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SOALSOAL

Pada Perusahaan Dagang Daventa, selama bulan januari 2014 terjadi transaksitransaksiPada Perusahaan Dagang Daventa, selama bulan januari 2014 terjadi transaksitransaksi

sebagai berikut!sebagai berikut!

"an "an 2 2 #embeli #embeli barang barang dagang dagang seharga seharga $% $% 1!&00!000,00 1!&00!000,00 dengan dengan s'arat s'arat %embelian %embelian 2(1&, 2(1&, n(30!n(30!

) ) Dijual Dijual barang barang dagangan dagangan ke%ada ke%ada P* P* #elati den#elati dengan gan harga harga $% $% 300!000,00 300!000,00 dengan dengan s'arats'arat

 %emba'aran 2(10, n(30 %emba'aran 2(10, n(30

+ + Dijual Dijual tunai tunai barang barang dagang dagang dengan dengan harga harga $% $% 200!000,00200!000,00

11 11 Diba'ar Diba'ar sea sea gudang gudang $% $% &0!000,00&0!000,00

14 14 Diterima kembali barang Diterima kembali barang 'ang dijual 'ang dijual tanggal ) jantanggal ) januari sebesar $% )uari sebesar $% )&!000,00 k&!000,00 karena rusak arena rusak 

1& 1& Dibeli tunDibeli tunai barang ai barang dagang dagang seharga seharga $% $% 230!000,00230!000,00

1) 1) Diterima kas dDiterima kas dari %enjualan ari %enjualan ke%ada P* ke%ada P* #elati untuk #elati untuk %emba'aran -aktur %emba'aran -aktur tertanggal ) "anuaritertanggal ) "anuari

 setelah dikurangi dengan  setelah dikurangi dengan %otongan tunai!%otongan tunai!

1+ 1+ Diba'ar beban angDiba'ar beban angkut $% kut $% 30!000,00 30!000,00 untuk %enganguntuk %engangkutan barang kutan barang tanggal + janutanggal + januari 'ang laluari 'ang lalu

20 20 Dijual dengan kDijual dengan kredit barang dagang redit barang dagang ke%ada .irma /uke%ada .irma /usada andung sada andung $% 400!0$% 400!000,00 deng00,00 denganan

s'arat %emba'aran 3(1&, n(30s'arat %emba'aran 3(1&, n(30

22 22 Dibeli tunDibeli tunai barang ai barang dagang dagang seharga seharga $% $% 2&0!000,002&0!000,00

23 23 Diba'ar Diba'ar beban beban iklan iklan $% $% 100!00,00 100!00,00 tunaitunai

2 2 Diterima kas dDiterima kas dari .irma /uari .irma /usada andung sada andung untuk untuk %emba'aran harg%emba'aran harga -aktur a -aktur tertanggaltertanggal

20 "anuari setelah dikurangi dengan %otongan tunai20 "anuari setelah dikurangi dengan %otongan tunai

uatlah jurnal umum untuk mencatat transaksi diatasuatlah jurnal umum untuk mencatat transaksi diatas

JAWABAN:JAWABAN:

PD DAVENTAPD DAVENTA

JURNAL UMUM PER 31 JULI 2014JURNAL UMUM PER 31 JULI 2014

(DALAM RUPIAH)(DALAM RUPIAH)

TTGGLL KKEETTEERRAANNGGAAN  N  DDEEBBEET  T  KKRREEDDIITT
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Di bawaDi bawah ini terdapat h ini terdapat sejumlah transaksi perusahaansejumlah transaksi perusahaan

dagang Fa. Setia Abadi pada tanggal 31 Desember 2010.dagang Fa. Setia Abadi pada tanggal 31 Desember 2010.

TTaannggggaall TTrraannssaakkssii

2010D2010D

eses 11

TTeelah dikeluarkan lah dikeluarkan kas sebesar kas sebesar Rp. 16.000!Rp. 16.000!

untuk keperluan bia"a pemasangan ad#ertensiuntuk keperluan bia"a pemasangan ad#ertensi

bulan Desember bulan Desember 2012010.0.

22

Telah diterima kas sebesar Rp. 3$%.000!Telah diterima kas sebesar Rp. 3$%.000!

sebagai pemba"aran tunai sebagai pemba"aran tunai FaFa. &ustika.. &ustika.

''

&elakukan pembelian se(ara kredit kepada )T&elakukan pembelian se(ara kredit kepada )T

&akmur sebesar Rp. 2$%.%00!&akmur sebesar Rp. 2$%.%00!

%%

Diterima *+ta Debit dari ,-. iwa atasDiterima *+ta Debit dari ,-. iwa atas

pengambilan barang tanggal 30 Septemberpengambilan barang tanggal 30 September

2010 sebesar Rp. 2%.000!.2010 sebesar Rp. 2%.000!.

66

&elakukan pembelian se(ara tunai pada Fa.&elakukan pembelian se(ara tunai pada Fa.

A/, sebesar Rp. %0.000!.A/, sebesar Rp. %0.000!.

$$

Diba"ar beban Diba"ar beban angkut pembeangkut pembelian kepada lian kepada )T)T..

&ulia sebesar Rp. 10.000!.&ulia sebesar Rp. 10.000!.



Dila"angkan *+ta rediDila"angkan *+ta redit kepada Fa. Setia Abadit kepada Fa. Setia Abadi

atas pengambalian barang pada tanggal 'atas pengambalian barang pada tanggal '

Februari 200 sebesar Rp. 30.000!.Februari 200 sebesar Rp. 30.000!.

11

00

&emba"ar beban sewa gedung untuk 2 tahun&emba"ar beban sewa gedung untuk 2 tahun

sebesar Rp. 600.000!.sebesar Rp. 600.000!.

11

''

Diba"ar utang untuk pembelian se(ara kreditDiba"ar utang untuk pembelian se(ara kredit

tanggal ' Desember 2010 sebesar Rp. 2'%.000!tanggal ' Desember 2010 sebesar Rp. 2'%.000!

setelah dikurangi retur.setelah dikurangi retur.



  

11

$$

&enjual kredit kepada ,- Setia sebesar&enjual kredit kepada ,- Setia sebesar

3%0.000!3%0.000!

11



&emba"ar bia"a angkut penjualan kepa(a ,-.&emba"ar bia"a angkut penjualan kepa(a ,-.

Setia sebesar Rp. 1%.000!Setia sebesar Rp. 1%.000!

22

$$

)elunasan tang ,- Setia pada tanggal 1$)elunasan tang ,- Setia pada tanggal 1$

Desember 200 sebesar Rp. 3%0.000! setelahDesember 200 sebesar Rp. 3%0.000! setelah

dikurangi retur sebesar Rp. 3%3.000!dikurangi retur sebesar Rp. 3%3.000!

33

00

Diaba"ar gaji kar"awan untuk bulan DesemberDiaba"ar gaji kar"awan untuk bulan Desember

sebesar Rp. 12%.000!sebesar Rp. 12%.000!

  

D4&4*TA5D4&4*TA5

,atatlah transaksi tersebut ke dalam urnal mum7,atatlah transaksi tersebut ke dalam urnal mum7

Contoh :Contoh :

Berikut ini transaksi yang dilakukan oleh PD Berikut ini transaksi yang dilakukan oleh PD “Amanah” selama bulan april 2006.“Amanah” selama bulan april 2006.

 April :  April : . . Di!ual barang daDi!ual barang dagangan kepada C" “gangan kepada C" “Aini” seharga #p. $Aini” seharga #p. $.000.000%00 s.000.000%00 se&ara tunai.e&ara tunai.

1.1. Dibeli barang Dibeli barang dagangan dari dagangan dari toko “Sekawantoko “Sekawan” seharga Rp. ” seharga Rp. 3.000.0003.000.000,00,00

2.2. Dibayar sewa gedung untuk 5 bulan Dibayar sewa gedung untuk 5 bulan Rp. 1.000.000,00Rp. 1.000.000,00

3.3. Dibeli barang dagangan dari ! Dibeli barang dagangan dari ! "utiara seharga Rp. 10.000.000"utiara seharga Rp. 10.000.000,00 #aktur no 010,00 #aktur no 010

dengan syarat 2$10, n$30dengan syarat 2$10, n$30

%.%. Dike&balikDike&balikan sebagian barang an sebagian barang dagangan kepada ! "utiara karena rusak Rp.dagangan kepada ! "utiara karena rusak Rp.

2.000.000,002.000.000,00

5.5. Dibayar beban Dibayar beban angkut barang kepada '( angkut barang kepada '( “Ra“Ra&a” sebesar Rp. &a” sebesar Rp. )00.000,0)00.000,000

).). Dibayar dengan *ek no. 511 kepada ! "utiara sebagai pelunasan #aktur no. 010.Dibayar dengan *ek no. 511 kepada ! "utiara sebagai pelunasan #aktur no. 010.



  

+.+. Diual Diual barang dagangan kebarang dagangan kepada toko “pada toko “Subur” dengan #aktur no. 015 seharSubur” dengan #aktur no. 015 seharga Rp.ga Rp.

3.500.003.500.000,00 dengan syarat 0,00 dengan syarat 2$15, n$30.2$15, n$30.

'. Diterima nota debet dari toko “(ubur” untuk pengembalian barang seharga #p. $00.000%00.'. Diterima nota debet dari toko “(ubur” untuk pengembalian barang seharga #p. $00.000%00.

20. Dibeli perlengkapan kantor dari toko “(yakita” #p. 20. Dibeli perlengkapan kantor dari toko “(yakita” #p. $$0.000%0$$0.000%000

1.1. Diteri&a kiri&an uang dari toko “Subur” Diteri&a kiri&an uang dari toko “Subur” untuk pelunasan #aktur no. 015.untuk pelunasan #aktur no. 015.

Dari transaksi di atas akan Dari transaksi di atas akan dibuat pen&atatan ke dalam )urnal *mum sebagai berikut :dibuat pen&atatan ke dalam )urnal *mum sebagai berikut :

 ( (anggalanggal -kun dan -kun dan eteranganeterangan Re#Re# Debet /RpDebet /Rp redit /Rpredit /Rp

200),-p200),-p

rilril
11

as'enualanas'enualan

/'enualan tunai kepada ! “-ini/'enualan tunai kepada ! “-ini
5.5.000000.0.00000 5.5.000000.0.00000

22

'e&belianas'e&belianas

/pe&belian tunai kpd !/pe&belian tunai kpd !

“Sekawan”“Sekawan”

3.3.000000.0.00000 3.3.000000.0.00000

%%

Sewa dibayar di Sewa dibayar di &ukaas&ukaas

/dibayar sewa untuk 5 bulan/dibayar sewa untuk 5 bulan
1.1.000000.0.00000 1.1.000000.0.00000

55

'e&beliant'e&beliantang ang gaganggagang

/pe&belian kredit dari !/pe&belian kredit dari !
“"utiara”“"utiara”

10.000.0010.000.00

00

10.000.0010.000.00

00

++

tang dagangRetur pe&beliantang dagangRetur pe&belian

dan 'dan '

/penge&balian sebagain barang/penge&balian sebagain barang

dagangan yang dibeli dagangan yang dibeli karenakarena

rusakrusak

2.2.000000.0.00000 2.2.000000.0.00000

 44eebbaan  n  aannggkkuuttaass ))0000..000000 ))0000..000000



  

/pe&bayaran beban angkut/pe&bayaran beban angkut

kepada '( “Ra&a”kepada '( “Ra&a”

1010

tang dagangastang dagangas

'otonga'otongan n pe&belianpe&belian

/'e&baya/'e&bayaran pe&belian ran pe&belian kreditkredit

dengan potongandengan potongan

.000.000.000.000

+.%0.000+.%0.000

1)0.0001)0.000

1515

'iutang dagang'enualan'iutang dagang'enualan

/'enualan /'enualan kredit kredit kepada (kepada (okooko

SuburSubur

,#aktur no.015,syarat 2$15,n$30,#aktur no.015,syarat 2$15,n$30

3.3.505000.0.00000 3.3.505000.0.00000

1+1+

Retur penualan dan ''iutangRetur penualan dan ''iutang

dagangdagang

/'enge&ba/'enge&balian barang dlian barang dan 'an '

550000..000000 550000..000000

 ( (anggalanggal -kun dan -kun dan eteranganeterangan Re#Re# Debet /RpDebet /Rp redit /Rpredit /Rp

2020

Saldo'erlengkSaldo'erlengkapan apan kantorkantor

asas

/'e&belian perlengkapan tunai/'e&belian perlengkapan tunai

3%.150.0003%.150.000

550.000550.000

3%.150.0003%.150.000

550.000550.000

2525

as'as'otongan otongan penualanpenualan

'iutang dagang'iutang dagang

/peneri&aan pe&bayaran piutang/peneri&aan pe&bayaran piutang

dari toko “Subur”dari toko “Subur”

2.%0.0002.%0.000

)0.000)0.000

3.000.0003.000.000

33++..115500..000000 33++..1155



  

&erikut ini adalah transaksi+transaksi ang ter#adi &erikut ini adalah transaksi+transaksi ang ter#adi ada bulan Agustuada bulan Agustus 212 adas 212 ada UDUD
T!RNAD! "T!RNAD! "
  

  Agustus  Agustus 1 1 - - .ibeli .ibeli barang barang dagangan dagangan se/ara se/ara kredit kredit dari dari P0P0  &intang &intang sehargaseharga

 1*,+ dengan termin 21, n" 1*,+ dengan termin 21, n"

  Agustus  Agustus 2 2 - - .i#ual .i#ual barang barang dagangan dagangan keada keada 0n 0n 00arigan arigan senilai senilai 

5,+ dengan termin 11,n"5,+ dengan termin 11,n"

  Agustus  Agustus ' ' - - .i#ual .i#ual barang barang dagangan dagangan keada keada 0n 0n &ramanto &ramanto senilai senilai 

$,+ dengan termin 21,n"$,+ dengan termin 21,n"

  Agustus ' - .ikembalikan barang ang dibeli ada tanggal 1 Agustus seharga Agustus ' - .ikembalikan barang ang dibeli ada tanggal 1 Agustus seharga
 2,+ 2,+

  Agustus  Agustus $ $ - - .ibaar .ibaar seluruh seluruh hutang hutang keada keada P0P0  &intang &intang untuk untuk embelianembelian

barang dagangan ang dilakukan barang dagangan ang dilakukan ada tanggal 1 Agustusada tanggal 1 Agustus

  Agustus  Agustus 3 3 - - .iterima .iterima engembalian engembalian barang barang dagangan dagangan ang ang dibeli dibeli oleh oleh 0n0n

&ramanto seharga  1,+&ramanto seharga  1,+

  Agustus  Agustus 111 1 - - .iterima .iterima embaaran embaaran se/ara se/ara enuh enuh dari dari 0n 0n 00arigan arigan untukuntuk
barang dagangan ang di#ual ada tanggal barang dagangan ang di#ual ada tanggal 2 Agustus2 Agustus

  Agustus  Agustus 12 12 - - .ibeli .ibeli barang barang dagangan dagangan dari dari 4irma 4irma andala andala seharga seharga 

*,+ dengan termin 51,n"*,+ dengan termin 51,n"

  Agustus  Agustus 1" 1" - - .iterima .iterima embaaran embaaran se/ara se/ara enuh enuh dari dari 0n 0n &ramanto &ramanto untukuntuk

en#ualan barang dagangan ada en#ualan barang dagangan ada tanggal ' Agustustanggal ' Agustus



  

  Agustus  Agustus 15 15 - - .ibeli .ibeli erlengkaan erlengkaan kantor kantor seharga seharga   3,+ 3,+ dengandengan

termin 11,n"termin 11,n"

  Agustus 1* -  Agustus 1* - .ibaar biaa engangkutan untuk embelian barang dagangan.ibaar biaa engangkutan untuk embelian barang dagangan
ang dilakukan 12 Agustus sebesar  ang dilakukan 12 Agustus sebesar  *,+*,+

  Agustus 1$ - .i#ual  Agustus 1$ - .i#ual barang dagangan keada C6barang dagangan keada C6 0iara se/ara kredit seharga 0iara se/ara kredit seharga

 *,+ dengan termin 21,n" *,+ dengan termin 21,n"

  Agustus 2 - .i#ual barang  Agustus 2 - .i#ual barang dagangan se/ara tudagangan se/ara tunai seharga  'nai seharga  ',+,+

  Agustus 22 - .ibaar  Agustus 22 - .ibaar 7utang keada 4irma andala untuk embelian barang7utang keada 4irma andala untuk embelian barang

tanggal 12 Agustustanggal 12 Agustus

  
&uatlah #urnal untuk men/atat &uatlah #urnal untuk men/atat transaksi+transaksi diatas8transaksi+transaksi diatas8


