
Berikut  neraca saldo  sebelum penyesuaian PT FITRI  per 31 Oktober 2011. 

PT FITRI 
NERACA SALDO SEBELUM PENYESUAIAN 

PER 31 OKTOBER 2011 

Nama rekening Jumlah  

Kas  4.995.000 

Piutang usaha 12.240.000 

Persediaan barang dagang (awal) 26.800.000 

Asuransi dibayar dimuka 360.000 

perlengkapan 520.000 

Peralatan 10.000.000 

Akumulasi penyusutan peralatan 4.500.000 

Utang usaha 13.990.000 

Utang pajak 390.000 

Modal FITRI 34.920.000 

Prive FITRI 9.000.000 

Penjualan 86.490.000 

Retur penjualan 920.000 

Potongan penjualan 1.330.000 

Pembelian 53.320.000 

Retur pembelian 490.000 

Potoangan pembelian 1.125.000 

Biaya angkut pembelian 880.000 

Gaji pemasaran 13.600.000 

Beban sewa 2.600.000 

Beban iklan 2.700.000 

Beban utilitas 1.880.000 

Beban lain-lain 560.000 

 

Informasi untuk penyesuaian: 

a. Persediaan barang dagang pada akhir periode adalah 13.200.000 

b. Seperempat dari asuransi dibayar dimuka telah jatuh tempo. 

c. Perlengkapan yang tersisa pada akhir periode adalah 270.000. 

d. Peralatan diperkirakan dapat digunakan selama 8 tahun  tanpa nilai residu. 

e. Gaji bulan Oktober yang belum tercatat dan terbayarkan adalah 600.000. 

f. Penjualan barang dagang yang belum tercatat dan diterima pembayaran adalah 1.000.000. 

g. Pajak penghasilanyang diakui untuk bulan Oktober adalah 500.000. 

h. Sewa yang belum diakui dan dibayarkan pada bulan Oktober adalah 400.000 

Diminta:  

Siapkan ayat jurnal penyesuaian pada 31 Oktober berdasarkan pada data dan informasi di atas. 



Siapkan jurnal penyesuaian untuk tiap-tiap informasi berikut ini. Perusahaaan menyusun laporan 

keuangan secara bulanan. 

a. Gaji karyawan bulan Oktober 2011 telah jatuh tempo, tetapi belum dibayar ataupun dicatat oleh 

perusahaan berjumlah 2.200.000. 

b. Wesel dengan nilai nominal 12.000.000, bunga 15% telah diterima dari pelanggan pada tanggal 

1 Oktober 2011. Wesel tersebut akan jatuh tempo pada 1 Januari 2012. 

c. Pendapatan atas jasa yang dihasilkan perusahaan telah diterima pada tanggal 1 September 2011 

sebesar 6.000.000. Nominal pendapatan tersebut untuk jangka waktu 3 bulan sejak dari tanggal 

penerimaan. 

d. Saldo perlengkapan pada tanggal 1 oktober 2011 adalah 500.000. Pembelian perlengkapan 

selama bulan oktober adalah 2.000.000. Pada tanggal 31 oktober, saldo fisik perlengkapan 

berjumlah 750.000. 

e. Peralatan dengan cost 12.000.000 telah diperoleh perusahaan pada tanggal 1 Oktober 2011. 

Peralatan tersebut diperkirakan dapat digunakan delama 10 tahun tanpa nilai residu. 

f. Sewa dibayar dimuka pada tanggal 1 Oktober menunjukkan saldo 600.000 untuk jangka waktu 3 

bulan ke depan.  

g. Gundang perusahaan telah disewakan sebesar 6.000.000 untuk jangka waktu 2 tahun. Kas atas 

sewa tersebut telah diterima pada tanggal 1 Oktober 2011. 

h. Bangunan dengan cost 45.000.000 didepresiasi dengan tariff 5% per tahun. 

i. Bunga atas utang wesel bernilai nominal 1.200.000, 10% belum dibayarkan sampai dengan 

tanggal 31 Oktober 2011. 

j. Jasa yang diberikan pada pelanggan sebesar 500.000 belum dicatat dan dibayar sampai dengan 

tanggal 31 Oktober 2011. 


