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PENDAHULUAN

Anda telah menyelesaikan modul demi modul akuntansi Kelas I SMU dengan baik.
Atas keberhasilan itu saya ikut merasa senang dan bangga dengan harapan
kesungguhan Anda belajar di kelas I tetap di pertahankan dalam semangat belajar
Anda seterusnya! Sekarang sambutlah salam jumpa dari saya pada modul pertama
di kelas II.

Setelah selesai mengerjakan modul ini, Anda diharapkan dapat memahami ciri-ciri
dan transaksi perusahaan dagang, kemudian dapat mencatat transaksi keuangan
ke dalam jurnal (buku harian).

Modul ini terdiri dari dua kegiatan yaitu: Kegiatan 1 berisi tenmtang ciri-ciri perusahaan
dagang, macam-macam transaksi perusahaan gadang, syarat penyerahan barang
dalam perjanjian jual-beli, serta syarat pembayaran dari perjanjian jual beli.
Sedangkan Kegiatan 2 berisi tentang pencatatan transaksi perusahaan dagang ke
dalam jurnal umum.

Untuk mengerjakan modul ini, Anda memerlukan waktu 240 menit termasuk
mengerjakan soal-soal. Alat bantu yang diperlukan antara lain: pensil, pulpen,
penggraris, kalkulator dan alat tulis lainnya yang sesuai. Anda sangat diharapkan
tidak melihat kunci jawaban sebelum mengerjakan modul ini.

Apabila Anda menemui kesulitan dalam mengerjakan soal-soal latihan dan tes (tugas)
cobalah Anda baca dan pelajari kembali yang belum Anda kuasai tersebut, atau
dapat Anda diskusikan dengan teman-teman Anda.

Selamat bekerja.
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Kegiatan Belajar 1

CIRI-CIRI PERUSAHAAN DAGANG DAN
TRANSAKSI PERUSAHAAN DAGANG

Setelah mempelajari kegiatan ini diharapkan Anda dapat:
1. menjelaskan pengertian perusahaan dagang;
2. memberikan contoh perusahaan dagang;
3. menjelaskan macam-macam transaksi perusahaan dagang;

4. menjelaskan syarat penyerahan barang dalam perjanjian jual beli;
5. menjelaskan syarat pembayaran dalam perjanjian jual beli;
6. membuat contoh syarat pembayaran ;
7. menjelaskan arti dari syarat pembayaran dalam perjanjian jual beli.

1. Pengertian Perusahaan Dagang

Sebelum Anda mempelajari akuntansi perusahaan dagang, maka lebih
dahulu diingat tentang akutansi yang telah Anda pelajari pada modul

akutansi di kelas I, yang mana akuntansi yang diselenggarakan adalah akuntansi
perusahaan jasa.

Apa perbedaan perusahaan dagang dengan perusahaan jasa? Bila ditinjau dari
kegiatannya, maka perusahaan jasa kegiatan pokoknya adalah menjual jasa
kepada pihak-pihak yang memerlukan dengan mengeluarkan pengorbanan dalam
bentuk jasa untuk tujuan memperoleh laba atau keuntungan yang ditetapkan.
Seperti perusahaan jasa angkutan umum mikrolet, bus kota, atau perusahaan
jasa salon kencantikan dan lainnya.

Sedangkan perusahaan dagang kegiatan pokok usahanya adalah melakukan
transaksi pembelian barang dagang dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa
mengubah bentuk barang tersebut lebih dahulu. Kalau terjadi pengolahan maka
pengolahan itu biasanya terbatas pada pengepakan atau pengemasan supaya
barang tersebut menjadi lebih menarik.

Perusahaan dapat pula dibedakan menjadi pedagang besar, menengah, dan
pedagang kecil. Pedagang besar biasa membeli barang dagang langsung dari
pabrik penghasil barang. Sedangkan pedagang kecil (retailer) membeli barang
dari pedagang besar untuk dijual kepada konsumen dengan harga eceran.

Dari uraian di atas dapatkah Anda mengambil kesimpulan ciri-ciri dan kegiatan
utama perusahaan dagang? Baiklah, yang merupakan ciri-ciri perusahaan
dagang antara lain adalah:
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1. Melakukan transaksi pembelian dan penjualan barang dagang baik secara
tunai maupun secara kredit.

2. Melakukan penyimpanan barang dagang setelah pembelian dan sebelum
barang dagang laku terjual.

3. Melakukan transaksi retur pembelian atau retur penjualan bila diperlukan.
4. Melakukan transaksi pelunasan/pembayaran utang dan penerimaan piutang

dagang yang telah terjadi.

Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami ciri-ciri perusahaan dagang?
Baiklah, sekarang dilanjutkan dengan contoh perusahaan dagang.

2. Contoh Perusahaan Dagang

Coba Anda pikirkan! Apakah toko sepatu termasuk perusahaan dagang?
Jawabnya adalah ya, karena toko tersebut membeli sepatu dari pabrik dan
menjualnya kembali tanpa dilakukan pengolahan kembali (diubah bentuk) lebih
dahulu. Bagaimana pasar swalayan? Apakah perusahaan dagang? Untuk lebih
memahami contoh-contoh perusahaan dagang, kerjakanlah latihan berikut
dengan memberi tanda cek (✔).

No Nama Perusahaan
Perusahaan Dagang

Ya Tidak

1 Toko sepatu

2 Pabrik rokok

3 Agen perjalanan

4 Agen minyak tanah

5 Perusahaan pengalengan ikan

6 Pabrik tahu dan tempe

7 Salon kecantikan

8 Merpati Air Lines

9 Dealer sepeda motor

10 Bank



7

Bagaimana? Apakah Anda menemui kesulitan menyelesaikan latihan 1 di atas?.
Baiklah untuk memeriksa jawaban latihan yang Anda kerjakan itu, dapat Anda
cocokkan dengan kunci jawaban yang tersedia berikut ini.

Jawaban latihan 1

No Nama Perusahaan
Perusahaan Dagang

Ya Tidak

1 Toko sepatu ✔

2 Pabrik rokok ✔

3 Agen perjalanan ✔

4 Agen minyak tanah ✔

5 Perusahaan pengalengan ikan ✔

6 Pabrik tahu dan tempe ✔

7 Salon kecantikan ✔

8 Merpati Air Lines ✔

9 Dealer sepeda motor ✔

10 Bank ✔

Untuk menambah pengetahuan Anda, selain contoh yang diberikan diatas, Anda
masih dapat memperoleh contoh dalam kehidupan sehari-hari, karena begitu banyak
perusahaan dagang yang ada dilingkungan tempat tinggal Anda. Sekarang
dilanjutkan dengan macam-macam transaksi perusahaan dagang.

3. Macam-macam Transaksi Perusahaan Dagang

Transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa seperti yang pernah dipelajari pada
modul kelas 1, juga terdapat pada perusahaan dagang. Namun ada transaksi
yang terjadi pada perusahaan dagang tetapi tidak terjadi pada perusahaan jasa.
Transaksi apa saja itu? Transaksi tersebut adalah yang berhubungan dengan
kegiatan utama perusahaan dagang. Seperti transaksi pembelian, retur
pembelian, potongan pembelian, biaya angkut pembelian, penjualan, retur
penjualan, potongan penjualan, biaya pengiriman, dan persediaan barang
dagang.
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Agar lebih jelasnya berikut ini akan dikemukakan secara lebih rinci.
1) Pembelian

Transaksi pembelian barang dagang dalam perusahaan dagang yang
ditujukan untuk dijual kembali akan dicatat pada akun pembelian. Pembelian
dapat dilakukan secara tunai atau kredit dan bisa juga sebagian tunai dan
sebagian sisanya secara kredit.

Sedangkan pembelian barang yang ditujukan untuk dipakai dalam memenuhi
kebutuhan sendiri dan tidak dijual kembali akan dicatat pada akun tersendiri.
Contohnya transaksi pembelian apa? Misalnya transaksi pembelian peralatan
kantor maka akan dicatat dalam akun peralatan, dan bukan akun pembelian.
Begitu juga pembelian perlengkapan, juga dicatat pada akun tersendiri yaitu
akun perlengkapan. Bukti transaksi ini biasanya berupa faktur untuk pembelian
secara kredit dan kuitansi (nota kontan) untuk pembelian yang dilakukan
secara tunai.

2) Biaya Angkut Pembelian
Sebelum memperoleh barang yang dibeli, biasanya perlu mengeluarkan
ongkos angkut dari toko atau sampai ke gudang pembeli. Sehingga harga
peroleh barang tersebut terdiri dari harga beli ditambah dengan ongkos (biaya
angkutnya). Seluruh pengeluaran untuk biaya angkut pembelian akan dicatat
dalam satu akun tersendiri yaitu akun beban angkut pembelian. Sebagai bukti
transaksi adalah berupa faktur.

3) Retur Pembelian
Diwaktu melakukan transaksi pembelian barang, kadang-kadang barang yang
dibeli itu tidak sesuai dengan barang yang dipesan, atau mengalami kerusakan
saat dalam perjalanan. Maka pihak pembeli berhak mengembalikan barang
yang rusak tersebut kepada penjual. Dalam hal ini apabila pembelian barang
yang dikembalikan itu dilakukan secara tunai, maka penjual akan
mengembalikan uangnya tunai kepada pembeli. Sebaliknya bila pembelian
dilakukan secara kredit, maka pembeli akan membuat nota debit sebagai
bukti pengurangan utangnya. Pengurangan utangnya itu dilakukan dengan
cara mendebit akun utang dagang dan mengkredit akun retur pembelian.
Jadi setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan pengembalian barang
yang telah dibeli, akan dicatat dalam satu akun yaitu akun retur pembelian.
Bukti transaksi yang digunakan adalah nota debit.

4) Potongan Pembelian
Potongan pembelian diberikan oleh penjual dengan tujuan agar pembeli dapat
melunasi utangnya sebelum tanggal jatuh tempo, atau pelunasannya dalam
jangka waktu potongan. Potongan yang diterima dicatat dalam akun potongan
pembelian. Sebagai akibat adanya potongan pembelian itu maka jumlah utang
yang harus dibayar akan berkurang, yaitu jumlah akhir faktur dikurangi dengan
potongan pembelian yang diterima. Bukti transaksi yang digunakan adalah
berupa kuitansi atau bukti pengeluaran kas.
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5) Penjualan
Transaksi penjualan barang dagang dalam perusahaan dagang dapat
dilakukan baik secara tunai maupun secara kredit, atau sebagian secara
tunai dan sisanya dibayar secara kredit. Setiap transaksi penjualan barang
dagang dicatat dalam akun penjualan. Bukti transaksi yang digunakan adalah
berupa Faktur atau Bukti penerimaan kas.

6) Retur Penjualan
Setelah transaksi penjualan dilakukan dimana barang yang telah dikirimkan
kepada pembeli. Maka dapat terjadi transaksi retur penjualan. Artinya sejumlah
barang yang telah dijual/dikirimkan, dikembalikan lagi oleh pihak pembeli
dengan alasan tertentu. Misalnya karena rusak atau tidak sesuai dengan
pesanannya. Bagi pihak penjual pengembalian barang tersebut akan
mengurangi piutang (tagihannya), sehingga penjual harus menerbitkan nota
kredit untuk mengurangi piutangnya dan kemudian mencatatnya kedalam
akun retur penjualan.

7) Potongan Penjualan
Potongan penjualan diberikan untuk merangsang pembeli agar segera
membayar utangnya, sebelum tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Potongan
penjualan akan mengurangi jumlah piutang yang diterima disaat jatuh tempo,
dan dicatat dalam akun potongan penjualan. Bukti transaksi yang digunakan
berupa kuitansi atau bukti kas masuk.

8) Biaya Angkut Penjualan
Dalam perjanjian saat barang dijual, mungkin saja penjual akan menanggung
biaya angkut atau biaya pengiriman barang sampai digudang pembeli. Maka
biaya yang dikeluarkan pihak penjual akan dicatat dalam akun biaya angkut
penjualan.

9) Persediaan Barang Dagang
Persediaan barang dagang adalah jumlah persediaan barang dagang yang
ada pada akhir periode tertentu. Misalnya Persediaan barang dagang 31
Desember 2001, yaitu nilai persediaan setelah dilakukan perhitungan secara
fisik (stock opname) yang ada didalam gudang atau toko. Persediaan tersebut
dicatat dalam akun persediaan barang dagang. Bukti yang digunakan adalah
bukti memorial.

Setelah mempelajari macam-macam transaksi perusahaan dagang di atas,
apakah Anda telah menguasai semua transaksi tersebut? Baiklah, mungkin di
antara Anda ada yang bertanya, “Selain transaksi yang diuraikan di atas apakah
masih ada transaksi lainnya pada perusahaan dagang?” Jawabnya adalah ada,
yaitu transaksi yang juga terjadi pada perusahaan jasa, seperti yang telah
dikemukakan dalam uraian terdahulu.
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Untuk lebih memahami perbedaan transaksi perusahaan dagang dengan
transaksi perusahaan jasa, maka kerjakan latihan berikut ini!

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memberi tanda cek (v)
pada kolom yang tersedia.

No. Transaksi Perusahaan Perusahaan
Dagang Jasa

1 Membeli perlengkapan dengan kredit

2 Membeli barang dagang tunai

3 Pengambilan pribadi pemilik

4 Menjual barang dagang tunai

5 Membayar gaji karyawan

6 Mengirimkan kembali barang dagang
yang rusak

7 Membayar utang atas pembelian peralatan

8 Menerima pelunasan faktur penjualan

9 Menyelesaikan pekerjaan atas perbaikan
TV langganan

10 Menerbitkan nota kredit atas penerimaan
kembali barang yang rusak

11 Melunasi faktur pembelian minggu yang lalu

12 Melakukan perhitungan barang dagang
secara fisik akhir periode akuntansi

13 Membayar ongkos angkut barang

14 Membayar rekening air dan listrik

15 Menyusutkan peralatan kantor
5% dari harga perolehan
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Baiklah, untuk memeriksa pekerjaan Anda dalam latihan di atas, maka Anda dapat
mencocokkannya dengan kunci jawaban yang disediakan berikut ini.

Jawaban latihan 2.

No. Transaksi Perusahaan Perusahaan
Dagang Jasa

1 Membeli perlengkapan dengan kredit ✔ ✔

2 Membeli barang dagang tunai ✔

3 Pengambilan pribadi pemilik ✔ ✔

4 Menjual barang dagang tunai ✔

5 Membayar gaji karyawan ✔ ✔

6 Mengirimkan kembali barang dagang ✔
yang rusak

7 Membayar utang atas pembelian peralatan ✔ ✔

8 Menerima pelunasan faktur penjualan ✔

9 Menyelesaikan pekerjaan atas perbaikan ✔
TV langganan

10 Menerbitkan nota kredit atas penerimaan ✔
kembali barang yang rusak

11 Melunasi faktur pembelian minggu yang lalu ✔

12 Melakukan perhitungan barang dagang ✔
secara fisik akhir periode akuntansi

13 Membayar ongkos angkut barang ✔

14 Membayar rekening air dan listrik ✔ ✔

15 Menyusutkan peralatan kantor ✔ ✔
5% dari harga perolehan

Setelah Anda cocokkan jawaban Anda, bagaimana hasilnya? Apakah sudah benar
semua? Apabila belum, coba pelajari lagi materi yang belum Anda pahami itu. Bila
sudah, bagus! Sekarang anda dapat melanjutkan ke materi tentang syarat
penyerahan barang dalam perjanjian jual beli.
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4. Syarat Penyerahan Barang

Dalam perjanjian jual beli syarat penyerahan barang berhubungan dengan
berpindahnya hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Dalam hal ini ditentukan
siapa yang akan menanggung biaya pengangkutan. Sehingga syarat penyerahan
merupakan suatu kesepakatan antara penjual dengan pembeli tentang
pemindahan hak milik disertai biaya pengiriman barang dari gudang penjual
sampai digudang pembeli.

Untuk lebih jelasnya berikut dikemukakan beberapa syarat penyerahan barang
yang umumnya terjadi dalam jual beli.

a. Franko gudang pembeli
Artinya barang yang diperjualbelikan akan menjadi hak milik pembeli pada
saat barang tersebut sampai di gudang pembeli. Sehingga segala bentuk
resiko yang timbul selama dalam perjalanan menjadi tanggung jawab penjual
termasuk ongkos angkut barang tersebut.

b. Franko gudang penjual
Artinya barang yang sudah diperjualbelikan akan menjadi hak milik pembeli
pada saat barang sudah keluar dari gudang penjual, dan segala bentuk resiko
yang timbul selama dalam perjalanan menjadi tanggung jawab pembeli
termasuk ongkos angkut barang tersebut.

c. Free On Board Shipping point
Syarat ini berlaku untuk pengiriman barang yang menggunakan kapal laut.
Artinya barang yang diperjualbelikan menjadi hak milik pembeli pada saat
barang sudah sampai di atas kapal di pelabuhan penjual, sehingga segala
sesuatu resiko yang timbul dalam perjalanan sampai di gudang pembeli
menjadi tanggung jawab pembeli. Syarat ini dalam transaksi biasa ditulis FOB
shipping point.

d. Free On Board Destination point
Syarat ini berlaku dalam pengiriman barang menggunakan kapal laut. Artinya
barang yang sudah diperjualbelikan menjadi hak milik pembeli saat barang
tersebut sudah di atas kapal di pelabuhan pembeli. Sehingga semua resiko
yang timbul dalam perjalanan dari gudang penjual sampai di atas kapal (dalam
perjalanan) menjadi tanggungan penjual. Sedangkan resiko yang terjadi
selama dari pelabuhan pembeli ke gudang pembeli menjadi tanggungan
pembeli. Jadi ongkos angkut dari gudang penjual, ongkos bongkar muat dan
ongkos kapal sepenuhnya tanggungan penjual. Dalam transaksi syarat ini
biasa ditulis FOB destination.

e. Cost Insurance and Freight (CIF)
Artinya dalam perjanjian jual beli disepakati bahwa penjual menanggung
semua biaya angkut serta premi asuransi barang dalam perjalanan. Kadang-
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kadang syarat ini dilengkapi lagi dengan tanggungan biaya komisi oleh penjual,
sehingga syarat ini ditulis menjadi CIFIC (Cost Insurance and Freight Inclusive
Comission).

Selain syarat penyerahan barang di atas, masih ada syarat lainnya. Modul ini
hanya membahas syarat penyerahan barang yang umumnya terjadi dalam
perusahaan dagang. Untuk menambah wawasan Anda bisa juga Anda baca
buku lain yang sesuai.

Bagaimana? Apakah Anda sudah menguasai syarat penyerahan barang di atas?
Apabila sudah, bagus! Sekarang Anda dapat melanjutkan dengan syarat
pembayaran dalam jual beli.

5. Syarat Pembayaran dalam Perjanjian Jual Beli

Dalam transaksi jual beli biasanya diikuti dengan suatu perjanjian antara penjual
dan pembeli yang sifatnya mengikat. Syarat pembayaran adalah salah satu isi
perjanjian yang erat hubungannya dengan pemberian potongan (potongan tunai),
jangka waktu pembayaran dan besarnya potongan yang diberikan.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini dikemukakan beberapa syarat pembayaran yang
umumnya terjadi dalam perjanjian jual beli yang dilakukan secara kredit.
a. n/30, artinya pada syarat ini harga faktur harus dilunasi paling lambat 30 hari

setelah terjadinya penyerahan barang dan jumlah yang harus dibayar adalah
jumlah akhir yang tertera dalam faktur.

b. 2/10   n/30, artinya dengan syarat ini pembeli akan diberikan potongan     2 %
apabila ia membayar harga faktur paling lambat 10 hari setelah tanggal
transaksi, sedangkan waktu pembayar paling lambat adalah 30 hari. 2 =
(pembilang) artinya besarnya persentase potongan, 10 = (penyebut) artinya
batas waktu mendapatkan potongan dan n/30 = batas akhir pelunasan faktur.

c. EOM (End Of Month) artinya dengan syarat ini harga faktur harus dilunasi
paling lambat pada akhir bulan berjalan.

d. n/10  EOM, artinya dengan syarat ini harga faktur harus dilunasi paling lambat
10 hari setelah akhir bulan, tanpa mendapat potongan.

Mungkin Anda bertanya? Bagaimana cara penulisan syarat penyerahan barang
dan syarat pembayaran dalam transaksi perusahaan dagang? Untuk menjawab
pertanyaan tersebut maka coba Anda perhatikan contoh berikut ini.
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6. Contoh Transaksi Perusahaan Dagang dengan Syarat Penyerahan
Barang dan Syarat Pembayaran

Jan 5 Dibeli barang dagang seharga Rp. 5.500.000,- dari PT. Jujur Surabaya,
dengan syarat 2/10  n/30 Faktur Nomor 017. Ongkos angkut barang
Rp. 250.000,- FOB Shipping point.

Jan 8 Dijual barang dagang Rp. 7.000.000,- kepada Fa. Jujur Bandung
Faktur Nomor 008 syarat EOM.

Jan 9 Dikirimkan kembali barang dagang yang dibeli tanggal 5 Januari lalu
seharga Rp. 500.000,- karena rusak.

Jan 10 Diterima kembali barang dagang yang telah dijual tanggal 8 Januari
lalu seharga Rp. 1.000.000,- karena mutunya tidak sesuai dengan
pesanan.

Jan 11 Dilunasi Faktur pembelian Nomor 017 tanggal 5 Januari yang lalu
atas PT. Jujur Surabaya.

Jan 15 Diterima pelunasan Faktur Nomor 008 dari Fa. Jujur tanggal 8 Januari
yang lalu.

Contoh di atas adalah transaksi yang ditulis dalam bentuk catatan kejadian.
Bagaimana bentuk penulisannya bila dibuat dalam bukti transaksi?. Baiklah, Anda
dapat pelajari contoh berikut ini dalam bentuk bukti transaksi pada perusahaan
“UD. JAYA” Jakarta Jl. Baru 225 Jakarta.

PT. JUJUR
Surabaya

Jl. A. Yani 28

5 Januari 2000
Tn.
Toko: UD. Jaya

di
    Tempat

Faktur No. 017

Banyaknya       Nama Barang             Syarat  Harga Satuan  Jumlah (Rp.)

55 Unit Model C 2522 Komponen 2/10    n/30 Rp.  100.000 5.500.000
TV Color

Ongkos angkut pengiriman     250.000
FOB Shipping point

5.750.000

Tanda terima;
Surabaya, 05. 01. 2000

      Hormat kami

(                   )

        ADRIAN A. P.
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“UD. JAYA”
Jl. Baru 225

Jakarta

 Tn. :  Fa. JUJUR
Toko
          Bandung

FAKTUR NOMOR: 008

 Harga            Jumlah
Satuan             (Rp.)

35 Unit Model C 3345 EOM 200.000 7.000.000

7.000.000

Jakarta, 08. 01. 2000

TANDA TERIMA:    Bagian Penjualan

( .......................)          ARIANA N.

Banyaknya       Nama Barang             Syarat

No. 001.A.
9 Januari 2000

Kepada : PT. Jujur
Surabaya

“UD. JAYA”
Jl. Baru 225

Jakarta

NOTA DEBIT
Kami telah mendebit akun Saudara sebagai berikut :
Komponen model C 2522 seharga Rp. 500.000,00

Hormat kami,

  ELVI R. A.
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No. 001.B.
10 Januari 2000

Kepada : PT. Jujur
Bandung

“UD. JAYA”
Jl. Baru 225

Jakarta

NOTA DEBIT
Kami telah mengkredit akun Saudara sebagai berikut :
Komponen model C 2522 seharga Rp. 1.000.000,00

Hormat kami,

  ELVI R. A.

Tgl :            Bukti Kas Keluar          No :

“UD. JAYA” Jl. Baru 225 Jkt

Di Bayar Kepada : PT. JUJUR Surabaya
Untuk Keperluan : Pelunasan utang atas faktur No. 017

Tgl 5 lalu setelah di kurangi potongan

Sejumlah Empat juta sembilan ratus ribu rupiah.

: Rp. 4.900.000.

Dibuat oleh :       Disetujui oleh :    Diterima oleh :

   Vivinda          Suryana Bagian keuangan
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Untuk memahami syarat penyerahan barang dan syarat pembayaran dalam
perjanjian jual beli, kerjakan latihan berikut ini!.

1. Apakah artinya syarat : n/60
2. Apakah artinya syarat : 4/10  2/15  n/30
3. Transaksi:

a. Pembelian barang dagang tanggal 2 Februari 2000 seharga Rp. 2.000.000,-
dengan syarat EOM. Tanggal berapakah batas paling lambat pembayaran
faktur pembelian tersebut?

b. Tanggal 14 Maret 2000 Penjualan barang dagang Rp. 3.000.000,- dengan
syarat 3/10  n/40. Tanggal 30 Maret diterima pelunasannya. Apakah ada
potongan yang diperhitungkan? Jelaskan secara singkat!

c. Tanggal 21 Januari 2000 pembelian barang dagang Rp. 5.000.000,- dengan
syarat 4/10  n/60. Tanggal 25 Januari 2000 terjadi retur pembelian Rp.
1.000.000,- Bila tanggal 30 Januari 2000 faktur tersebut dilunasi apakah ada
potongan yang diperhitungkan? Jelaskan secara singkat!

Setelah Anda mencoba mengerjakan latihan 3 di atas, apakah ada kesulitan? Jika
tidak, bagus! Jika masih merasa ada kesulitan maka Anda dapat melihat dan
memeriksa kesulitan itu dengan cara mencocokan pekerjaan Anda dengan kunci
jawaban yang tersedia di bawah ini.

Tgl :            Bukti Kas Masuk          No :

“UD. JAYA” Jl. Baru 225 Jkt

Di Bayar Kepada : Fa. Jujur Bandung
Untuk Keperluan : Penerimaan piutang atas faktur no. 008

tgl 8 yang lalu

Sejumlah Enam juta rupiah

: Rp. 6.000.000.

Dibuat oleh :       Disetujui oleh :    Diterima oleh :

   Vivinda          Suryana Bagian keuangan
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Jawaban Latihan 3
1. n/60 artinya, dengan syarat ini faktur harus dilunasi paling lambat 60 hari setelah

terjadinya penyerahan barang dan jumlah yang dibayar adalah jumlah akhir yang
tertera dalam faktur.

2. 4/10  2/15  3/30 artinya, dengan syarat ini dinyatakan bahwa apabila melunasi
faktur dalam waktu 10 hari setelah tanggal transaksi diberikan potongan 4 %,
dan apabila pelunasannya antara 11 hari sampai 15 hari dari tanggal transaksi
diberikan potongan 2 %, sedangkan batas pelunasan paling lambat adalah 30
hari setelah tanggal transaksi.

3. a. Batas pembayaran paling akhir faktur adalah tanggal 29 Februari tahun 2000,
karena Februari 2000 umurnya 29 hari.

b. Tidak mendapat potongan, karena masa mendapat potongan adalah 10 hari
setelah tanggal transaksi (14 Maret 2000), sehingga batas mendapatkan
potongan adalah pada tanggal 24 Maret 2000.

c. Mendapat potongan sebesar 4 %, karena pelunasan faktur tersebut masih
dalam masa potongan. Batas masa potongan adalah 10 hari setelah tanggal
21 Januari yaitu tanggal 31 Januari 2000, sedangkan pelunasannya dilakukan
tanggal 25 Januari 2000.

Dengan selesainya Anda mengerjakan latihan 3 tadi, sekaligus Anda telah selesai
mengerjakan materi kegiatan 1 modul ini. Anda juga diharapkan selalu rajin
mengerjakan soal-soal lainnya karena sangat berguna untuk menambah wawasan
dan pemahaman Anda dengan materi kegiatan 2  modul ini nantinya.

Sebelum Anda melanjutkan pekerjaan ke materi kegiatan 2, maka kerjakanlah tugas
berikut ini!.
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KEGIATAN 1

Petunjuk: Pilihlah satu jawaban yang paling benar!
1. Kegiatan utama perusahaan dagang adalah ...

a. membeli barang untuk disewakan
b. membeli barang untuk dipakai sendiri
c. membeli bahan mentah untuk di olah menjadi barang setengah jadi
d. membeli bahan mentah untuk di olah menjadi barang jadi
e. membeli barang dengan tujuan dijual kembali tanpa mengolahnya lebih

dahulu.

2. Perusahaan yang berikut ini merupakan perusahaan dagang
a. toko buku, kafetaria
b. rumah makan, toko bangunan
c. pedagang rokok, penjahit pakaian
d. pasar swalayan bioskop
e. toko sepatu, toko buku .

3. Akun berikut ini hanya dijumpai pada perusahaan dagang saja, yaitu ...
a. beban listrik, beban penjualan
b. beban angkut pembelian, pendapatan bunga
c. pembelian barang dagang, penjualan barang dagang, potongan pembelian
d. pembelian barang dagang, pendapatan sewa, retur pembelian
e. penjualan, beban iklan, pembelian, potongan penjualan.

4. Apabila semua resiko dalam perjalanan laut sampai ke gudang pembeli menjadi
tanggungan pembeli, maka syarat penyerahan barang disebut ...
a. Franko gudang pembeli
b. Franko gudang penjual
c. FOB Shipping point
d. FOB destination
e. Cost insurance and Freight .

5. Apabila resiko yang terjadi dari gudang penjual sampai ke pelabuhan pembeli
tanggungan penjual, resiko selama dalam perjalanan sejak kapal tiba di pelabuhan
pembeli sampai barang di gudang pembeli menjadi tanggungan pembeli. Maka
syarat penyerahan barang ini disebut ...
a. Franko gudang pembeli
b. Franko gudang penjual
c. FOB Shipping point
d. FOB destination
e. Cost insurance and Freight inclusive comission.
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6. Harga faktur dilunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan, tanpa mendapat
potongan. Syarat pembayaran akan ditulis ...
a. 2/10  n/30
b. n/10  EOM
c. EOM
d. n/30
e. n/10.

7. Bila pembeli membayar harga faktur sebelum masa potongan 10 hari, dan
mendapat potongan 2 %, sedangkan batas pelunasan paling lambat 30 hari,
maka syarat pembayarannya adalah ...
a. n/30
b. 3/10  n/10
c. n/10
d. EOM
e. 2/10  n/30.

8. Dibeli barang dagang Rp. 2.000.000,- tanggal 6 Februari 1999 dengan syarat
EOM, maka batas pelunasan faktur paling lambat adalah ...
a. 28 Februari 1999
b. 29 Februari 1999
c. 1 Maret 1999
d. 6 Maret 1999
e. 29 Maret 1999.

9. Dalam syarat pembayaran 4/10  2/15  n/30. Artinya dari 2/15 adalah ...
a. 15 % diberikan potongan
b. 2 % potongan selama 15 hari diberikan
c. besar potongan 2 % bila pelunasan antara 11-15 hari setelah transaksi
d. sebelum 15 hari pembayaran tidak memperoleh potongan
e. sebelum 15 hari pembayaran diberikan potongan 2 %.

10. Syarat penyerahan barang perlu dibuat dan disepakati antara pembeli dan penjual
berhubungan dengan ...
a. asuransi barang
b. penjaminan kualitas barang
c. penetapan jumlah barang
d. penentuan harga eceran barang
e. ongkos angkut barang selama dalam perjalanan.
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PENCATATAN TRANSAKSI KEUANGAN
PERUSAHAAN DAGANG

KE DALAM JURNAL UMUM

Setelah mempelajari kegiatan ini diharapkan Anda dapat:
1. mencatat transaksi pembelian barang dagang dalam jurnal umum;
2. mencatat transaksi yang berhubungan dengan ongkos angkut

pembelian dalam jurnal umum;
3. mencatat transaksi penjualan barang dagang dalam jurnal umum;
4. mencatat transaksi retur pembelian dalam jurnal umum;
5. mencatat transaksi retur penjualan dalam jurnal umum;
6. mencatat transaksi pelunasan faktur pembelian dalam jurnal umum; dan
7. mencatat transaksi penerimaan pelunasan faktur penjualan dalam jurnal umum.

1.  Mencatat Transaksi Pembelian Barang Dagang

Bagaimana mencatat transaksi pembelian barang dagang?, Seperti telah
dikemukakan dalam uraian terdahulu, bahwa setiap transaksi pembelian

barang dagang selalu dicatat dalam akun pembelian pada sisi debit dalam jurnal.
Sedangkan akun yang diisi kredit tergantung pada jenis pembelian yang dilakukan.
Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan contoh transaksi yang terjadi di bawah
ini.
a. Bila pembelian barang dagang dilakukan secara tunai

Tanggal 2 Januari 2001, CV. Rian membeli barang dagang dari UD. Jujur
Rp. 1.500.000,- secara tunai.
Analisis transaksi:
Setiap pembelian barang dagang di dalam akun pembelian disisi debit,
kemudian karena pembelian dilakukan tunai maka akan mengurangi kas,
sehingga dicatat dalam akun kas disisi kredit. Dalam hal ini CV. Rian akan
mencatat dalam jurnal sebagai berikut:

Tgl Akun Ref Debit Kredit

Jan. 2 Pembelian 1.500.000

Kas 1.500.000

Kegiatan Belajar 2
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b. Bila pembelian dilakukan secara kredit
Tanggal 4 Januari 2001, CV Rian membeli barang dagang dari Fa Jujur Rp.
4.000.000,- dengan syarat 2/10  n/30.
Analisis transaksi:
Setiap pembelian barang dagang dicatat dalam akun pembelian disisi debit
dan bila pembelian dilakukan dengan syarat berarti pembelian dilakukan
secara kredit, mengakibatkan utang bertambah dan dicatat dalam akun utang
dagang disisi kredit. Dengan demikian CV Rian mencatat dalam jurnal seperti
berikut ini.

Tgl Akun Ref Debit Kredit

Jan. 4 Pembelian 4.000.000

Utang dagang 4.000.000

Sekarang bagaimana jika pembelian dilakukan dengan pembayaran sebagian
tunai dan sebagiannya kredit. Coba anda kerjakan latihan ini.

Tanggal 5 Januari 2001 CV Rian membeli barang dagang seharga
Rp. 2.500.000,- dibayar tunai Rp. 2.000.000,- dan sisanya dibayar
bulan Maret 2001.

Analisis transaksi:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Catat dalam jurnal umum

Tgl Akun Ref Debit Kredit

Bisakah Anda mengerjakannya?. Baiklah! Untuk memeriksa kebenaran Anda tadi,
maka dapat lihat jawaban latihan tersebut dibawah ini.

Analisis transaksi:
Setiap pembelian barang dagang dicatat dalam akun pembelian disisi debit, dan
pembayaran tunai akan mengurangi kas, maka kas berkurang dicatat disisi kredit,
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kemudian sisa yang belum dibayar akan menimbulkan utang bertambah, dan dicatat
dalam akun utang dagang disisi kredit, sehingga dalam jurnal tampak sebagai berikut:

Tgl Akun Ref Debit Kredit

Jan. 5 Pembelian 2.500.000

Kas 2.000.000

Utang dagang 500.000

Setelah Anda kerjakan, apakah sudah benar jawaban Anda? Bila sudah benar baik.
Anda dapat lanjutkan dengan cara pencatatan transaksi yang berhubungan dengan
ongkos angkut pembelian.

2. Mencatat Ongkos Angkut Pembelian

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, setiap pengeluaran untuk biaya
angkut pembelian dicatat dalam akun biaya angkut pembelian disisi debit,
sedangkan bila langsung dibayar secara tunai maka akun yang disisi kredit adalah
akun kas, tetapi kalau pembayaran tidak dilakukan tunai maka akun yang dikredit
adalah utang dagang.

Contoh:
Tanggal 12 Januari 2000, CV Rian membeli barang dagang Rp. 2.500.000,-
dengan syarat 2/10  n/30 ongkos angkut barang Rp. 300.000,- FOB Shipping
point dari Fa. Setia Surabaya Faktur Nomor 226.

Dalam hal ini pencatatan ongkos angkut barang dicatat dalam akun biaya angkut
pembelian disisi debit, dan belum dilakukan pembayarannya maka
mengakibatkan utang bertambah, sehingga dicatat dalam akun utang dagang
disisi kredit. Seperti yang dicatat dalam jurnal berikut ini.

Tgl Akun Ref Debit Kredit

Jan. 12 Biaya angkut pembelian 300.000

Utang dagang 300.000
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Contoh lain, misalnya tanggal 14 Januari 2000, CV. Rian membayar pengangkutan
barang yang dibeli dari Fa. Setia Rp. 100.000,-. Maka transaksi ini dicatat CV.
Rian dalam jurnal sebagai berikut:

Tgl Akun Ref Debit Kredit

Jan. 14 Biaya angkut pembelian 100.000

Utang dagang 100.000

Setelah Anda mengerti dan selesai mengerjakan pencatat ongkos angkut
pembelian, sekarang dilanjutkan dengan pencatatan transaksi penjualan barang
dagang.

3. Pencatatan Transaksi Penjualan Barang Dagang

Setiap penjualan barang dagang dicatat dalam akun penjualan disisi kredit.
Sedangkan untuk akun yang dicatat disisi debit tergantung dari jenis penjualan
yang dilakukan, apakah secara tunai atau kredit. Transaksi penjualan barang
dagang dapat dibedakan:
a. Penjualan dilakukan secara tunai

Misalnya tanggal 15 Januari 2000, CV Rian menjual barang dagang Rp.
4.000.000,- kepada Tn. Jujur. Pembayaran dilakukan secara tunai.
Analisis transaksi:
Pembayaran diterima secara tunai, maka kas akan bertambah sehingga
dicatat dalam akun kas disisi debit dan akun penjualan disisi kredit. Perhatikan
contoh jurnalnya.

Tgl Akun Ref Debit Kredit

Jan. 15 Kas 4.000.000

Penjualan 4.000.000

b. Penjualan secara kredit
Misalnya, tanggal 16 Januari 2000, CV Rian menjual barang dagang kepada
Toko Setia Rp. 2.000.000,- syarat 2/10  n/30.
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Analisis transaksi:
Transaksi di atas adalah transaksi kredit, dimana pembayarannya belum
diterima CV. Rian, akibatnya akun piutang dagang bertambah dan dicatat
disisi debit, sedangkan disisi kredit adalah akun penjualan. Perhatikan jurnal
yang dibuat CV. Rian dibawah ini.

Tgl Akun Ref Debit Kredit

Jan. 16 Piutang dagang 2.000.000

Penjualan 2.000.000

Transaksi penjualan yang telah dikemukakan di atas adalah penjualan yang
dilakukan secara tunai atau secara kredit. Sekarang coba Anda lakukan
pencatatan transaksi penjualan yang dilakukan sebagian secara tunai dan
sebagian sisanya secara kredit, pada latihan 2 dibawah ini.

Pada tanggal 17 Januari 2000, CV Rian menjual barang dagang Rp.
3.000.000,- kepada Tn. Setia. Pembayaran diterima tunai Rp.
1.000.000,- sisanya dibayar paling lambat 17 Februari 2000.

Analisis transaksi:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Jurnalnya adalah :

Tgl Akun Ref Debit Kredit

Untuk memeriksa latihan 2 yang selesai Anda kerjakan, dapat Anda cocokan dengan
jawaban yang tersedia ini.

Analisis transaksi:
Pembayaran yang diterima tunai atas penjualan barang dagang akan mengakibatkan
kas bertambah, maka dicatat disisi debit Rp. 1.000.000,- sisanya yang belum diterima
menimbulkan piutang dagang bertambah, dicatat dalam akun piutang dagang disisi
debit Rp. 2.000.000,- sedangkan setiap penjualan barang dagang dicatat dalam
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akun  penjualan disisi kredit. Sehingga untuk ini dicatat dalam akun penjualan disisi
kredit Rp. 3.000.000,-
Jurnalnya sebagai berikut:

Tgl Akun Ref Debit Kredit

Jan. 17 Kas 1.000.000

Piutang dagang 2.000.000

Penjualan 3.000.000

Setelah Anda cocokkan pekerjaan Anda dengan jawaban yang disediakan,
Bagaimana? Apakah sudah benar yang Anda kerjakan?. Baiklah, kalau sudah benar
sekarang dilanjutkan dengan transaksi retur pembelian.

4. Pencatatan Transaksi Retur Pembelian dan Retur Penjualan

Bila terjadi pengembalian barang dagang yang sudah dibeli kepada pihak penjual.
Maka pihak pembeli akan mencatatnya dalam akun retur pembelian. Sebaliknya
pihak penjual akan menerima kembali barang yang sudah dijual tersebut,
sehingga dalam hal ini akan mencatat dalam akun retur penjualan.

Pencatatan retur penjualan dalam jurnal yaitu akun retur penjualan di debit dan
piutang dagang disisi kredit. Sedang retur pembelian pencatatannya adalah
mendebitkan akun utang dagang dan mengkreditkan akun retur pembelian.
Pencatatan seperti ini dilakukan apabila transaksi yang terjadi secara kredit.
Perhatikan contoh berikut ini.

Tanggal 20 Januari 2000, CV Rian menerima kembali barang telah dijual kepada
toko Maju seharga Rp. 400.000,- karena rusak dengan bukti nota kredit nomor
021.

Analisis transaksi:
Penjualan sebelumnya dilakukan secara kredit sehingga dicatat dalam akun
piutang dagang. Dengan adanya barang yang diterima kembali maka CV. Rian
akan mencatat akun piutang dagang berkurang, yaitu disisi kredit, sedangkan
akun retur penjualan dicatat disisi debit. Dalam jurnal dicatat sebagai berikut:

Tgl Akun Ref Debit Kredit

Jan. 20 Retur penjualan 400.000

Piutang dagang 4.000.000



27

Sekarang bagaimana pencatatan yang dilakukan oleh toko Maju sebagai pihak
pembeli?. Perhatikan analisis transaksi berikut:

Analisis transaksi:
Bagi toko Maju sebelumnya telah mencatat dalam akun utang dagang, sehingga
pada waktu barang dikirimkan kembali akan mengakibatkan utang dagangnya
berkurang yang dicatat disisi debit, dan akun retur pembelian disisi kredit.

Perhatikan jurnal ini.

Tgl Akun Ref Debit Kredit

Jan. 20 Utang dagang 400.000

Retur pembelian 400.000

Setelah Anda pelajari transaksi retur penjualan dan retur pembelian secara kredit,
maka retur pembelian maupun retur penjualan juga dapat terjadi secara tunai.
Bagaimana mencatatnya ke dalam jurnal?. Baiklah coba Anda kerjakan
pencatatan transaksi berikut sebagai latihan.

Tanggal 21 Januari 2001, CV Rian menerima pengembalian sebagian
barang yang telah dijual tanggal 18 Januari 2001 yang lalu kepada
PD. Setia seharga Rp. 250.000,-

Analisis transaksi:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Jurnalnya:

Tgl Akun Ref Debit Kredit
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Untuk lebih jelasnya, Anda perhatikan jawaban yang tersedia dibawah ini.

Analisis transaksi:
Transaksi sebelumnya dilakukan secara tunai, berarti dicatat saat itu dalam akun
kas, sehingga CV. Rian dalam hal ini harus membayar kembali (mengembalikan
uang) kepada PD. Setia. Jadi akun kas CV. Rian akan berkurang sehingga dicatat
dalam akun kas disisi kredit. Sebaliknya PD. Setia akan menerima kembali
pengembalian uang dan dicatat dalam akun kas disisi kredit.

Jurnal menurut CV. Rian adalah sebagai berikut:

Tgl Akun Ref Debit Kredit

Jan. 21 Retur penjualan 250.000

Kas 250.000

Jurnal menurut PD. Setia adalah sebagai berikut:

Tgl Akun Ref Debit Kredit

Jan. 21 Kas 250.000

Retur pembelian 250.000

Setelah Anda cocokan jawaban tadi dengan latihan yang Anda buat, bagaimana
hasilnya? Sudah benarkah pekerjaan Anda? Baiklah! Sekarang dilanjutkan dengan
transaksi pelunasan faktur pembelian.

5. Pencatatan Transaksi Pelunasan Faktur Pembelian

Pencatatan pelunasan faktur pembelian ada beberapa hal penting yang harus
diperhatikan yaitu:
1. Ada tidaknya transaksi retur pembelian yang terjadi yang berhubungan dengan

transaksi pelunasan faktur pembelian itu.
2. Besarnya potongan yang harus diperhitungkan jika ada, dan jangka waktu

memperoleh potongan yang berhubungan dengan syarat pembayaran.

Untuk lebih memahami, Anda dapat perhatikan contoh ini.
Tanggal 22 Januari 2001, CV. Rian dibeli barang dagang Rp. 2.000.000,- dengan
syarat 4/10  n/30. Faktur Nomor 024 dari PD. Jaya. Tanggal 30 Januari 2001
dilunasi faktur pembelian Nomor 024 tanggal 22 Januari 2001 yang lalu.
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Analisis transaksi:
Dari transaksi tanggal 22 Januari 2001 di atas, menimbulkan adanya utang
dagang CV. Rian Rp. 2.000.000,- dengan pelunasan paling lambat 30 hari setelah
transaksi. Pelunasannya dilaksanakan dalam batas waktu potongan yaitu waktu
10 hari dengan besar potongan 4 % (dari tanggal 22 Januari s/d 30 Januari 2001
= 8 hari), dengan demikian besar potongan yang diperhitungkan adalah 4 % x
Rp. 2.000.000,- = Rp. 80.000,-. Bagi CV. Rian sebagai pembeli mencatatnya
dalam akun potongan pembelian. Sehingga pembayaran Rp. 2.000.000,- dicatat
dalam akun utang dagang disisi debit, potongan pembelian disisi kredit Rp.
80.000,- serta akun kas disisi kredit sebesar Rp. 1.920.000,- setelah dikurangi
potongan.

Perhatikan jurnalnya berikut ini!

Tgl Akun Ref Debit Kredit

Jan. 30 Utang dagang 2.000.000

      Potongan pembelian 80.000

      Kas 1.920.000

Apabila transaksi pembelian di atas, faktur dilunasi pada tanggal 4 Februari 2001,
dapatkah anda mencatatnya kedalam jurnal?. Baiklah, sekarang perhatikan
analisis transaksi berikut.

Batas waktu memperoleh potongan adalah 10 hari setelah transaksi, jadi tanggal
22 Januari 2001 s/d 4 Februari 2001 lamanya 13 hari. Sehingga tidak lagi
mendapat potongan. Maka pembayaran utang mengakibatkan utang berkurang
Rp. 2.000.000,- dicatat dalam akun utang dagang disisi debit, dan akun kas
berkurang dicatat disisi kredit. Perhatikan pencatatannya dalam jurnal sebagai
berikut:

Tgl Akun Ref Debit Kredit

Feb. 4 Utang dagang 2.000.000

Kas 2.000.000

Setelah Anda pelajari pencatatan pelunasan faktur pembelian di atas,
bagaimana?. Apakah Anda sudah memahaminya? Apabila belum coba ulangi
lagi mempelajarinya dan apabila sudah maka anda bisa melanjutkan dengan
pencatatan penerimaan pelunasan faktur penjualan.
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6. Transaksi Penerimaan Pelunasan Faktur Penjualan

Pencatatan transaksi pelunasan faktur penjualan, kebalikan dari pembayaran
faktur pembelian. Dalam hal ini yang diterima merupakan piutang, maka akun
piutang akan berkurang dan dicatat disisi kredit. Sedangkan akun kas bertambah
akan dicatat disisi debit bersamaan dengan akun potongan penjualan sebesar
potongan yang diberikan.

Berikut akan diberikan contoh pencatatannya:
Tanggal 14 Juni 2001, Dijual barang dagang seharga Rp. 1.000.000,- dengan
syarat 2/10  n/30. Diminta: catatlah transaksi tersebut kedalam jurnal apabila:
a. Pembayaran diterima tanggal 23 Juni 2001
b. Pembayaran diterima tanggal 14 Juli 2001

Jurnal pada saat penjualan 14 Juni 2001 adalah sebagai berikut:

Tgl Akun Ref Debit Kredit

Jun. 14 Piutang dagang 1.000.000

Penjualan 1.000.000

a. Apabila pelunasan tanggal 23 Juni 2001
Pelunasan faktur tanggal 23 juni 2001, dimana tanggal tersebut masih dalam
jangka waktu potongan. Mulai tanggal 14 Juni 2001 s/d 23 Juni 2001 lamanya
9 hari. Sehingga diperhitungkan potongan 2 % yaitu 2 % x Rp. 1.000.000,- =
Rp. 20.000,-. Akibatnya uang kas bertambah sebesar Rp. 980.000,- (Rp
1.000.000 - Rp 20.000). Pencatatan dalam jurnal adalah akun kas disisi debit
Rp 980.000,- akun potongan penjualan disisi debit Rp. 20.000,- dan akun
piutang dagang sebesar Rp 1.000.000,- sebelah kredit. Untuk lebih jelasnya
perhatikan jurnal berikut!

Tgl Akun Ref Debit Kredit

Jun. 23 Kas 980.000

Potongan penjualan 20.000

Piutang dagang 1.000.000

b. Apabila pelunasan tanggal 14 Juni 2001
Artinya pelunasan diterima pasca waktu potongan atau (sesudah masa
mendapat potongan), maka jumlah yang diterima dan masuk ke dalam akun
kas adalah sebesar piutang yang ada seperti yang terdapat dalam jurnal
berikut ini.
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Tgl Akun Ref Debit Kredit

Jul. 14 Kas 1.000.000

Piutang dagang 1.000.000

Baiklah, Anda telah mempelajari cara pencatatan transaksi perusahaan dagang
ke dalam jurnal. Maka untuk memperdalam wawasan serta pemahaman Anda,
kerjakan latihan dibawah ini.

Berikut ini adalah transaksi PD. Jujur selama bulan Januari 2001.
Jan 1 Dibeli barang dagang dari PT. Setia Rp. 5.000.000,- syarat 2/10 n/30 (Faktur

Nomor 021)
Jan 4 Dijual barang dagang dari PD. Harapan Rp. 1.200.000,- syarat 4/10 n/30

(Faktur Nomor 212)
Jan 5 Mengembalikan sebagian barang yang dibeli dari PT. Setia seharga Rp.

500.000,- karena mutunya tidak sesuai dengan pesanan (Nota debit nomor
001)

Jan 7 Dibeli perlengkapan kantor dari Toko Abadi Rp. 100.000,-
Jan 9 Membayar utang kepada PT. Setia atas faktur pembelian Nomor 021

tanggal 2 Januari yang lalu.
Jan 12 Dibeli barang dagang dari PD. ABC Rp. 2.000.000,- dibayar dengan tunai

(Bukti pengeluaran kas Nomor 008)
Jan 16 Dijual barang dagang kepada Fa. Abadi Rp. 6.500.000,- syarat 5/10 n/40

(Faktur Nomor 082)
Jan 17 Dijual barang dagang kepada Tuan Rosevelt Rp. 2.500.000,- dengan tunai.

(Bukti penerimaan kas Nomor 018)
Jan 18 Diterima kembali barang dagang yang dijual tanggal 16 Januari yang lalu,

karena rusak seharga Rp. 500.000,-
Jan 20 Diterima pelunasan faktur penjualan Nomor 082 tanggal 16 Januari yang

lalu dari Fa. Abadi.

Diminta:
Catatlah transaksi ke dalam jurnal umum.
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JURNAL UMUM Hal : 01

Tgl Akun Ref Debit Kredit

Jan. 2

Jan. 4

Jan. 5

Jan. 7

Jan. 9

Jan. 12

Jan. 16

Jan.17

Jan. 18

Jan. 20

Bagaimana? apakah ada kesulitan Anda mengerjakan latihan di atas? apabila tidak
ada kesulitan, bagus! Bila masih kesulitan maka Anda dapat memeriksa kembali
pekerjaan Anda, dengan mencocokan dengan jawaban yang disediakan berikut ini.
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JURNAL UMUM Hal : 01

Tgl Akun Ref Debit Kredit

Jan. 2 Pembelian 5.000.000
Utang dagang 5.000.000

Jan. 4 Piutang dagang 1.200.000
Penjualan 1.200.000

Jan. 5 Utang dagang 500.000
Retur pembelian 500.000

Jan. 7 Perlengkapan kantor 100.000
Kas 100.000

Jan. 9 Utang dagang 4.500.000
Potongan Pembelian 90.000
Kas 4.410.000

Jan. 12 Pembelian 2.000.000
Kas 2.000.000

Jan. 16 Piutang dagang 6.500.000
Penjualan 6.500.000

Jan.17 Kas 2.500.000
Penjualan 2.500.000

Jan. 18 retur penjualan 5.000.000
Piutang dagang 5.000.000

Jan. 20 Kas 5.700.000
Potongan Penjualan 300.000

Piutang dagang 6.000.000
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Dengan selesainya Anda mengerjakan latihan 4 tadi, maka selesai pula Anda
mengerjakan kegiatan 2 modul ini. Tetapi jangan lupa Anda diharapkan terus rajin
untuk menganalisis transaksi perusahaan dagang dan mencatatnya ke dalam jurnal
umum sebagai latihan-latihan dalam memahami materi. Selanjutnya kerjakanlah
tugas 2 berikut ini.
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KEGIATAN 2

Berikut ini adalah transaksi yang diperoleh dari perusahaan dagang “Maju” untuk
bulan Januari 2000:
Jan 2 Membeli barang dagang dari PT. Setuju sebesar Rp. 500.000,- syarat 2/

10 n/30
Jan 4 Membeli barang dagang dari PD Harapan sebesar Rp. 1.250.000,- syarat

5/10 n/30
Jan 5 Mengembalikan sebagian barang yang dibeli dari PT. Setuju sebesar Rp.

50.000,- karena barang tersebut rusak
Jan 7 Membayar utang kepada PT. Setuju atas pembeli tanggal 2 Januari yang

lalu
Jan 9 Membeli perlengkapan kantor dari toko Abadi seharga Rp. 40.000,-
Jan 12 Membeli barang dagang dari PD. Jujur sebesar Rp. 800.000,- dengan tunai
Jan 15 Membeli barang dagang dari UD. Jaya Rp. 1.500.000,- syarat 2/10  n/30.

beban pengangkutan  barang yang dibeli seharga Rp. 50.000,- dibayar
tunai.

Jan 18 Membayar beban iklan sebesar Rp. 350.000,- dan sewa ruang bulan
Januari sebesar Rp. 200.000,- serta beban serba-serbi Rp. 50.000,- per
kas

Jan 20 Membeli secara tunai dari PD. ABC barang dagang seharga Rp. 800.000,-
Jan 25 Membeli barang dagang dari UD. Jaya seharga Rp. 750.000,- syarat 2/10

n/30
Jan 26 Membeli barang dagang secara kredit dari UD Sandora Rp. 550.000,-

syarat 4/10  n/60
Jan 29 Sebagian barang dagang yang dibeli dari UD. Jaya dikembalikan karena

rusak sebesar Rp. 250.000,-
Jan 31 Membayar gaji karyawan bulan Januari sebesar Rp. 1.200.000,-

DIMINTA:
Catatlah transaksi tersebut ke dalam Jurnal Umum!
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PENUTUP

Senang sekali rasanya, Anda telah selesai mengerjakan 2 kegiatan dalam modul
ini, untuk itu saya ucapkan selamat atas keberhasilan dan kesungguhan anda.

A. Rangkuman

Kegiatan utama perusahaan dagang adalah membeli barang dagang untuk dijual
kembali tanpa mengubah bentuk lebih dahulu. Laporan keuangan perusahaan
dagang tidak berbeda dengan perusahaan jasa, hanya saja laporan laba rugi
perusahaan dagang terdapat unsur harga pokok penjualan dan dalam laporan
neraca terdapat akun persediaan barang dagang.

Akun yang hanya terdapat dalam perusahaan dagang adalah:

   No Akun       Saldo Normal

1 Persediaan barang dagang Debit

2 Pembelian Debit

3 Biaya angkut pembelian Debit

4 Retur pembelian Kredit

5 Potongan pembelian Kredit

6 Penjualan Kredit

7 Retur penjualan Debit

8 Potongan penjualan Debit

9 Biaya pengiriman Debit

Adapun dalam perjanjian jual beli terdapat 2 macam syarat, yaitu:
a. Syarat penyerahan barang:

1. Franko gudang penjual
2. Franko gudang pembeli
3. FOB Shipping point
4. FOB Destination
5. Cost Insurance of Freight
6. Cost Insurance of freight inclusive comission.

b. Syarat pembayaran yaitu:
1. n/30
2. n/10 EOM
3. 2/10  n/30
4. 4/10  n/2/15  n/30, dan lain-lain.
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Cara mencatat transaksi dalam perusahaan dagang sama saja dengan yang
dilakukan untuk perusahaan jasa, yaitu dengan melakukan analisis transaksi
lebih dahulu kemudian hasil analisis tersebut dicatat ke dalam jurnal umum.

JURNAL UMUM Hal : xxx

Tgl Akun Ref Debit Kredit

Pembelian tunai:
Pembelian xxxxx

Kas xxxxx

Pembelian kredit:
Pembelian xxxxx

Utang dagang xxxxx

Pembelian tunai sebagian:
Pembelian xxxxx

Kas xxxxx
Utang dagang xxxxx

Retur pembelian tunai:
Kas xxxxx

Retur pembelian xxxxx

Retur pembelian kredit:
Utang dagang xxxxx

Retur pembelian xxxxx

Penjualan kredit:
Piutang dagang xxxxx

Penjualan xxxxx

Penjualan tunai:
Kas xxxxx

Penjualan xxxxx

Penjualan tunai sebagian:
Kas xxxxx
Piutang dagang xxxxx

Penjualan xxxxx
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Retur penjualan tunai:
Retur penjualan xxxxx

Kas

Retur penjualan kredit :
Retur penjualan xxxxx

Piutang dagang xxxxx

Pembayaran utang/pot :
Utang dagang xxxxx

Kas xxxxx
Potongan pembelian xxxxx

Penerimaan piutang/pot :
Kas xxxxx
Potongan penjualan xxxxx

Penjualan xxxxx

Setelah Anda mempelajari modul ini, maka Anda dapat mengerjakan tes akhir
modul. Bila Anda telah menguasai materi 75 % ke atas (setara dengan nilai 7,50
ke atas) dari tes akhir modul ini, Anda boleh melanjutkan ke modul 2 berikutnya.
Jika belum, maka Anda ulang kembali bagian materi yang belum Anda kuasai
atau diskusikan dengan teman-teman Anda.

Selamat mengerjakan tes akhir modul!

B. Tindak Lanjut

Anda dapat menghubungi sekolah penyelenggara untuk memperoleh tugas
tambahan atau memperoleh modul berikutnya. Tanyakan tentang hasil tes akhir
modul Anda (Nilai) pada sekolah penyelenggara, apakah Anda sudah bisa
melanjutkan ke modul 2. Dapatkan juga informasi dari guru bina tentang tugas
tambahan yang disiapkan untuk Anda. Kemudian Anda dapat mengkonsultasikan
hasil tes akhir belajar Anda dengan guru bina yang ada di sekolah penyelenggara.

Untuk memperdalam pemahaman Anda tentang ciri-ciri dan transaksi perusahaan
dagang, diharapkan Anda dapat membaca buku lainnya yang sesuai dengan
pelajaran akuntansi untuk kelas II di SMU.
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TUGAS

KEGIATAN 1
1. E 6. E
2. E 7. E
3. C 8. A
4. C 9. C
5. B 10. E

KEGIATAN 2

Tgl Akun/Keterangan Ref Debit Kredit

Jan 2 Pembelian 500.000,00
Utang dagang 500.000,00

(PT. Setuju)
4 Pembelian 1.250.000,00

Utang dagang 1.250.000,00
(PT. Harapan)

5 Utang dagang 50.000,00
Retur Pemebelian 50.000,00

(PT. Setuju)
7 Utang dagang 450.000,00

Potongan pembelian 9.000,00
Kas 441.000,00

(PT. Setuju)
9 Perlengkapan kantor 40.000,00

Kas 40.000,00
(PT. Abadi)

12 Pembelian 800.000,00
Kas 800.000,00

(PT. Jujur)
15 Pembelian 1.500.000,00

Utang dagang 1.500.000,00
Biaya angkut Pembelian 50.000,00

Kas 50.000,00
(Ud. Jaya)

18 Beban Iklan 350.000,00
Beban sewa 200.000,00
Beban serba serbi 50.000,00

Kas 600.000,00
20 Pembelian 800.000,00

Kas 800.000,00
(PD. ABC)

25 Pembelian 750.000,00
Utang dagang 750.000,00

(UD. Jaya)
26 Pembelian 550.000,00

Utang dagang 550.000,00
(UD. Samudera)

29 Utang dagang 250.000,00
Retur pembelian 250.000,00

(UD. Jaya)
31 Beban gaji 1.200.000,00

Kas 1.200.000,00
(Gaji karyawan)
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REFERENSI

- Buku Paket Akuntansi.
- Buku Akuntansi yang relevan.


