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PENGATURAN APLIKASI

Sesuai dengan contoh kasus, aplikasi yang akan digunakan dalam pembahasan
ini adalah aplikasi akuntansi dagang. Untuk menjalankan aplikasi ini ada beberapa
tahap yang harus dilakukan. Tahapan tersebut sekaligus menunjukkan
keseluruhan proses yang dilakukan dalam aplikasi. Adapun tahapan-tahapan
tersebut sebagai berikut.

1. Pengaturan aplikasi

2. Input saldo awal Neraca dan Buku Pembantu

3. Input transaksi

Sesuai dengan judul di atas, tahapan yang akan dijelaskan dalam bab ini adalah
pengaturan aplikasi. Sedangkan dua tahapan berikutnya masing-masing akan
dijelaskan pada bab berikutnya.

Pengaturan aplikasi merupakan tahap awal yang harus dilakukan dalam
menjalankan aplikasi. Pengaturan ini perlu dilakukan karena akan mempengaruhi
proses pekerjaan berikutnya.  Pengaturan ini sebagian besar terkait dengan
penyusunan dan pendistribusian daftar akun karena sebagian besar lembar kerja
terkait dengan daftar akun. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk
melakukan pengaturan sebagai berikut.

1. MENGISI NAMA PERUSAHAAN DAN TANGGAL LAPORAN

Sesuai dengan contoh kasus dalam buku ini, PT. Dagang adalah sebuah
perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan. Perusahaan akan
menyusun laporan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Januari 2007.
Data di atas jika diisi ke dalam form lembar kerja Menu sebagai berikut.
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Dalam form di atas terdapat beberapa tombol yang dapat digunakan untuk
berpindah-pindah ke beberapa lembar kerja. Jika tidak terbiasa dengan tombol
tersebut, maka untuk berpindah dapat dilakukan dengan mengklik langsung
sheet-sheet lembar kerja.

2. MENYUSUN DAN MENGISI DAFTAR AKUN

Menyusun dan menyiapkan daftar akun termasuk pekerjaan pertama yang biasa
dilakukan sebelum membuat laporan keuangan, baik laporan keuangan secara
manual maupun menggunakan sistem komputer. Setiap proses dalam
penyusunan laporan keuangaan selalu terkait dengan daftar akun. Dimulai dari
proses jurnal, buku besar, neraca lajur hingga laporan keuangan selalu terkait
dengan daftar akun.

Adapun daftar akun yang digunakan PT. Dagang untuk menyusun laporan
keuangan sebagai berikut.
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1-000 AKTIVA
1-100 AKTIVA LANCAR
1-110 Kas Kecil
1-120 Bank BCA
1-130 Bank BNI
1-140 Piutang Dagang
1-150 Cadangan Kerugian Piutang
1-160 Piutang Karyawan
1-170 Persediaan Barang
1-180 Sewa Dibayar Dimuka
1-190 Uang Muka Pembelian
1-200 AKTIVA TETAP
1-210 Tanah
1-220 Bangunan
1-230 Kendaraan
1-240 Peralatan Kantor
1-270 Akum. Penyusutan Bangunan
1-280 Akum. Penyusutan Kendaraan
1-290 Akum. Penyusutan Peralatan Kantor
1-300 AKTIVA LAIN-LAIN
1-310 Bangunan Dalam Proses
2-000 KEWAJIBAN
2-100 KEWAJIBAN LANCAR
2-110 Hutang Dagang
2-120 Hutang Lancar Lainnya
2-200 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2-210 Hutang Jangka Panjang
3-000 EKUITAS
3-100 Modal Saham
3-200 Laba Ditahan

4-000 PENDAPATAN
4-100 Penjualan Barang Dagangan
4-200 Retur Penjualan Barang
5-000 HARGA POKOK PENJUALAN
5-100 Harga Pokok Penjualan Barang
6-000 BIAYA USAHA
6-011 Gaji
6-012 Alat Tulis Kantor
6-013 Transport / Perjalanan Dinas
6-014 Listrik & Telpon
6-015 Biaya Penyusutan
6-016 Biaya Sewa
6-017 Potongan Tunai
6-018 Biaya Penjualan & Pemasaran
6-019 Biaya Usaha Lainnya
7-000 PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN
7-100 Pendapatan Lain-lain Diluar Usaha
7-200 Biaya Lain-lain Diluar Usaha

Isilahan daftar akun di atas ke dalam lembar kerja Daftar Akun sebagaimana
ditunjukkan gambar berikut.

CATATAN : Dalam menyusun daftar akun, buatlah terlebih dulu judul-judul akun
kelompok, termasuk pemberian digit kode akun kelompok yang memungkinkan
dapat diisi dengan digit kode sub-sub akun di dalamnya. Kemudian masukkan
kode dan nama-nama akun ke dalam masing-masing kelompok akun sesuai dengan
jenis kelompok akun.
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Mengisi Daftar Akun
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Penjelasan :

- Jumlah digit nomor akun hendaknya tidak terlalu panjang sehingga akan
memudahkan ketika akan menuliskannya ke dalam jurnal. Digit nomor akun
yang terlalu panjang akan menyulitkan untuk mengingatnya sehingga akan
menyulitkan pula ketika akan menuliskannya ke dalam jurnal

- Kolom Akun D/K harus diisi dengan D (Debet) atau K (Kredit) untuk tiap-
tiap akun. Maksud pengisian tersebut adalah pos saldo akun-akun tersebut
pada saldo debet atau saldo kredit dalam Buku Besar atau Neraca Saldo.

- Kolom Akun NR/LR harus diisi dengan NR (Neraca) atau LR (Laba Rugi)
untuk tiap-tiap akun. Maksud pengisian tersebut adalah akun-akun tersebut
termasuk akun neraca atau akun laba rugi.

- Tanda minus “-” pada kolom D/K dan kolom NR/LR untuk menunjukkan
akun tersebut sebagai Akun Kelompok, seperti AKTIVA, AKTIVA
LANCAR, AKTIVA TETAP dan seterusnya. Sedangkan yang  tidak bertanda
minus untuk menunjukkan sebagai Akun Rinci yang akan digunakan dalam
jurnal transaksi, seperti Kas Kecil, Bank BCA, Piutang Dagang dan sebagainya.

- Dalam daftar akun ditambahkan pula akun LAIN-LAIN, yakni sebagai akun
bantu yang akan digunakan pada jurnal tertentu. Jurnal tersebut terkait dengan
transaksi antara kas dan bank yang dapat mengakibatkan dua jurnal yang
sama. Penarikan kas dari bank atau sebaliknya simpan kas di bank akan
mengakibatkan dua kali pencatatan pada jurnal kas dan jurnal bank. Penjelasan
tentang jurnal tersebut akan diuraikan nanti pada bab berikutnya.

2.1 Menambah Baris Daftar Akun

Jika ingin menambah baris daftar akun, cukup dengan menyisipkan baris baru
di antara baris daftar akun. Blok terlebih dulu sejumlah baris yang akan
disisipkan, kemudian gunakan perintah menu Insert > Rows.
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2.2 Menghapus Baris Daftar Akun

Sebaliknya jika ingin menghapus baris daftar akun, blok terlebih dulu sejumlah
baris yang akan dihapus. Kemudian gunakan perintah menu  Edit > Delete >
Entire Row.

Sisipkan

Hapus
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3. MENGISI NAMA DAN NOMOR AKUN KAS

Isilah nama dan nomor akun Kas sesuai dengan daftar akun pada sel bagian
atas lembar kerja jurnal Kas. Sesuai dengan daftar akun nama akun kas adalah
Kas Kecil dan nomor akun 1-110.

3.1 Menambah Baris Jurnal Kas

Jika ingin menambah baris jurnal Kas, cukup dengan menyisipkan baris baru di
antara baris-baris jurnal Kas. Blok terlebih dulu sejumlah baris yang akan
disisipkan, kemudian gunakan perintah menu Insert > Rows.

I
n
p
u
t
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Kemudian copy baris rumus-rumus di atasnya atau di bawahnya ke baris yang
baru ditambahkan.Untuk rumus kolom Saldo, cara meng-copy dengan
melebihkan beberapa baris ke bawah dari baris baru agar rumus kolom Saldo
dapat terhubung.

3.2 Menghapus Baris Jurnal Kas

Sebaliknya jika ingin menghapus baris jurnal Kas, blok terlebih dulu sejumlah
baris yang akan dihapus, kemudian gunakan perintah menu Edit > Delete >
Entire row. Sebagai contoh untuk pendekatan, masukkan nilai pada kolom
debet, maka akan terlihat pengaruh dari penghapusan tersebut.

Copy Copy

Baris baru

Copy

H
a
p
u
s
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4. MENGISI NAMA DAN NOMOR AKUN BANK

Isilah nama dan nomor akun bank sesuai dengan daftar akun pada lembar kerja
Bank pada sel bagian atas jurnal. Sesuai dengan daftar akun, akun bank terdiri
dari dua akun, 1-120 : Bank BCA dan 1-130 : Bank BNI. Karena terdapat
dua akun bank, maka lembar kerja jurnal Bank dibuat menjadi dua lembar kerja
dengan cara berikut.

1) Blok lembar kerja jurnal Bank dari sel baris paling awal hingga sel baris
paling akhir, kemudian copy-kan ke bagian baris di bawahnya.

Dengan adanya penghapusan baris, maka rumus pada kolom saldo akan ikut
terputus. Agar rumus kolom saldo dapat terhubung kembali, maka copy-kan
rumus saldo di antara baris yang terhapus, yakni baris 3 dan 4 dengan rumus di
atasnya sebagai sumber copy.

Rumus terputus di-copy
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2) Perbaiki sebagian isi rumus lembar kerja hasil copy pada sel pertama kolom
Valid Akun. Sel pertama kolom valid akun adalah sel H66. Klik kursor pada
sel tersebut, maka akan nampak isi rumus sel H66 ditampilkan pada For-
mula Bar. Jika Formula Bar belum muncul, maka aktifkan melalui menu
View > Formula Bar.

Copy

Rumus di sel H66
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Masih terkait dengan gambar di atas, setelah rumus sel H66 diperbaiki,
kemudian copy-kan rumus sel tersebut ke sel-sel di bawahnya pada kolom
Valid Akun.

= IF(OR(F66<>"";G66<>"";I66<>"";J66<>"");IF(F66=G66;"False";
IF(AND(I66<>0;$A$2 <>F66);"False";IF(AND(J66<>0;$A$2 <>G66);"False";

IF(OR(F66<>"";G66<>"";0);IF(AND(COUNTIF(NoAkun;F66)>0;

COUNTIF(NoAkun;G66)>0);"True";"False")))));0)

Pada rumus di atas terdapat alamat sel $A$2 pada dua tempat. Alamat sel
tersebut menunjukkan alamat sel untuk nomor akun bank lembar kerja Bank
pertama. Lihat sel A2 berwarna gelap pada lembar kerja Bank pertama.
Ubahlah alamat sel tersebut untuk nomor akun bank lembar kerja Bank
kedua menjadi $A$61. Lihat sel A61 berwarna gelap pada lembar kerja
Bank kedua.

= IF(OR(F66<>"";G66<>"";I66<>"";J66<>"");IF(F66=G66;"False";

IF(AND(I66<>0;$A$61<>F66);"False";IF(AND(J66<>0;$A$61<>G66);"False";

IF(OR(F66<>"";G66<>"";0);IF(AND(COUNTIF(NoAkun;F66)>0;

COUNTIF(NoAkun;G66)>0);"True";"False")))));0)

Alamat sel A61 harus
sesuai dengan alamat
sel pada rumus kolom
Valid Akun.

Alamat sel A2 harus
sesuai dengan alamat
sel pada rumus kolom
Valid Akun.

Sumber copy

Hasil copy
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Cara menambah lembar kerja jurnal Bank di atas dapat pula dilakukan pada
lembar kerja jurnal Kas jika terdapat dua macam akun Kas.

Untuk menambah atau menghapus baris jurnal Bank, lakukan sebagaimana cara
menambah atau menghapus baris jurnal Kas. Lihat kembali penjelasan tentang
menambah atau manghapus baris jurnal Kas.

5. MENGISI NOMOR AKUN BUKU BESAR

Bentuk Buku Besar di sini bersifat ringkasan, yakni menggambarkan ringkasan
transaksi yang bersumber dari beberapa jurnal baik di sisi debet maupun kredit
untuk masing-masing Buku Besar.

Isilah nomor akun rinci, bukan nomor akun kelompok sesuai dengan daftar
akun untuk tiap-tiap Buku Besar. Lihat kembali penjelasan daftar akun tentang
akun rinci. Pengisian nomor akun pada Buku Besar secara otomatis akan
menghasilkan informasi nama akun dan keterangan saldo akun Debet atau Kredit
yang terkait dengan nomor akun tersebut.

3) Isikanlah nomor dan nama akun bank pada dua lembar kerja Bank tersebut,
”1-120 : Bank BCA” dan “1-130 : Bank BNI”.
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Lengkapilah nomor akun Buku Besar yang belum terisi dengan semua nomor
akun rinci sesuai dengan daftar akun. Jumlah Buku Besar yang tidak lengkap
atau kurang dari jumlah akun rinci akan mengakibatkan pengolahan data dari
jurnal tidak akan masuk ke dalam Buku Besar yang tidak tercantum nomor
akunnya.

Isi Nomor Akun
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5.1 Menambah Buku Besar

Jumlah Buku Besar yang tersedia harus sama dengan jumlah akun rinci. Jika
jumlah Buku Besar kurang dari jumlah akun rinci, maka harus ditambahkan
agar sesuai dengan jumlah akun rinci. Untuk menambah Buku Besar sisipkan
beberapa baris kosong di antara Buku Besar agar dapat memuat sejumlah Buku
Besar yang akan ditambahkan. Blok beberapa baris Buku Besar, kemudian
gunakan perintah menu Insert > Rows.

Kemudian copy Buku Besar di atasnya atau di bawahnya ke baris kosong Buku
Besar yang baru ditambahkan. Buku Besar manapun  di antara Buku Besar
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yang ada dapat dijadikan sebagai sumber copy untuk menambah atau
memperbanyak Buku Besar berikutnya.

5.2 Menghapus Buku Besar

Sebaliknya untuk menghapus salah satu atau beberapa Buku Besar, blok terlebih
dulu Buku Besar yang akan dihapus, kemudian gunakan perintah Edit > De-
lete > Entire row. Penghapusan salah satu atau beberapa buku besar tidak
akan mempengaruhi rumus Buku Besar lainnya.

Sumber copy

Hasil copy
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Isilah semua nomor akun pada kolom No Akun Neraca Lajur, baik nomor
akun rinci maupun nomor akun kelompok sesuai dengan daftar akun. Pengisian
nomor akun pada Neraca Lajur secara otomatis akan menghasilkan informasi
nama akun, pos saldo akun D (debet) atau K (kredit) dan kelompok akun NR
(neraca) atau LR (laba rugi) yang terkait dengan normor akun tersebut.
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6.1 Menambah Baris Akun Neraca Lajur

Jumlah baris Neraca Lajur yang tersedia disesuaikan dengan jumlah akun. Jika
jumlah baris Neraca Lajur kurang dari jumlah akun, maka jumlah baris Neraca
Lajur harus ditambah. Untuk menambah baris Neraca Lajur sisipkan beberapa
baris kosong yang dapat memuat sejumlah akun. Blok beberapa baris Neraca
Lajur, kemudian gunakan perintah menu Insert > Rows.

Isi Nomor Akun
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Kemudian copy rumus baris akun di atasnya atau di bawahnya atau baris akun
mana saja sebagai sumber copy ke baris akun yang baru ditambahkan.

6.2 Menghapus Baris Akun Neraca Lajur

Sebaliknya untuk menghapus salah satu atau beberapa baris akun Neraca Lajur,
blok terlebih dulu baris akun yang akan dihapus, kemudian gunakan perintah
Edit > Delete > Entire row.

Penghapusan salah satu atau beberapa baris akun Neraca Lajur tidak akan
mempengaruhi rumus baris akun Neraca Lajur lainnya.

C
o
p
y
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7. MENGISI NOMOR AKUN LABA RUGI

Isilah nomor akun Laba Rugi sesuai dengan daftar akun pada kolom No Akun
Laba Rugi. Pengisian nomor akun tersebut secara otomatis menghasilkan
informasi nama akun Laba Rugi.

7.1 Menambah Baris Akun Laba Rugi

Jumlah baris format Laba Rugi disesuaikan dengan jumlah akun Laba Rugi.
Jika jumlah baris format Laba Rugi kurang dari jumlah akun Laba Rugi, maka
jumlah baris format Laba Rugi harus ditambah. Untuk menambah baris format
Laba Rugi  sisipkan beberapa baris kosong yang dapat memuat sejumlah akun
Laba Rugi. Blok beberapa baris format Laba Rugi, kemudian gunakan perintah
menu Insert > Rows.

Isi Nomor Akun
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Kemudian copy rumus baris akun Laba Rugi di atasnya atau di bawahnya atau
baris akun mana saja sebagai sumber copy ke baris akun yang baru.

Copy
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7.2 Menghapus Baris Akun Laba Rugi

Sebaliknya untuk menghapus salah satu atau beberapa baris akun Laba Rugi,
blok terlebih dulu baris akun Laba Rugi yang akan dihapus, kemudian gunakan
perintah menu Edit > Delete > Entire row.

Penghapusan salah satu atau beberapa baris akun Laba Rugi tidak akan
mempengaruhi rumus baris akun Laba Rugi lainnya.

8. MENGISI NOMOR AKUN LABA DITAHAN

Isilah nomor akun Laba Ditahan sesuai dengan daftar akun pada kolom No
Akun Laba Ditahan. Pengisian nomor akun tersebut secara otomatis akan
menghasilkan informasi nama akun Laba Ditahan.
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Keterangan :

1) Baris akun Laba Ditahan hanya memuat satu baris akun saja. Jika baris
akun Laba Ditahan terhapus dan ingin mengembalikan rumus baris akun
tersebut, maka dapat di-copy dari rumus baris akun Laba Rugi.

2) Sedangkan nilai Laba (Rugi) Januari 2007 pada lembar kerja Laba Ditahan
terhubung secara langsung (link) dengan lembar kerja Laba Rugi.

Copy Sel Baris Akun

Rumus Link C9=LR!D42

Isi Nomor Akun
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9. MENGISI NOMOR AKUN NERACA

Isilah nomor akun Neraca sesuai dengan daftar akun pada kolom No Akun
Neraca. Pengisian nomor akun tersebut secara otomatis akan menghasilkan
informasi nama akun Neraca.
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9.1 Menambah Baris Akun Neraca

Format Neraca berbentuk skontro, terdiri dari dua kolom kelompok akun, yaitu
kelompok akun aktiva dan kelompok akun kewajiban dan ekuitas. Untuk
menambah baris akun Neraca lakukan dengan cara berikut.

1) Blok beberapa sel baris akun Neraca yang akan ditambahkan atau disisipkan,
kemudian gunakan perintah menu Insert > Cells > Shift cells down.

2) Lakukan perintah tersebut untuk sisi Neraca sebaliknya. Blok sejumlah sel
baris yang sesuai agar format Neraca menjadi seimbang.
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9.2 Menghapus Baris Akun Neraca

Karena Neraca terdiri dari dua kolom kelompok akun, maka untuk menghapus
salah satu atau beberapa baris akun Neraca harus menyeimbangkan format
kedua kolomnya.

1) Blok beberapa sel baris akun Neraca yang akan dihapus, kemudian gunakan
perintah menu Edit > Delete > Shift cells up.

3) Kemudian copy rumus baris akun di atasnya atau di bawahnya sebagai
sumber copy ke baris akun yang baru ditambahkan.

Copy
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2) Lakukan perintah tersebut untuk sisi Neraca sebaliknya. Blok sejumlah sel
baris yang sesuai agar format Neraca menjadi seimbang.

Keterangan :

Nilai Laba Ditahan s.d. 31 Januari 2007 pada Neraca terhubung secara
langsung (link) dengan nilai Jumlah Laba Ditahan pada Laba Ditahan.

Rumus Link G21=’Laba Ditahan!D11
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10. MENGISI NOMOR AKUN ARUS KAS LANGSUNG

Arus Kas Langsung menggambarkan pos-pos penerimaan kas dan pos-pos
pengeluaran kas secara langsung baik melalui kas di tangan maupun melalui
kas di bank. Pos-pos tersebut adalah semua akun dalam daftar akun selain
akun kas dan bank. Untuk melengkapi lembar kerja Laporan Arus Kas isilah
semua nomor akun sesuai dengan daftar akun pada kolom No Akun, kecuali
nomor akun Kas dan Bank. Pengisian tersebut secara otomatis menghasilkan
informasi nama akun.

Isi NomorAkun
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Keterangan :

1) Kenaikan / penurunan kas = jumlah kas dan bank masuk - jumlah kas
dan bank keluar.
Kenaikan kas terjadi jika jumlah pos penerimaan lebih banyak dari pada pos
pengeluaran (nilai plus). Sebaliknya penurunan kas terjadi jika pos pengeluaran
lebih banyak dari pada penerimaan (nilai minus).

2) Kas awal periode = jumlah kas dan bank awal bulan / periode.
Kas awal periode adalah jumlah saldo awal kas dan bank pada awal periode.
Jumlah tersebut diambilkan dari jumlah kas dan bank saldo awal akun dalam
lembar kerja daftar akun.

3) Kas akhir periode = kas awal periode + kenaikan / (-) penurunan kas.
Kas akhir periode adalah jumlah kas awal periode ditambah kenaikan kas
atau dikurang penurunan kas. Jumlah tersebut harus sama dengan jumlah
kas dan bank di Neraca.

Kas Awal Periode

Kas Akhir Periode
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Jika ingin menambah baris format Arus Kas, cukup dengan menyisipkan baris
baru di antara baris format Arus Kas. Blok terlebih dulu sejumlah baris yang
akan disisipkan, kemudian gunakan perintah menu Insert > Rows. Kemudian
copy rumus baris akun di atasnya atau di bawahnya ke baris yang baru
ditambahkan.

Sebaliknya untuk menghapus salah satu atau beberapa baris akun Arus Kas,
blok terlebih dulu baris akun yang akan dihapus, kemudian gunakan perintah
menu Edit > Delete > Entire row. Penghapusan salah satu atau beberapa
baris akun Arus Kas di atas tidak akan mempengaruhi rumus baris akun lainnya.

Untuk menambah atau menghapus baris akun Arus Kas dapat dilihat sebagaimana
penjelasan sebelumnya cara menambah dan menghapus baris akun Laba Rugi.

11. MENGISI NOMOR AKUN ARUS KAS TAK LANGSUNG

Arus Kas Tak Langsung menggambarkan hasil dari laba bersih disesuaikan
dengan pengaruh pos-pos akun selain kas (kas dan bank). Arus Kas ini
diklasifikasikan kedalam tiga kelompok aktivitas berikut.

1. Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas yang terkait dengan aktivitas penghasilan utama perusahaan dan
aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas
pendanaan

2. Arus kas dari aktivitas investasi

Arus kas yang terkait dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan
pendapatan dan arus kas masa depan.

3. Arus kas dari aktivitas pendanaan

Arus kas yang terkait dengan sumber pemasok modal perusahaan.

Untuk melengkapi lembar kerja Laporan Arus Kas, isilah nomor akun Neraca
pada kolom No Akun dan kelompokkan berdasarkan aktivitas arus kas, kecuali
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nomor akun Kas dan Bank. Pengisian tersebut secara otomatis menghasilkan
informasi nama akun.

Keterangan :

1) Kenaikan atau penurunan kas dipengaruhi oleh tiga kelompok aktivitas berikut,
yaitu aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

2) Kas awal periode = jumlah kas dan bank awal bulan / periode.
Lihat sebagaimana keterangan Arus Kas Langsung.

3) Kas akhir periode = kas awal periode + kenaikan / (-) penurunan kas
Lihat sebagaimana keterangan Arus Kas Langsung.

Isi NomorAkun
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Jika ingin menambah atau menghapus baris akun Arus Kas Tak Langsung,
lakukan sama seperti menambah atau menghapus baris akun Arus Kas
Langsung.

Keterangan :

Nilai Laba Rugi pada Laporan Arus Kas terhubung secara langsung (link)
dengan nilai Laba Bersih pada Laporan Laba Rugi.

12. MENAMBAH DAFTAR AKUN BARU

Apabila daftar akun yang sudah disusun ternyata belum memuat akun yang
akan digunakan untuk jurnal tertentu, maka perlu ditambahkan akun baru ke
dalam daftar akun. Misal gaji yang belum dibayar perusahaan kepada karyawan,
maka dapat ditambahkan akun “Hutang Gaji” ke dalam daftar akun. Hutang gaji
merupakan kewajiban lancar sehingga dapat dimasukkan ke dalam kelompok
akun kewajiban jangka pendek.

Rumus Link D9=LR!D38
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Penambahan akun ke dalam daftar akun harus diikuti pula penambahan akun
pada lembar kerja lainnya.  Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk
menambah akun baru sebagai berikut.

1. Daftar Akun.

Sisipkan baris untuk akun baru “Hutang Gaji” ke dalam Daftar Akun. Cara
menyisipkan lihat sebagaimana penjelasan menambah baris Daftar Akun.

2. Buku Besar.

Sisipkan sebuah Buku Besar untuk akun baru “Hutang Gaji” ke dalam lembar
kerja Buku Besar. Cara menyisipkan lihat sebagaimana penjelasan menambah
Buku Besar.
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3. Neraca Lajur.

Sisipkan sebuah baris untuk akun baru “Hutang Gaji” ke dalam Neraca
Lajur. Lihat sebagaimana penjelasan menambah baris akun Neraca Lajur.
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4. Neraca.

Sisipkan sebuah baris untuk akun baru “Hutang Gaji” ke dalam Neraca.
Cara menyisipkan lihat sebagaimana penjelasan menambah baris akun
Neraca.

5. Arus Kas.

Sisipkan sebuah baris untuk akun baru “Hutang Gaji” ke dalam Laporan
Arus Kas. Cara menyisipkan lihat sebagaimana penjelasan menambah baris
akun Arus Kas.

CATATAN : Akun “Hutang Gaji” termasuk kelompok akun Neraca sehingga
penambahan dilakukan pada lembar kerja Neraca. Jika penambahan akun terkait
dengan kelompok akun Laba Rugi, maka penambahan dilakukan pada lembar
kerja Laba Rugi.
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CATATAN : Penambahan akun yang termasuk kelompok akun Neraca dilakukan
pada Laporan Arus Kas Langsung dan Arus Kas Tak angsung. Sedangkan
penambahan akun yang termasuk kelompok akun Laba Rugi dilakukan pada
Laporan Arus Kas Langsung saja.


