
Konsep Jurnal 
dan Buku Besar



Jurnal

Jurnal adalah formulir yang 
digunakan untuk mencatat 
setiap jenis transaksi yang 
dilakukan secara sistematis 
dan rinci. 

Setiap transaksi harus dicatat sesuai tanggal 
dan keterangan transaksi. Jumlahnya juga 
harus sama antara debit dan kredit.



Fungsi Jurnal

1. Fungsi pencatatan. Semua transaksi 
harus dicatat sesuai bukti transaksi.

2. Fungsi historis. Transaksi harus dicatat 
sistematis sesuai urutan waktu.

3. Fungsi analisis. Transaksi yang dicatat 
harus dianalisis buktinya dan 
dikelompokkan di sisi debit atau kredit.

4. Fungsi instruktif. Pencatatan jurnal 
merupakan perintah melakukan 
pemindahan dalam buku besar.

5. Fungsi informatif. Dengan melihat jurnal 
Anda dapat mengetahui informasi suatu 
transaksi.



Jenis Jurnal

JURNAL UMUM
Jurnal umum merupakan 
tempat untuk mencatat semua 
transaksi keuangan perusahaan 
pada periode tertentu secara 
sistematis



Jenis Jurnal

JURNAL KHUSUS
Jurnal yang dikelompokkan secara 
khusus sesuai dengan jenis 
transaksinya.  

Jurnal khusus dikelompokkan karena 
transaksinya yang sering terjadi pada setiap 
bulannya  seperti Jurnal Penjualan, Jurnal 
Pembelian, Jurnal Penerimaan Kas dan Jurnal 
Pengeluaran Kas



Jenis Jurnal

JURNAL PENUTUP
Jurnal yang dibuat untuk 
menormalkan atau memindahkan 
saldo perkiraan sementara sehingga 
perusahaan dapat mengetahui laba 
rugi bisnis selama satu periode. 

Saldo perkiraan sementara yang dimaksud 
adalah perkiraan normal dan prive. 



Jenis Jurnal

JURNAL PENYESUAIAN
Jurnal yang dibuat pada akhir 
periode akuntansi untuk 
membandingkan jumlah yang 
dicatat apakah sudah sama dengan 
periode pengakuan yang sama. 

Pada akhir periode akuntansi terdapat  transaksi yang 
belum dicatat, atau ada transaksi yang salah, atau perlu 
disesuaikan maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. 



Jenis Jurnal

JURNAL PEMBALIK
Jurnal pembalik dibuat dengan 
tujuan untuk mempermudah 
pencatatan transaksi di awal periode 
akuntansi. 

Jurnal pembalik adalah ayat jurnal yang dibuat 
untuk membalikkan jurnal penyesuaian transaksi 
tertentu. Sehingga bentuk jurnal pembalik adalah 
kebalikan dari jurnal penyesuaian. 



Jenis Jurnal

JURNAL PEMBALIK
Transaksi yang perlu dibuat jurnal 
pembalik yaitu:
• Beban dibayar di muka yang 

dicatat sebagai beban.
• Pendapatan diterima di muka 

yang dicatat sebagai pendapatan.
• Beban yang masih harus dibayar.
• Pendapatan yang masih harus 

diterima.



Metode Pencatatan Akuntansi

Cash Basis
Metode Cash Basis adalah 
Metode akuntansi yang 
mengakui pengaruh transaksi 
dan peristiwa lainnya pada saat 
kas atau setara kas diterima 
atau dibayar yang digunakan 
untuk pengakuan pendapatan, 
belanja dan pembiayaan



Metode Pencatatan Akuntansi

Accrual
Metode Accrual adalah metode 
akuntansi yang mengakui 
pengaruh transaksi dan 
peristiwa lainnya pada saat 
transaksi dan peristiwa itu 
terjadi tanpa memperhatikan 
saat kas atau setara kas 
diterima atau dibayar.



Panduan Debit dan Kredit

KATEGORI BERTAMBAH BERKURANG

ASSET DEBET KREDIT

HUTANG KREDIT DEBET

MODAL KREDIT DEBET

PENDAPATAN KREDIT DEBET

BIAYA DEBET KREDIT



Buku Besar

Buku Besar adalah alat yang 
untuk mencatat seluruh 
perubahan yang muncul ketika 
suatu akun yang timbul karena 
terdapat transaksi keuangan

Buku besar berisikan perkiraan-perkiraan 
yang mengikstisarkan pengaruh munculnya 
transaksi keuangan terhadap beberapa 
akun seperti aktiva, kewajiban dan modal 
sebuah perusahaan



Manfaat Buku Besar

• Mencatat seluruh transaksi sesuai 
keakuratan dan memastikan 
transaksi tersebut benar

• Memposting semua transaksi 
yang terjadi berdasarkan tiap 
akunnya secara benar

• Menyeimbangkan jumlah akun 
yang ada di kolom debit dan 
kredit.

• Mengakomodasi entri jurnal 
penyesuaian yang diperlukan



Bentuk Buku Besar: Jenis T



Bentuk Buku Besar: Skontro (standar)


