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SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BIAYA  
 
a. BUKU BESAR KAS   
 
Kas yang diterima dan dibayarkan dicatat dan sisa saldo dihitung setelah ditambah atau 
dikurangi transaksi kas terkait. Akun yang terpengaruh oleh transaksi kas ditempatkan 
pada kolom terpisah sehingga pos dan pengelompokan akun menjadi  mudah. Dengan 
sistem ini. Total masing-masing akun (mulai tangal tertentu) adalah jumlah yang muncul 
dalam Laporan Rugi Laba. Seperti sudah dijelaskan di muka, Buku Besar Kas yang 
dianjurkan adalah sebagai berikut: 
 

Distribusi/Pengelompoan Akun 

Kas  Kas Masuk Kas Keluar 

Tanggal  Keterangan  Masuk  Keluar  Saldo  Modal  Penjualan  Upah  Bahan bakar 

         

         

 
Kolom tambahan dapat dibuat di bawah kolom distribusi akun tergantung jumlah akun 
yang terpengaruh oleh kas diterima dan kas dibayarkan. Buku Besar Kas harus dibuat 
dalam buku catatan berkolom. 
 
Masukan-masukan pada Buku Besar: 
1. Tanggal  

1.1 Menunjukkan tanggal pada saat transaksi keuangan terjadi. 
1.2 Catatan transaksi harus berurutan secara kronologis. 

 
2. Keterangan  

Memberikan gambaran ringkas transaksi keungan yang menghasilkan Kas Masuk atau 
Kas Keluar. 
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3. Masuk  
Jumlah yang diterima dalam transaksi keuangan yang meningkatkan sisa saldo. Ini 
mencakup: 
a. Investasi modal dari pemilik badan usaha 
b. Penjualan Tunai 
c. Penagihan Penjualan atas Piutang Usaha 
d. Uang Pinjaman 
e. Pembayaran yang diterima dari pinjaman tunai.  

 
4. Keluar 

Jumlah yang dibayarkan atau dikeluarkan dalam transaksi keuangan yang mengurangi 
sisa saldo. Mencakup: 
a. Pembelian ikan dari kolektor 
b. Pembelian bahan pengepak 
c. Pembayaran transportasi atau pembelian bahan bakar  
d. Pembayaran komunikasi (rekening telepon, faks, perangko) 
e. Pembelian keperluan kantor dan bahan-bahan lain 
f. Pembayaran gaji dan upah pekerja 
g. Pelepasan pinjaman tunai 

 
5. Saldo 

5.1 Menunjukkan uang yang tersisa setelah penambahan atau pengurangan jumlah 
yang dicatat di bawah Masuk dan Keluar. 

5.2 Saldo yang muncul dalam Buku Besar Kas harus sama dengan saldo kas aktual di 
tangan dan di bank. 

 
6. Distribusi Akun 

6.1 Akun Kas Masuk 
Memasukkan sumber akun kas yang diterima dari modal, penjualan tunai, 
penagihan pituang, dll. 

6.2 Akun Kas Keluar 
Memasukkan akun yang terpengaruh oleh kas yang dibayarkan. Dapat berupa 
pembelian ikan, bahan pengepak, transportasi dll. 

 
b. JURNAL UMUM (JU) 
 
Transaksi non-kas dicatat dalam Jurnal Umum, misalnya piutang, hutang, dan depresiasi. 
Transaksi ini harus dibuat pada buku catatan berkolom. 
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Piutang  Hutang  Tgl  Keterangan  

Penjualan  Penagihan  Saldo  Pembelian Pembayaran  Saldo  

Depresiasi 

         

         

         

 
Entri Jurnal  : 

1. Tanggal  
1.1 Menunjukkan tanggal terjadinya transaksi keuangan. 
1.2 Catatan transaksi harus berurutan secara kronologis. 

2. Keterangan 
Memberikan gambaran ringkas transaksi keuangan yang melibatkan piutang dan 
hutang. 

3. Penjualan 
Mencatat harga jual barang yang dikirimkan yang belum dibayar. 

4. Penagihan 
Mencatat penagihan pembayaran saat ini untuk barang-barang yang dikirimkan. 
Jumlah yang ditagih juga harus dimasukkan dalam Buku Besar Kas. 

5. Saldo Piutang 
Jumlah piutang yang tersisa dari pelanggan. 

6. Pembelian 
Mencatat biaya item yang dibeli yang belum dibayar. 

7. Pembayaran  
Mencatat pembayaran yang dilakukan untuk pembelian atau pengeluaran yang aslinya 
dicatat sebagai hutang. Jumlah yang dibayarkan juga harus dicatat dalam Buku Besar 
Kas. 

8. Saldo Hutang 
Sisa jumlah yang harus dibayarkan pada kolektor ikan dan pemasok material. 

9. Depresiasi 
Depresiasi peralatan dan aktiva lain dianggap bagian pengeluaran usaha. 
Metode/rumus umum untuk menghitung depresiasi: 
 

Perolehan Aktiva (atau harga beli)
Umur ekonomis aktiva tersebut 
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