Rp   6.000.000 

Program simpanan hari tua yang dibayar oleh karyawan  Rp   3.000.000 

Iuran BPJS yang dibayar oleh pemberi kerja: 

JHT (2%)        Rp   4.800.000 

Jaminan Pensiun (1%)      Rp   2.400.000 

Jaminan kesehatan (1%)      Rp   2.400.000 

Total pengurangan       Rp 18.600.000  

Penghasilan neto       Rp295.896.000 

3. Menghitung pajak penghasilan 

Arif Hendra adalah karyawan di PT Maju Kreatif Persada. Arif menikah dan memiliki 

tiga orang anak. Istri dan anaknya tidak bekerja. Dia memiliki NPWP. Penghasilan 

neto Arif adalah sebesar Rp295.896.000. 

Berapa pajak penghasilan Arif? 

Jawab: 

Penghasilan neto       Rp295.896.000 

Penghasilan tidak kena pajak 

Untuk karyawan (wajib pajak)    Rp54.000.000 

Tambahan wajib pajak kawin    Rp  4.500.000 



  

 

Tambahan tanggungan wajib pajak (3 x Rp4.500.000) Rp13.500.000 

Total penghasilan tidak kena pajak     (Rp72.000.000) 

Penghasilan kena pajak       Rp223.896.000 

 

Pajak penghasilan: 

Rp50.000.000 x 5%       Rp   2.500.000 

Rp173.896.000* x 15%      Rp 26.084.400 
(*Rp223.896.000 – Rp50.000.000) 

Pajak Penghasilan       Rp 28.584.400 

4. Menjurnal pajak atas gaji 

o Register gaji milik PT Panca Sentosa menunjukkan iuran JHT sebesar Rp900.000 

dan iuran JPK sebesar Rp225.000, yang dipotong dari total gaji sebesar 

Rp15.000.000 untuk bulan ini. PPh Pasal 21 untuk periode tersebut berjumlah 

Rp2.925.000.  

Siapkan ayat jurnal untuk mencatat gaji bulan ini! 

Jawab: 

Beban Gaji   Rp15.000.000 

Utang Iuran JHT    Rp    900.000 

Utang Iuran JPK    Rp    225.000 

Utang PPh Pasal 21   Rp 2.925.000  

Utang Gaji    Rp10.950.000 

o Register gaji PT Buana Abadi mengindikasikan JHT sebesar Rp283.500 dan JKK 

Rp225.000 dengan total gaji sebesar Rp15.000.000 untuk periode tersebut. 

Asumsikan PPh Pasal 21 yang dipotong sebesar Rp900.000 dan dana koperasi 

sebesar Rp42.000. 

Buat ayat jurnal untuk mencatat beban gaji periode tersebut! 

Jawab: 

Beban Gaji   Rp1.450.000 

Utang Iuran JHT    Rp283.500 

Utang Iuran JPK    Rp225.000 

Utang PPh Pasal 21   Rp900.000  

Utang Gaji    Rp  42.000 
 

4. Soal Ilustratif 

Berikut ini adalah transaksi-transaksi terpilih yang dilakukan oleh PT Harapan Jaya selama 

tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Desember: 

Mar. 1 Membeli barang secara kredit dari PT Panca Bakti senilai Rp20.000.000. 
Apr. 10 Menerbitkan wesel bayar 60 hari dengan bunga 12% senilai Rp20.000.000 untuk PT 

Panca Bakti 
Juni 9 Melunasi wesel bayar tertanggal 10 April kepada PT Panca Bakti 
Agst. 1 Menerbitkan wesel bayar 90 hari senilai Rp50.000.000 untuk PT Aditama Sentosa 

sebagai pertukaran dengan gedung. PT Aditama Sentosa memberi diskonto pada wesel 

bauar sebesar 15% 
Okt. 30 Melunasi wesel bayar tertanggal 1 Agustus kepada PT Aditama Sentosa 
Des. 27 Membuat ayat jurnal untuk mencatat pembayaran gaji dua mingguan. Rangkuman 

catatannpenggajian adalah sebagai berikut: 
Distribusi gaji:   

Penjualan      Rp63.400.000 
Staf      Rp36.600.000 



  

 

Kantor      Rp10.000.000 Rp11.000.000 
Potongan: 

Iuran JHT     RP  6.600.000 
Iuran JPK     RP  1.650.000 
PPh yang telah dipotong   Rp17.600.000 
Iuran JKK     Rp  4.950.000 

Dana koperasi    RP     850.000 
Iuran JKM     Rp  1.120.000 RP32.770.000 

Jumlah Neto       RP77.230.000 
Des. 27 Membuat ayat jurnal untuk mencatat pajak atas gaji untuk iuran JHT dan iuran JPK dari 

data pembayaran gaji dua mingguan 
 30 Mengeluarkan cek untuk pembayaran kewajiban pajak penghasilan karyawan sebesar 

Rp17.600.000, iuran JHT sebesar Rp13.200.000 dan iuran JKK sebesar Rp3.300.000 
 31 Mengeluarkan cek senilai Rp9.500.000 kepada pengelola dana pemsiun untuk membayar 

dana pensiun bulan Desember 
 31 Membuat ayat jurnal untuk mencatat cuti berbayar diakru sebesar RP36.100.000 
 31 Membuat ayat jurnal untuk mencatat estimasi provisi garansi produk yang diakru 

sebesar Rp37.240.000. 

Instruksi: 

o Buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi di atas! 

Jawab: 

Mar. 1 Persediaan  
Utang usaha – PT Panca Bakti 

20.000.000  
20.000.000 

Apr. 10 Utang usaha – PT Panca Bakti 
Wesel bayar 

20.000.000  
20.000.00 

Juni 9 Wesel bayar 

Beban bunga 
Kas 

20.000.000 

400.000 

 

 
20.400.000 

Agst. 1 Bangunan gedung 
Beban bunga 

Kas 

48.125.000 
1.875.000 

 
 

50.000.000 

Okt. 30 Wesel bayar 
Kas 

50.000.000  
50.000.000 

Des. 27 Beban gaji penjualan 
Beban gaji staf 

Beban gaji kantor 
Iuran JHT 
Tunjangan JPK 
Utang PPh 
Iuran JKK 
Dana koperasi 
Iuran jaminan kesehatan 
Utang Gaji 

63.400.000 
36.600.000 

10.000.000 
 

 
 

 
6.600.000 
1.650.000 

17.600.000 
4.950.000 

850.000 
1.120.000 

77.230.000 

Des. 27 Beban pajak gaji 

Iuran JHT 
Iuran Jaminan Kematian 

8.250.000  

6.600.000 
1.650.000 

 30 Utang PPh 
Iuran JHT 
Iuran JKM 

Kas 

17.600.000 
13.200.000 
3.300.000 

 
 
 

34.100.000 

 31 Beban dana pensiun 
Kas 

9.500.000  
9.500.000 

 31 Beban cuti berbayar 

Utang cuti berbayar 

36.100.000  

36.100.000 

 31 Beban garansi produk 
Provisi garansi produk 

37.240.000  
37.240.000 



  

 

Lembar Kerja Praktek Mahasiswa 

I. Alat dan Bahan 

Mahasiswa menyiapkan: 

- Handout materi/buku/bahan ajar 

- Lembar kerja praktek mahasiswa (LKPM) 

- Laptop 

- Internet 

II. Cara Kerja 

Mahasiswa membaca kembali materi yang telah dijelaskan dan diberikan mengenai (1) 

Prinsip-prinsip Akuntansi; dan (2) Kewajiban jangka pendek dan akuntansi penggajian. 

III. Kerjakan Soal Di Bawah Ini! 

1. Apa yang dimaksud dengan kerangka konseptual akuntansi? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Sebut dan uraikan tingkatan dalam kerangka konseptual akuntansi! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Pada tanggal 26 Januari PT Berkah meminjam uang tunai dari Bank Cipta Karya 

dengan menerbitkan wesel bayar 45 hari dengan nilai sebesar Rp150.000.000. 

Hitunglah: 

Nilai: 



  

 

a. Hasil yang diterima oleh PT Berkah jika diasumsikan tingkat bunga yang dikenakan 

adalah 10%. 

b. Hasil yang diterima oleh PT Berkah jika diasumsikan wesel bayar didiskonto dengan 

tingkat bunga diskonto 10%. 

Buatlah: 

c. Ayat jurnal untuk mencatat penerbitan wesel bayar. 

d. Ayat jurnal saat wesel bayar jatuh tempo dengan menggunakan asumsi pada pada 

poin (a) dan poin (b). 

Jawab: 

a. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d. Wesel bayar berbunga: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wesel bayar didiskonto: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Pada tanggal 12 Oktober PT Budiman Karya meminjam uang tunai dari Bank Berdikari 

dengan menerbitkan wesel bayar 30 hari dengan nilai sebesar Rp70.000.000. 

Hitunglah: 

a. Hasil yang diterima oleh PT Budiman Karya jika diasumsikan tingkat bunga yang 

dikenakan adalah 10%. 

b. Hasil yang diterima oleh PT Budiman Karya jika diasumsikan wesel bayar 

didiskonto dengan tingkat bunga diskonto 10%. 



  

 

Buatlah: 

c. Ayat jurnal untuk mencatat penerbitan wesel bayar. 

d. Ayat jurnal saat wesel bayar jatuh tempo dengan menggunakan asumsi pada pada 

poin (a) dan poin (b). 

 

Jawab: 

a. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d. Wesel bayar berbunga: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wesel bayar didiskonto: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Selama bulan Januari, PT Daya Kreasi menjual barang berharga Rp300.000.000 dengan 

garansi satu tahun. Biaya perbaikan barang yang rusak diestimasi 5% dari harga jual. 

Pada 20 Juli, seseorang pelanggan mengajukan klaim penggantian komponen senilai 

Rp90.000, ditambah biaya tenaga kerja Rp42.000 yang masih verada dalam masa 

garansi. 

Buatlah ayat jurnal untuk: 

a. Estimasi beban garansi pada Tanggal 31 Januari untuk penjualan selama buan 

Januari. 

b. Pekerjaan yang masih harus dilindungi garansi pada Tanggal 20 Juni. 

 

 



  

 

Jawab: 

a. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Selama bulan Juli, PT Buana Permai menjual barang elektronik berharga 

Rp325.000.000 dengan garansi sembilan bulan. Biaya perbaikan barang yang rusak 

diestimasi 4,5% dari harga jual. Pada Tanggal 11 November, seorang pelanggan 

mendapatkan uang tunai sebagai kompensasi atas kerusakan barang sebesar Rp220.000 

sesuai dengan ketentuan dalam garansi. 

Buatlah ayat jurnal untuk: 

a. Estimasi beban garansi pada Tanggal 31 Juli untuk penjualan selama buan Juli. 

b. Pembayaran tunai pada Tanggal 11 November. 

 

Jawab: 

a. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Register gaji PT Utama Kreasi menunjukkan potongan jaminan hari tua (JHT) sebesar 

Rp13.200.000 dan potongan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) sebesar 

Rp3.300.000 dengan total gaji sebesar Rp220.000.000 untuk periode tersebut. 

Potongan pajak penghasilan untuk periode yang sama adalah Rp43.560.000. 

Buatlah!  

Ayat jurnal untuk pembayaran gaji periode tersebut. 



  

 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Dwi Aulia adalah karyawan yang menikah dan memiliki tiga anak. Dia bekerja di PT 

Griya Kencana dan menerima gaji bulanan sebesar Rp6.000.000. PT Griya Kencana 

adalah program BPJS Ketenagakerjaan dan membayar premi asuransi bulanan untuk 

jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) masing-masing sebesar 

0,24% dan 0,30% dari gaji bulanannya. Jamina hari tua (JHT) yang juga merupakan 

tanggungan PT Griya Kencana adalah 3,7% dari gaji bulanan. Selain itu, perusahaan 

membayar iuran bulanan ke salah satu lembaga dana pensiun sejumlah Rp90.000. 

Hitunglah: 

Pajak penghasilam Pasal 21 untuk Dwi Aulia. 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Mira Safitri adalah karyawan yang telah meniah dan memiliki satu anak. Dia bekerja di 

PT Adidaya dan menerima gaji bulanan sebesar Rp9.000.000. PT Adidaya adalah 

peserta program Jamsostek dan membayar premi asuransi bulanan untuk jaminan 



  

 

kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) masing-masing sebesar Rp21.600 

dan Rp27.000. 

Iuran jaminan hari tua (JHT) yang menjadi tanggungan PT Adidaya adalah sebesar 

Rp333.000 sedangkan iuran JHT yang menjadi tanggungan Mira Safitri adalah 

Rp180.000. 

Hitunglah: 

Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Mira Safitri. 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Penghasilan bruto mingguan Dini untuk minggu yang berakhir pada 20 Oktober adalah 

Rp5.200.000. perusahaan Dini adalah peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang 

mencakup program JHT dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK). Diasumsikan 

pajak penghasilam Pasal 21 untuk bulan tersebut adalah Rp1.109.520. 

Berapakah gaji neto Dini? 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………



  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Berikut ini adalah transaksi-transaksi yang dilakukan oleh PT Puspa Citra selama tahun 

berjalan: 

1 Mar. Membeli persediaan barang dagangan secara kredit dari PT Gatra senilai 
RP360.000.000 dengan syarat n/30. 

31 Mar. Menerbitkan wesel bayar 30 hari dengan bunga 5% senilai Rp360.000.000 
kepada PT Gatra. 

30 Apr. Membayar wesel bayar tanggal 31 Maret kepada PT Gatra. 
1 Juni Meminjam uang sebesar Rp180.000.000 dari Bank Mega dengan 

menerbitkan wesel bayar 45 hari dengan bunga 4% 
1 Juli Membeli peralatan dengan menerbitkan wesel bayar 60 hari dengan nilai 

nominal Rp210.000.000 untuk PT Buana yang memberi diskonto 7%. 
16 Juli Membayar bunga yang telah jatuh tempo dari wesel bayar tanggal 1 Juni 

kepada Bank Mega dan memperarui pinjaman dengan menerbitkan wesel 
bayar baru 30 hari dan bunga 6,5% bernilai nominal RP180.000.000. 
(catatlah debet maupun kredit ke akun wesel bayar) 

15 Agus. Membayar wesel bayar tanggal 16 Juli yang telah jatuh tempo kepada 
Bank Mega. 

30 Agus. Membayar wesel bayar tanngal 1 Juli yang telah jatuh tempo kepada Bank 
Mega. 

1 Des. Membeli peralatan kantor dari PT Semesta senilai Rp500.000.000, 
membayar tunai RP120.000.000 dan menerbitkan sepuluh wesel bayar 
dengan bunga 6% untuk penyelesaian sisanya. Setiap wesel bayar bernilai 
Rp38.000.000 dan jatuh tempo dengan jarak 30 hari. 

22 Des. Menyelesaikan tuntutan hukum atas kerusakan produk seorang pelanggan 
senilai Rp310.000.000 yang akan dibayarkan pada bulan Januari. PT Puspa 
Citra mengakru kerugian pada akun Utang Klaim Tuntutan Hukum. 

31 Des. Membayar wesel bayar pertama yang telah jatuh tempo, dari serangkaian 
wesel yang diterbitkan tanggal 1 Desember kepada PT Semesta. 

 

Instruksi: 

1. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi di atas. 

2. Buatlah ayat jurnal penyesuaian untuk masing-masing beban yang masih harus 

dibayar berikut pada akhir tahun berjalan: 

a. Biaya garansi produk sebesar Rp27.500.000; 

b. Bunga pada sisa sembilan wesel bayar untuk PT Semesta. 

 

 

 

 



  

 

Jawab:  

1. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi. 

1 Mar.    

31 Mar.    

30 Apr.    

1 Juni    

1 Juli    

16 Juli    

15 Agus.    

30 Agus.    

1 Des.    

22 Des.    

31 Des.    

 



  

 

2. Ayat jurnal penyesuaian untuk masing-masing beban yang masih harus dibayar. 

31 Des.  

 

  

31 Des.    

 


