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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmaannirrahiim, 

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT., karena 

atasberkatrahmatdankarunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan Modul Aplikasi 

Komputerpada Program Studi Akuntansi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Pendidikan Indonesia.  

Modul ini kami susun dengan tujuan membantu mahasiswa untuk lebih memahami 

materi-materi yang diajarkan pada mata kuliah Akuntansi dan mengimplementasikannya 

pada aplikasi Microsoft Excel. Adapun soal yang disajikan dalam modul ini 

diupayakanmerupakan soal kasus yang relevan dengan bidang Akuntansi Keuangan. 

Kami menyadari sepenuhnya bahwa modul ini masih banyak memiliki kekurangan, 

untuk itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat 

menyempurnakan modul ini. Semoga Allah SWT. selalu memberi bimbingan dan kekuatan 

kepada kita. Aamiin. 

Bandung,    September 2015 

 

       Tim Penyusun 
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 Informasi akuntansi sangat berguna bagi perusahaan maupun pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan tersebut dengan mengadakan pencatatan akuntansi yang 

sesuai standar akuntansi. Pencatatan tersebut akan menghasilkan laporan keuangan yang 

accountable  dan dapat dipercaya sehingga dapat memberikan informasi yang tepat bagi 

penggunannya. Pencatatan akuntansi dapat dilakukan baik secara manual maupun dengan 

komputerisasi. Akuntansi berbasis komputer ini pada prinsipnya sama dengan menyelesaikan 

akuntansi secara manual, akan tetapi ada pekerjaan-pekerjaan yang dapat diambil alih oleh 

komputer untuk otomatisasi sehingga informasi yang dihasilkan dapat berguna untuk 

pengambilan keputusan yang cepat dan tepat pula. 

 Sebagaimana program akuntansi berbasis komputer lainnya, aplikasi akuntansi 

dengan microsoft excel ini juga akan menghasilkan otomatisasi siklus akuntansi. Pemakai 

hanya perlu mencatat transaksi dalam jurnal dan selanjutnya program akan menghasilkan 

buku besar dan laporan keuangan secara otomatis. Program akuntansi dengan Ms. Excel ini 

dapat digunakan untuk pencatatan transaksi perusahaan jasa, dagang, atau manufaktur. 

Namun, dalam modul ini contoh aplikasi yang akan dibuat adalah aplikasi akuntansi untuk 

perusahaan dagang. 

Perusahaan Dagang 

 Perusahaan Dagang adalah perusahaan yang membeli barang untuk kemudian dijual 

kembali tanpa mengubah bentuk dan sifat barang tersebut. Jika barang tersebut terjual, maka 

pendapatan yang diperoleh dicatat  sebagai pendapatan. Adapun istilah Harga Pokok 

Penjualan (HPP) adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan barang 

tersebut. HPP atau disebut COGS (Cost of Goods Sold)  memiliki formula sebagai berikut: 

  

 

 

Sistem Akuntansi untuk Pencatatan Persediaan Barang Dagangan 

 Ada dua sistem pencatatan untuk persediaan barang dagang, yaitu sistem periodik 

(fisik) dan sistem perpetual (terus-menerus). Dalam sistem periodik, harga pokok barang 

yang terjual tidak dapat langsung diketahui setiap saat setelah barang terjual, tetapi baru dapat 

diketahui setelah dilakukan perhitungan secara fisik pada akhir periode. 

 Dalam sistem perpetual, harga pokok barang yang terjual dapat langsung diketahui 

setiap saat setelah barang terjual tanpa harus dilakukan perhitungan secara fisik. Dalam 

sistem ini, pembelian dan penjualan barang akan dicatat pada akun persediaan. Modul ini 

akan menggunakan sistem perpetual untuk mencatat persediaan barang dagang. 

BAB 1 PENGANTAR APLIKASI 

COGS = Beginning Inventory + Net Purchase – Ending Inventory 
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Akun adalah tempat untuk mencatat perubahan harta, hutang maupun modal yang 

diakibatkan oleh kejadian atau transaksi yang bersifat keuangan suatu perusahaan. Dalam 

modul ini akun dapat dikelompokan sebagai berikut:  

1. Harta, bersaldo nornal debit, bertambah debet, berkurang kredit 

2. Hutang, bersaldo normal kredit, bertambah kredit, berkurang debet 

3. Modal, bersaldo normal kredit, bertambah kredit, berkurang debet 

4. Pendapatan, bersaldo normal kredit, bertambah kredit, berkurang debet  

5. Harga Pokok Penjualan dan pembelian, bersaldo normal debet, bertambah debet, 

berkurang kredit  

6. Beban Usaha, bersaldo normal debet, bertambah debet, berkurang kredit  

7. Pendaptan diluar usaha, bersaldo normal kredit, bertambah kredit, berkurang debet  

8. Beban diluar usaha, bersaldo normal debet, bertambah debet, berkurang kredit 

Kelompok akun harta, hutang dan modal disebut kelompok akun riil atau akun neraca, 

sedang pendapatan, harga pokok penjualan, beban, pendapatan dan beban diluar usaha 

disebut kelompok akun nominal atau kelompok rugi laba. 

Pemberian Kode Akun 

 Dalam modul ini, setiap akun atau rekening diklasifikasikan dengan kode kelompok 

yang terdiri dari 4 angka sebagai berikut: 

Kode I II III IV 

Rekening Kelompok 

Rekening 

Golongan 

Rekening 

Sub. Golongan 

Rekening 

Jenis Rekening 

 

Contoh: 

Kode I II III IV 

Rekening Asset Current Asset Cash Cash on Hand 

 

Contoh Kasus: 

PD. Cahaya Hati yang bergerak di bidang usaha penjualan mebel memiliki kode, nama, dan 

saldo awal akun sebagai berikut: 

No. Akun Nama Akun Saldo Awal (Rp) 

1111 Cash on Hand 20.000.000 

1131 Account Receivable - 

2201 Long Term Liability 10.000.000 

3001 Your capital 28.000.000 

4101 Sales - 

5101 Cost of Goods Sold - 

6101 Other expense - 

 

 

BAB 2 DAFTAR AKUN 
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Membuat Daftar Akun 

 Setelah menentukan akun beserta kode akunnya yang akan digunakan, selanjutnya 

daftar akun tersebut disusun dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Buatlah sheet “daftar akun” yang di dalamnya terdapat 5 kolom di dalam satu tabel. 

Kolom tersebut adalah No. Account, Account Name, Balance, Debit/Credit, dan Group.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Sheet diberinama dengan nama “Daftar Akun” 

 

 

 

 

 

Gambar 2.Judul-judul kolom di tabel Daftar Akun 

Keterangan: 

a. No. Account   : Kode akun yang digunakan perusahaan; 

b. Account Name : Nama Akun; 

c. Balance  : Saldo Awal; 

d. Debit/Credit  : Posisi saldo normal akun yang ada dan akan digunakan di  

  ledger; 

e. Group   : Posisi akun yang akan masuk ke dalam akun financial position  

  (neraca) dan income statement (laba rugi). 
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Gambar 3. Daftar Akun 

 

2. Mendefinisikan Area Kerja 

Dalam modul ini akan digunakan beberapa fungsi excel dalam proses-proses 

berikutnya dengan tujuan untuk memudahkan proses pencatatan dan perhitungan. Maka 

dari itu, diperlukan pemberian nama pada area kerja tertentu. Area kerja yang sudah 

diberi nama ini akan diambil dan digunakan  dalam proses selanjutnya. Kita perlu 

membuat dua nama dalam area kerja, yaitu Daftar Akun dan Nomor Akun. Adapun 

langkah-langkah memberi nama pada area kerja tertentu adalah sebagai berikut: 

a. Membuat Daftar Akun 

1) Blok sel dari A2 sampai E31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Blok sel dari A2 sampai E31 
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2) Beri Nama area tersebut dengan cara klik Ribbon Formulas>Define Name 

3) Lalu, muncul dialogue box seperti di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Dialogue Box berjudul New Name 

4) Beri nama sesuai dengan keinginan. Pada modul ini, area kerja tersebut diberi 

nama Daftar_Akun pada kolom “Name”. Lalu, klik OK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Memberi nama “Daftar_Akun” pada kolom nama 

 

b. Membuat Nomor Akun 

1) Blok sel A2 sampai A31 

2) Cara memberi nama area sama dengan cara memberi nama “Daftar_Akun” 

sebelumnya. Gunakan nama No_Akun. Lalu, klik OK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Blok sel A2 sampai A31 
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Membuat Komponen Jurnal 

 Pada bagian ini kita akan membuat jurnal transaksi yang kemudian akan tercatat 

secara otomatis ke dalam ledger (buku besar).  

1) Untuk keseragaman, gunakan sheet 2 dan beri nama sheet tersebut dengan  nama “Jurnal 

Umum”.  

 

 

Gambar 8. Sheet 2 diberi nama Jurnal Umum 

2) Buat jurnal yang berisi date, subsidiary code, explanation, No. Account, account 

name, debit, No. Account, account name, dan credit.  

 

 

 

 

 

Gambar 9. Komponen Jurnal 

Keterangan: 

a. Date  : Tanggal terjadinya transaksi; 

b. Subsidiary Code : Untuk membantu mencatat detail transaksi; 

c. Explanation : Mencatat uraian atau keterangan transaksi debit maupun kredit; 

d. No. Account : Nomor Akun yang di debit; 

e. Account Name : Nama akun kategori debit sesuai nomor akun; 

f. Debit  : Mencatat jumlah transaksi kategori yang didebit; 

g. No. Account : Nomor akun yang di kredit; 

h. Account name : Nama akun katgori kredit sesuai nomor akun; 

i. Credit  : Mencatat jumlah transaksi kategori yang dikredit. 

Membuat AutoFilter 

1) Blok sel B5 sampai J5; 

2) Klik Data > Filter > AutoFilter. 

 

BAB 3 Jurnal Umum 
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Membuat Kriteria 

 Sebelumnya kita telah mendefinisikan area tertentu. Agar nomor akun dan daftar akun 

yang sebelumnya sudah dibuat tersebut dapat dimunculkan sesuai dengan transaksi yang 

dicatat, kita bisa membuat kriteria nomor akun atau daftar akun dengan mengambil dari 

No_Akun atau Daftar_Akun yang sudah didefinisikan. Sebagai contoh, kita munculkan 

No_Akun dengan cara sebagai berikut: 

1) Arahkan kursor di sel E7; 

2) Klik Ribbon Data > Data Validation; 

3) Pada kotak dialog yang muncul, pilih list pada kolom Allow. Pada kolom source, 

masukkan =No_Akun sebagai sumber. Lalu, klik OK; 

4) Lakukan hal yang sama pada sel H7. 

Menggunakan Fungsi 

 Setelah daftar nomor akun dibuat, kita bisa memunculkan Nama Akun sesuai dengan 

No. Akun yang telah dipilih. Contohnya, jika dipilih No. Akun 1111, maka akan muncul 

nama akun “Cash On Hand”. Dalam hal ini, kita menggunakan fungsi “VLOOKUP” pada 

sel F7 dan I7 untuk mendapatkan Nama Akun. Fungsi VLOOKUP berfungsi untuk mencari 

nilai, dimana tabel ketentuannya berbentuk vertikal (datanya tersusun kebawah) . 

1) Isikan fungsi berikut pada sel F7 

=IF(E7="";"";VLOOKUP(E7;Daftar_Akun;2)) 

2) Isikan fungsi berikut pada sel I7 

=IF(H7="";"";VLOOKUP(H7;Daftar_Akun;2)) 

Dengan fungsi ini, Nama Akun akan muncul sesuai dengan No. Akun yang dipilih. 

Nama Akun yang muncul ini diambil dari kolom kedua Daftar_Akun yang sudah dibuat 

sebelumnya. 

Membuat Fungsi Kontrol KeseimbanganKOREKSI 

 Fungsi ini sangat penting dikarenakan jumlah yang di debit harus sama dengan yang 

di kredit. Kita bisa membuat fungsi ini untuk mengontrol keseimbangan jumlahnya.  

1) Letakkan kursor pada sel L7 

2) Masukkan fungsi berikut:  

=IF(G7=J7;”OK”;”Terjadi Kesalahan, Cek Ulang”) 

 

Copy Fungsi 

 Salinlah masing-masing sel E7, F7, H7, I7, dan L7 ke bawah sesuai dengan area kerja 

yang akan digunakan.  
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Contoh Kasus: 

Berikut adalah transaksi yang terjadi pada perusahaan Anda selama bulan Januari – 

Februari 2014. 

 

01-01 Disetor modal tunai Rp30.000.000  

01-01 Dibeli tunai peralatan toko Rp4.000.000  

02-01 Diperoleh pinjaman jangka panjang dari Bank Kalbar  

02-01 Dibeli tunai tanah Rp4.000.000 dibayar dengan uang bank  

03-01 Dibeli tunai barang dagangan Rp10.000.000 dari PD. Putra  

04-01 Dibayar sewa gedung untuk bulan Januari 2014 Rp200.000  

05-01 Disetor modal berupa kendaraan senilai Rp8.000.000  

07-01 Dibayar beban iklan koran kecil Rp200.000  

10-01 Dibeli peralatan tambahan toko Rp2.000.000 secara kredit  

11-01 Dibeli kredit barang dagangan senilai Rp10.000.000 dari PD. Putra  

12-01 Dibayar beban angkut pembelian tgl 11-01 sebesar Rp200.000  

15-01 Dikembalikan barang yang dibeli tgl 11-01 senilai Rp400.000 karena rusak  

19-01 Dibayarkan kepada PD. Putra untuk pembelian tgl 11-01 

19-01 Dibayar asuransi untuk bulan Maret 2014 sebesar Rp400.000  

20-01 Dibayar asuransi kendaraan untuk bulan Januari 2014 Rp200.000  

21-01 Diperoleh pinjaman jangka pendek dari Bank Pasar sebesar Rp4.000.000  

22-01 Dibayar biaya telepon sebesar Rp300.000  

25-01 Dibayar gaji karyawan Rp2.000.000 melalui debit rekening  

03-02 Diperoleh bunga deposito Rp20.000 dari Bank Kalbar  

05-02 Dijual tunai barang dagangan kepada Tn. Farhan senilai Rp16.000.000, harga pokok  

penjualan Rp6.000.000  

06-02 Dibayar biaya pengiriman Rp300.000 atas penjualan barang dagangan  

24-02 Diterima tunai Rp2.000.000 dari Tn. Aditya seharga Rp18.000.000 harga pokok  

penjualan Rp14.000.000  

25-02 Dipinjamkan uang Rp1.000.000 kepada karyawan  

26-02 Dibayar cicilan utang kepada Bank Kalbar Rp200.000  

27-02 Diterima dari Tn. Aditya atas kekurangan pembelian barang melalui transfer bank  

28-02 Dijual kredit barang dagangan kepada Tn. Aditya senilai Rp18.000.000, harga pokok  

penjualan Rp14.000.000 

 

Anda diminta untuk :  

1. Catat transaksi di atas ke dalam General Journal (Sheet 2) yang telah anda buat. 
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BAB 4 BUKU BESAR 
 

Membuat Komponen Buku Besar 

 Pada bagian ini kita akan membuat buku besar yang akan berisikan transaksi yang ada 

pada setiap akun akun yang ada   

1) Gunakan sheet 3 yang ada pada file excel yang telah anda buat pada bab sebelumnya dan 

beri nama sheet tersebut dengan  nama “Buku Besar”.    

 
Gambar 10. Sheet 3 diberi nama Buku Besar  

 

2) Buat komponen Buku Besar yang berisi No. Account, Account Name, Beginning 

Balance, dan Ending Balance. Lalu buat juga tabel yang berisi date, subsidiary code, 

explanation, debit, credit, dan Ending Balance.  

 
Gambar 11. Komponen Buku Besar 

 

Keterangan: 

j. No. Account : Nomor akun; 

k. Account Name : Nama akun yang sesuai dengan  nomor akun; 

l. Beginning Balance: Saldo Awal Periode 

m. Ending Balance : Saldo Akhir Periode 

n. Date  : Tanggal terjadinya transaksi; 

o. Subsidiary Code : Untuk membantu mencatat detail transaksi; 

p. Explanation : Mencatat uraian atau keterangan transaksi debit maupun kredit; 

q. Debit  : Mencatat jumlah transaksi kategori yang didebit; 

r. Credit  : Mencatat jumlah transaksi kategori yang dikredit. 

 

 

Membuat AutoFilter 
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1) Blok sel B11 sampai G11; 

2) Klik Data > Filter > AutoFilter. 

 

Mendefinisikan Area Kerja 

Sama halnya seperti yang telah kita bahas dalam bab 1 kita memerlukan pemberian 

nama pada area kerja tertentu dalam proses selanjutnya. Kita perlu membuat empat nama 

dalam area kerja, yaitu Nama Akun Debet pada Jurnal, Jumlah Transaksi Debet pada 

Jurnal, Nama Akun Kredit pada Jurnal, dan Jumlah Transaksi Kredit pada Jurnal. Adapun 

langkah-langkah memberi nama pada area kerja tertentu adalah sebagai berikut: 

 

a. Membuat Nama Akun Debet pada Jurnal 

1) Masuk ke sheet Jurnal umum, lalu blok sel dari F6 sampai F31 

 
Gambar 13. Blok dari Sel F6 sampai dengan F31.  

 

2) Beri Nama area tersebut dengan cara klik Ribbon Formulas>Define Name 

3) Lalu, muncul dialogue box seperti di bawah ini  

 
Gambar 14. Dialog Box Define Name untuk Nama Akun Debet pada Jurnal 
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4) Beri nama sesuai dengan keinginan. Pada modul ini, area kerja tersebut diberi 

nama Jurnal_NamaAkun_Debet  pada kolom “Name”. Lalu, klik OK.  

 

b. Membuat Jumlah Transaksi Debet pada Jurnal 

1) Masuk ke sheet Jurnal umum, lalu blok sel dari G6 sampai G31 

 
Gambar 15. Blok dari Sel G6 sampai dengan G31 

 

2) Beri Nama area tersebut dengan cara klik Ribbon Formulas>Define Name 

3) Lalu, muncul dialogue box seperti di bawah ini  

 
Gambar 16. Dialog Box Define Name untuk Jumlah Transaksi Debet pada Jurnal 

 

4) Beri nama sesuai dengan keinginan. Pada modul ini, area kerja tersebut diberi 

nama Jurnal_Jumlah_Debet pada kolom “Name”. Lalu, klik OK.  

 

c. Membuat Nama Akun Kredit pada Jurnal 

1) Masuk ke sheet Jurnal umum, lalu blok sel dari I6 sampai I31 
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Gambar 17. Blok dari Sel I6 sampai dengan I31 

 

2) Beri Nama area tersebut dengan cara klik Ribbon Formulas>Define Name 

3) Lalu, muncul dialogue box seperti di bawah ini  

 
Gambar 18. Dialog Box Define Name untuk Nama Akun Kredit pada Jurnal 

 

4) Beri nama sesuai dengan keinginan. Pada modul ini, area kerja tersebut diberi 

nama Jurnal_NamaAkun_Kredit  pada kolom “Name”. Lalu, klik OK. 

 

d. Membuat Nama Akun Debet pada Jurnal 

1) Masuk ke sheet Jurnal umum, lalu blok sel dari J6 sampai J31 
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Gambar 19. Blok dari Sel J6 sampai dengan J31 

 

2) Beri Nama area tersebut dengan cara klik Ribbon Formulas>Define Name 

3) Lalu, muncul dialogue box seperti di bawah ini  

 
Gambar 20. Dialog Box Define Name untuk Jumlah Transaksi Kredit pada Jurnal 

 

4) Beri nama sesuai dengan keinginan. Pada modul ini, area kerja tersebut diberi nama 

Jurnal_Jumlah_Kredit pada kolom “Name”. Lalu, klik OK.  

 

Membuat List Nama Akun 

Membuat List untuk nama akun akan mempermudah kita dalam merubah Buku Besar tanpa 

harus mengetik ulang nomor akun. 

 

1) Arahkan Kursor pada sel yang berada di sebelah No. Account pada sheet Buku Besar 

dalam modul ini yaitu sel C5, klik Data > Data Validation… 

2) Akan muncul kotak dialog seperti ini, lalu pilih List pada kolom Allow 
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Gambar 21. Dialog Box Data Validation 

 

3) Lalu ketik =No_Akun atau definisi nama lain yang sudah dibuat sebelumnya di bab 1 

pada kolom Source, lalu klik OK. 

 
Gambar 21. Mengisi kolom Source 

 

 
Gambar 22. Sel tersebut menampilkan list Kode Akun 
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Menggunakan Fungsi 

 

a. Nama Akun 

Setelah nomer akun dibuat kita akan membuat fungsi pada sel Nama Akun agar sesuai 

dengan nomor akun yang ada. 

 

1) Masukan Fungsi =IF(C5="","",VLOOKUP(C5,Daftar_Akun,2)) fungsi ini 

dimasukkan pada sel yang berada di sebelah sel Account Name yaitu C6. 

 
Gambar 23. Lokasi sel untuk memasukan fungsi 

 

2)  ‘C5’ dalam fungsi diatas dapat berubah sesuai dengan sel yang berada di samping 

No. Account dalam modul ini yaitu C5. 

 

b. Saldo Awal 

Untuk mengisi saldo awal atau beginning balance, 

 

1) Masukan fungsi =IF(C5="","",VLOOKUP(C5,Daftar_Akun,3)) fungsi ini 

dimasukkan pada sel yang berada di sebelah sel Beginning Balance yaitu C8. 

2) Penjelasan mengenai ‘C5’ dan lokasi sel bisa dilihat di penjelasan sebelumnya 

 

c. Posisi Debet atau Kredit 

Untuk membedakan apakah akun tersebut memiliki saldo normal di sebelah debet 

atau kredit maka, 

 

1) Masukan fungsi =IF(C5="","",VLOOKUP(C5,Daftar_Akun,4)) fungsi ini 

dimasukan pada sel yang berada di sebelah fungsi saldo awal yaitu sel D8; 

2) Penjelasan mengenai fungsi dan lokasi sel dapat dilihat pada penjelasan 

sebelumnya. 

 

d. Saldo Awal Debet 

Sebelum memasukan fungsi Saldo Awal Debet. Ketik pada baris pertama di kolom 

Date dan Explanation masukan 31 December 2013 dan Beginning Balance. 

 

1) Masukan fungsi =IF(D8="Debit",C8,0) fungsi ini dimasukan pada sel yang berada 

di baris pertama kolom Debit, dalam contoh yang ada pada gambar yaitu E12. 



 
19 

 

 
Gambar 23. Lokasi sel untuk memasukan fungsi diatas 

 

e. Transaksi Debet 

Untuk memasukan fungsi Transaksi Debet 

 

1) Masukan fungsi =IF('Jurnal Umum'!E6=$C$5,'Jurnal Umum'!G6,0) fungsi ini 

dimasukan pada sel yang berada di bawah fungsi rumus saldo awal debet yaitu sel 

E13 perhatikan Gambar 23. 

2) Salin fungsi tersebut pada seluruh kolom Debit untuk mempermudah arahkan 

kursor ke pojok kiri bawah sel E13 sampai korsor berubah menjadi + lalu klik kiri 

dan tarik ke bawah sebanyak transaksi yang ada pada jurnal umum. 

3) Penjelasan mengenai 'Jurnal Umum'!E6 dalam fungsi tersebut merujuk pada sel E6 

dalam sheet “Jurnal Umum”, begitu juga dengan 'Jurnal Umum'!G6. 

 

 

f. Saldo Awal Kredit 

1) Masukan fungsi =IF(D8="Credit",C8,0) fungsi ini dimasukan pada sel yang berada 

di baris pertama kolom Debit, dalam contoh yang ada pada gambar yaitu F12. 

 
Gambar 24. Lokasi sel untuk memasukan fungsi diatas 

 

g. Transaksi Kredit 

Untuk memasukan fungsi Transaksi Debet 

 

1) Masukan fungsi =IF('Jurnal Umum'!H6=$C$5,'Jurnal Umum'!J6,0) fungsi ini 

dimasukan pada sel yang berada di bawah fungsi rumus saldo awal kredit yaitu sel 

F13 perhatikan Gambar 24. 

2) Salin fungsi tersebut pada seluruh kolom untuk mempermudah arahkan kursor ke 

pojok kiri bawah sel F13 sampai korsor berubah menjadi + lalu klik kiri dan tarik 

ke bawah sebanyak transaksi yang ada pada jurnal umum. 

3) Penjelasan mengenai 'Jurnal Umum'!H6 dalam fungsi tersebut merujuk pada sel H6 

dalam sheet “Jurnal Umum”, begitu juga dengan 'Jurnal Umum'!J6. 
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h. Saldo Akhir 

Sebelum kita memasukan fungsi untuk kolom Ending Balance terdapat 2 fungsi 

berbeda yang pertama yaitu untuk saldo awal dan yang kedua yaitu untuk saldo pada 

setiap transaksi. 

 

Untuk saldo Awal 

Masukkan fungsi =IF(D8="Debit",E12,IF(D8="Credit",F12,0)) fungsi ini dimasukan 

pada sel yang berada di baris pertama kolom Ending Balance, dalam contoh yang ada 

pada gambar yaitu G12 

 
Gambar 25. Lokasi sel untuk memasukan fungsi diatas 

 

Untuk  saldo setiap transaksi pada jurnal 

Masukan fungsi =IF($D$8="Debit",G13+E13-F13,IF($D$8="Credit",G13+F13-

E13,0)) fungsi ini dimasukan pada sel yang berada di bawah fungsi rumus saldo 

awal  yaitu sel G13 perhatikan Gambar 25. 

 

Salin fungsi tersebut pada seluruh kolom untuk mempermudah arahkan kursor ke 

pojok kiri bawah sel G13 sampai korsor berubah menjadi + lalu klik kiri dan tarik 

ke bawah sebanyak transaksi yang ada pada jurnal umum. 

 

i. Tanggal Transaksi 

Masukan fungsi =IF(E13-F13<>0,'Jurnal Umum'!B6,"") fungsi ini dimasukan di baris 

kedua kolom Date, dalam contoh gambar yaitu B13. 

 

Salin fungsi tersebut pada seluruh kolom untuk mempermudah arahkan kursor ke 

pojok kiri bawah sel B13 sampai korsor berubah menjadi + lalu klik kiri dan tarik ke 

bawah sebanyak transaksi yang ada pada jurnal umum. 

 

j. Uraian Transaksi 

Masukan fungsi =IF(E13-F13<>0,'Jurnal Umum'!D6,"") fungsi ini dimasukan di baris 

kedua kolom Explanation, dalam contoh gambar yaitu D13. 

 

Salin fungsi tersebut pada seluruh kolom untuk mempermudah arahkan kursor ke 

pojok kiri bawah sel D13 sampai korsor berubah menjadi + lalu klik kiri dan tarik ke 

bawah sebanyak transaksi yang ada pada jurnal umum. 
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BAB 5 Laporan Laba Rugi 

 

 

Menyusun Komponen Laba Rugi  

Komponen pada Laporan Laba Rugi adalah Penjualan, Harga Pokok Penjualan (HPP), laba 

Kotor, Beban-beban, Laba Bersih Usaha, Pendapatan dan Beban Lain-lain, Laba/Rugi 

sebelum pajak dan Laba setelah pajak. 

 

Untuk membuat Laporan Laba Rugi, gunakan sheet berikutnya dengan member nama 

misalnya Laba Rugi seperti berikut ini. 

 

 
Gambar 26. Menamai Sheet Laba Rugi 

 

Kemudian buatlah template yang ada pada sheet Laba Rugi yang berisikan komponen dari 

Income Statement seperti gambar berikut 
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Gambar 27. Template dan komponen Income Statement 

 

Kemudian masukan fungsi pada sel-sel berikut sesuai dengan penghitungan Akuntansinya. 

 

 
Gambar 28. Isi Komponen Laba Rugi dengan Fungsi 

 

Membuat Fungsi  

a. Membuat fungsi saldo awal 

Saldo awal terdapat pada kolom Beginning masukan fungsi 

=IF(B7=””;””;VLOOKUP(B7;DAFTAR_AKUN;3)) dalam modul fungsi ini dimasukan di 

dalam sel E7. 

 

Lalu salin fungsi yang terdapat pada sel tersebut ke dalam sel E8, E11, E12, E13, E14, E15, 

dan E16. Atau salin pada sel yang diblok pada gambar 29.  
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Gambar 29. Lokasi untuk menyalin fungsi 

 

 

b. Membuat fungsi saldo berjalan 

 

e. Sebelum kita membuat fungsi saldo berjalan kita perlu Membuat Nomor Akun Debet 

pada Jurnal 

1) Masuk ke sheet Jurnal umum, lalu blok sel dari E6 sampai E31 
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Gambar 13. Blok dari Sel E6 sampai dengan E31.  

 

2) Beri Nama area tersebut dengan cara klik Ribbon Formulas>Define Name 

3) Lalu, muncul dialogue box seperti di bawah ini  

 
Gambar 14. Dialog Box Define Name untuk Nomor Akun Debet pada Jurnal 

4) Beri nama sesuai dengan keinginan. Pada modul ini, area kerja tersebut diberi 

nama No_Akun_Debet  pada kolom “Name”. Lalu, klik OK.  

5) Lakukan hal yang sama untuk Nomor akun kredit pada jurnal, blok sel dari H6 

sampai H31 > klik Ribbon Formulas > Define Name > diberi nama 

No_Akun_Kredit  pada kolom “Name”. > klik OK. 

Saldo berjalan terdapat pada kolom Current masukan fungsi 

=SUMIF(No_Akun_Debet;B7;Jurnal_Jumlah_Debet)+SUMIF(No_Akun_Kredit;B7;Ju

rnal_Jumlah_Kredit) dalam modul fungsi ini dimasukan di dalam sel F7. 

 

Lalu salin fungsi yang terdapat pada sel tersebut ke dalam sel F8, F11, F12, F13, F14, F15,  

F16, F21, dan F22. Atau salin pada sel yang diblok pada gambar 30. 

 

 

Gambar 30. Lokasi untuk menyalin fungsi  
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BAB 6 Neraca 
 

Menyusun Komponen Neraca  

Komponen yang ada pada Neraca sudah ada pada sheet DaftarAkun. Salin No Akun yang ada 

di sheet tersebut yang termasuk dalam akun neraca, kemudian tempel di sheet Neraca yang 

dibuat seperti berikut. 

 

Gambar 31. Membuat sheet baru dan komponen Neraca 

 

Membuat Fungsi  

1) Komponen Neraca  

 Pada sel C6 tulis fungsi berikut: 

=IF(B22="";"";(VLOOKUP(B22;Daftar_Akun;2))) 

 

 Lalu salin fungsi tersebut ke sel B7-B18 dan juga B23-B28. Atau salin pada sel yang 

diblok pada gambar 32 
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Gambar 32. Lokasi untuk menyalin fungsi 

 

2) Neraca Periode Awal 

 Awal Pada sel D6 tulis fungsi berikut: 

=IF(B6=””;””;VLOOKUP(B6;DAFTAR_AKUN;3)) 

 Komponen Laba Periode Berjalan diambil dari Laporan Laba Rugi (sheet Laba Rugi). 

Karena dalam bahan ajar ini Laba Periode Berjalan ada di sel E28, maka pada sel E28 

ditulis formula: =’Laba Rugi’!E29 (fungsi ini khusus untuk sel E28) 

 

3) Neraca Periode Berjalan  

 Pada sel E6 tulis fungsi berikut: 

=SUMIF(Jurnal_NamaAkun_Debet;C6;Jurnal_Jumlah_ Debet)-

SUMIF(Jurnal_NamaAkun_Kredit;C6;Jurnal_Jumlah_Kredit) 

 Salin fungsi sel tersebut sesuai dengan area kerja yang dibutuhkan (E7 s/d E18) 

Seperti Gambar 33 

 
Gambar 33. Lokasi untuk menyalin fungsi 
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 Pada sel E22 tulis fungsi berikut:  

=-1*(SUMIF(Jurnal_NamaAkun_Debet;C25;Jurnal_Jumlah_ Debet)-

SUMIF(Jurnal_NamaAkun_Kredit;C25;Jurnal_Jumlah_Kredit))  

 Salin fungsi sel tersebut sesuai dengan area kerja yang dibutuhkan (F22 s/d F27) 

Seperti Gambar 33 

 

 
Gambar 34. Lokasi untuk menyalin fungsi 

 

 Komponen Laba Periode Berjalan diambil dari Laporan Laba Rugi (sheet Laba Rugi) 

karena dalam bahan ajar ini Laba Periode Berjalan ada di sel F28, maka pada sel F28 

ditulis formula: =’Laba Rugi’!F29 (fungsi ini khusus untuk sel F28) 

 

4) Neraca periode akhir 

 Neraca periode akhir merupakan penjumlahan dari neraca periode awal dan neraca 

periode berjalan.  

 Dalam contoh, sel G6 dituliskan fungsi: =E6+F6 Kemudian salin fungsi sel tersebut 

sesuai dengan area yang dibutuhkan (G7–G18 dan G22–G28). 

 

5) Total Neraca 

 Menjumlahkan Bagian Assets 

 Arahkan kursor pada sel E19 Gunakan Fungsi =SUM(E6:E18) 

 Salin fungsi sel tersebut sesuai dengan area kerja yang dibutuhkan (F19 & G19) 

 Menjumlahkan Bagian Liabilities & Equities 

 Arahkan kursor pada sel E29 Gunakan Fungsi =SUM(E22:E28) 

 Salin fungsi sel tersebut sesuai dengan area kerja yang dibutuhkan (F29 & G29) 

 


