1.

Klasifikasikan pos-pos di bawah ini sebagai asset, kewajiban atau ekuitas pemilik.
a. Beban gaji
d. Tanah
b. Utang usaha
e. Pendapatan jasa
c. Kas
f. Perlengkapan

2.

Jelaskan bagaimana transaksi usaha di bawah ini memengaruhi ketiga elemen
persamaan akuntansi:
a. Menerima kas atas jasa yang diberikan
b. Investasi kas pada perusahaan.
c. Membayar beban utilitas yang digunakan dalam operasi perusahaan.
d. Membeli perlengkapan secara kredit.
e. Membeli perlengkapan secara tunai.

3.

Tentukan apakah transaksi-transaksi
menurunkan ekuitas pemilik.
a. Pendapatan.
b. Beban
c. Investasi oleh pemilik
d. Penarikan oleh pemilik.

4.

Berikut adalah transaksi yang dilakukan oleh delivery servis selama bulan
Agustus :
a. Menerima kas dari pemilik sebagai tambahan investasi Rp. 35.000.000
b. Menerima kas atas jasa pengiriman yang dilakukan, Rp. 150.000
c. Membayar kreditor Rp. 180.000
d. Mengirim tagihan kepada pelanggan atas jasa pengiriman yang disediakan
secara kredit Rp.112.500.
e. Membayar biaya iklan Rp. 175.000
f. Membeli perlengkapan secara tunai Rp. 800.000
g. Membayar sewa untuk bln Agustus Rp. 2.000.000
h. Menerima kas atas pembayaran utang usaha pelanggan Rp. 674.000
i. Menentukan bahwa perlengkapan yang masih tersisa pada akhir bulan adalah
sebesar Rp. 135.000, oleh karena itu, perlengkapan yang dipakai selama bulan
berjalan adalah Rp. 665.000
j. Membayar kas kepada pemilik
Tentukan dampak setiap transaksi di atas terhadap persamaan akuntansi, dan
tentukan pilihan-pilihan di bawah ini :
a. Meningkatkan aktiva, menurunkan aktiva lainnya.
b. Meningkatkan aktiva, meningkatkan kewajiban.
c. Meningkatkan aktiva, meningkatkan ekuitas pemilik.
d. Menurunkan aktiva, menurunkan kewajiban.
e. Menurunkan aktiva, menurunkan ekuitas pemilik.

5.

Ibu X mempunyai usaha catering. Berikut ini adalah ikhtisar transaksi selama
bulan Maret 2012. Tiap baris yang ditandai dengan suatu nomor memperlihatkan
dampak transaksi terhadap persamaan tersebut. Setiap kenaikan atau penurunan
ekuitas pemilik, kecuali transaksi nomor (5), memengaruhi laba bersih.
Saldo
1
2
3
4
5
6
7
Saldo

KAS
18.000
+ 25.000
- 10.000
- 16.000

PERLENGKAPAN
1.500

berikut

akan

TANAH
54.000

KEWAJIBAN
15.000

atau

EKUITAS
58.500
+ 25.000

+ 10.000
- 16.000
+ 800

+800

-2.000
-10.600
4.400

meningkatkan

-2.000
-10.600
-1.400
900

64.000

5.200

-1.400
64.100

a.
b.
c.
d.
e.
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Uraikan/jelaskan setiap transaksi
Berapa penurunan kas bersih selama bulan tersebut?
Berapa kenaikan ekuitas pemilik bersih selama bulan tersebut?
Berapa laba bersih selama bulan yang bersangkutan?
Berapa laba bersih yang ditahan perusahaan selama sebulan?

Informasi keuangan yang berkaitan dengan perusahaan perseorangan “Design n
Interiors” untuk bulan Januari dan Februari 2012 adalah sebagai berikut :
31 Januari 2012
Utang Usaha
Piutang Usaha
Modal
Kas
Perlengkapan

12.320.000
27.200.000
?
48.000.000
2.400.000

29 Februari 2012
13.280.000
31.300.000
?
81.600.000
2.000.000

a. Siapkan neraca untuk “Design n Interiors” per 31 Januari 2012 dan 29 Februari
2012.
b. Tentukan jumlah laba bersih untuk bulan Februari, dengan asumsi pemilik
tidak melakukan tambahan investasi atau penarikan selama bulan berjalan.
c. Tentukan jumlah laba bersih bulan Februari dengan asumsi pemiliki tidak
melakukan tambahan investasi tetapi melakukan penarikan sebesar 10.000.000
selama bulan berjalan.
7

Tn. XYZ mendirikan agen asuransi pada tanggal 1 Juli 2012 dan melaksanakan
transaksi berikut selama bulan Juli.
a. Membuka rekening koran bank dengan setoran dari dana pribadi sebanyak Rp.
18.000.000.
b. Membeli perlengkapan secara kredit Rp.950.000
c. Membayar utang usaha kepada kreditur Rp. 575.000
d. Menerima kas dari pendapatan jasa sebagai komisi jasa asuransi Rp.4.250.000
e. Membayar sewa kantor dan peralatan untuk bulan berjalan Rp. 1.200.000
f. Membayar beban perbaikan mobil untuk bulan berjalan sebesar Rp. 600.000
dan beban rupa-rupa sebesar Rp. 375.000
g. Membayar gaji pegawai Rp. 1.500.000
h. Perlengkapan yang tersisa pada akhir bulan ditentukan sebesar Rp. 225.000
sehingga beban perlengkapan yang digunakan adalah Rp. 725.000
i. Mengirim surat tagihan ke perusahaan asuransi untuk komisi penjualan
sebesar Rp. 6.350.000
j. Mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi Rp. 2.000.000
Diminta :
1. Tentukanlah dampak dari setiap transaksi dan saldo setelah setiap transaksi
dalam tabel berikut ini :
Aset
=
Kas+ Piutang Usaha + Perlengkapan =

Kewajiban + Ekuitas Pemilik
Utang Usaha + Modal Tn XYZ

Jelaskan sifat dari setiap kenaikan dan penurunan ekuitas pemilik dengan
memberikan keterangan yang sesuai di sebelah kanan jumlah ekuitas.
2. Jelaskan secara singkat mengapa investasi pemilik dan pendapatan
meningkatkan ekuitas pemilik, sementara penarikan untuk keperluan pribadi
dan beban menurunkan ekuitas pemilik.

