
MODUL V 

GENERAL JOURNAL ENTRY  (JURNAL UMUM) 
 

 

Jurnal Umum 

Semua transaksi bersifat umum dicatat ke dalam jurnal umum. Jurnal terdiri debit dan kredit. 

Sedangkan transaksi yang sifatnya khusus seperti, pembelian barang, retur pembelian, 

pembayaran utang dagang, penjualan barang, retur penjualan, dan penerimaan uang dari 

pelanggan dicatat dalam jurnal khusus. 

 

Debit pada kiri atas dan kredit pada kanan bawah. 

 

Pengertian Transaksi 

Transaksi adalah kejadian-kejadian ekonomi yang mempengaruhi kekayaan perusahaan.  

 

Aturan Debit Kredit: 

1. Jika Aktiva bertambah (+) maka di jurnal di sebelah debit. 

2. Jika Aktiva berkurang (-) maka di jurnal di sebelah kredit. 

3. Jika Passiva (Kewajiban + Modal) bertambah maka di jurnal di sebelah kredit. 

4. Jika Passiva (Kewajiban + Modal) berkurang maka di jurnal di sebelah debit. 

5. Pendapatan / Penjualan di jurnal di sebelah kredit. 

6. Biaya / Beban di jurnal di sebelah debit. 

7. Prive di jurnal di sebelah debit. 

 

Jurnal Umum: Semua transaksi berikut dicatat ke dalam Jurnal Umum: 

1. Transaksi Setoran awal. 

2. Transaksi Pinjaman Bank. 

3. Bahan Habis Pakai (BHP). 

4. Pembelian seluruh aktiva tetap (Tunai atau kredit). 

5. Penjualan seluruh Aktiva Tetap (Tunai atau kredit). 

6. Membayar biaya-biaya: 

a. Gaji karyawan 

b. Listrik 

c. Air 

d. Telp 

e. Iklan 

7. Pembelian saham atau obligasi. 



8. Utang Bank. 

9. Membayar utang Bank. 

 

JURNAL UMUM 

 

 
 

 

 

 

 

 

JURNAL BERULANG (Recurrying Entry) 

Mencatat transaksi yang berulang-berulang terjadi dalam setiap bulan, misal; 

1. Pembayaran dan penerimaan sewa. 

2. Pembayaran gaji. 

3. Pembayaran rekening listrik, telepon, dan air. 

4. Depresiasi aktiva tetap. 

5. Pembayaran asuransi. 

 

Mencatat Informasi dan Transaksi ke dalam Jurnal Umum 

Langkah-langkah Jurnal Umum: 

Roni tanggal 2 Maret 2008 mendirikan usaha Catering dengan menanamkan modal Rp 50.000.000. 

Transaksi ini dicatat ke dalam jurnal umum sebagai berikut: 

Diisi dengan 

keterangan 

singkat 

GJ (general journal) 

terisi otomatis 

Diisi dengan tanggal 

transaksi 

Nama 

rekening yang 

akan 

didebit/kredit 

Nominal rupiah 

yang didebit/kredit 

Menyimpan data 

Membatalkan 

Akun/rekening 

yang dipilih 

Klik ini untuk 

melihat jurnal  

Jurnal Berulang 
Jurnal Berulang 



1. Isikan tanggal transaksi pada kolom Date. 

2. Isi Memo dengan keterangan singkat seperti “Setoran Awal Pemilik.” 

3. Cari atau isikan nomor rekening pada kolom Acct, misal dalam kasus di atas: 

a. arahkan kursor ke kolom Acct tekan Enter. 

b. pada kolom “Look for (lihat) anda cari rekening sesuai dengan kelompok rekening 

masing-masing:  

Dalam kasus di atas, jurnal umumnya adalah Kas pada sisi debit dan Modal pada sisi kredit. 

Langkah-langkah: 

Debit: Cari angka 1 untuk kelompok Aktiva, dalam hal ini Kas dengan kode 1-1100 dan 

kemudian tekan “Use Account.” Pada kolom “Debit” anda isi angka  Rp 50.000.000. 

Kredit: Cari angka 3 untuk kelompok Ekuitas, dalam hal ini Modal dengan kode 

3-8000 dan kemudian tekan “Use Account.” Pada kolom “Kredit” dengan  sendirinya akan 

tertulis angka Rp 50.000.000. 

4. Record: Tekan tombol record untuk menyimpan jurnal tersebut ke dalam Buku 

Jurnal Transaksi (transaction journal). 

5. Buku Jurnal: Pada sisi kiri bawah anda sorot dan tekan Jurnal untuk melihat apakah transaksi 

yang anda masukkan ke dalam buku jurnal sudah masuk atau belum. 

6. Transaction Jurnal: Pada kolom General (Umum) anda isikan tanggal, bulan, dan tahun 

transaksi, misal dalam kasus di atas, dari tanggal 01/01/04 to 31/12/04. Jika isian tanggalnya 

benar, maka jurnal transaksi akan tercetak langsung.  

ILUSTRASI JURNAL (Manual) 

(Perusahaan Jasa) 

1. Investasi awal oleh pemilik (Rp 100.000.000) 

Jurnal 

 Kas   Rp 100.000.000 

  Modal     Rp 100.000.000 

 (mencatat investasi oleh pemilik) 

2. Pembelian peralatan (AC, komputer dan lainnya) Rp 40.000.000 dengan membayar uang 

muka Rp 10.000.000. 

Jurnal 

 Peralatan  Rp 40.000.000 

  Kas    Rp 10.000.000 

  Utang dagang   Rp 30.000.000 

3. Pembelian bahan habis pakai Rp 200.000 dengan kas. 

Jurnal 

 Bahan habis pakai Rp      200.000 

  Kas    Rp      200.000 

 (mencatat pembelian bahan habis pakai) 



 

4. Menjual jasa Rp 25.000.000 secara kredit.  

Jurnal 

 Piutang dagang Rp 25.000.000 

  Penjualan   Rp 25.000.000 

 (mencatat penjualan barang dengan kredit) 

5. Melunasi utang pada transaksi 2. 

Jurnal 

 Utang dagang  Rp 30.000.000 

  Kas    Rp 30.000.000 

 (Mencatat pembayaran utang pembelian peralatan pada transaksi 2) 

6. Menerima uang Rp 15.000.000 dari transaksi 4. 

Jurnal 

 Kas   Rp 15.000.000  

  Piutang   Rp 15.000.000 

 (mencatat penerimaan uang dari penjualan pada transaksi 7) 

 

7. Membayar gaji karyawan Rp 3.000.000 

Jurnal 

 Beban gaji  Rp   3.000.000 

  Kas    Rp   3.000.000 

 (mencatat gaji karyawan bulan ...) 

8. Membayar biaya listrik bulan ini Rp 300.000 

Jurnal 

  Beban listrik  Rp      300.000 

   Kas    Rp      300.000 

  (mencatat beban listrik bulan ini) 

9. Membayar biaya telp Rp 350.000 

Jurnal 

  Beban telp  Rp      350.000 

   Kas    Rp      350.000 

10. Pengambilan uang Rp 500.000 oleh pemilik 

Jurnal 

  Prive   Rp      500.000 

   Kas    Rp      300.000   

  



 

JURNAL TRANSAKSI 

Semua transaksi yang telah dicatat ke dalam General Journal Entry dapat dilihat Jurnalnya dalam 

dengan cara menyorot Journal pada sisi kiri bawah General Journal Entry.  

 

Langkah-langkah melihat  transaksi yang telah dimasukkan ke dalam general journal entry adalah 

sebagai berikut: 

1. Klik atau sorot tanda journal pada sisi kiri bawah. 

2. Masukkan tanggal pada kolom date from.... to... 

Perhatikan tanda panah sebelah kiri apakah berwarna hitam atau putih. Jika panah berwarna 

hitam, tandanya jurnal tidak dapat dikoreksi. Jika tanda panah berwarna putih tandanya jurnal masih 

dapat anda koreksi (Lihat Jurnal Koreksi). 

 

 
 

Pada tampilan layar Transaction Journal terdapat 6 jurnal berikut: 

1. General Journal (Jurnal Umum). 

2. Disbursement (Jurnal Pengeluaran). 

3. Receipts (Jurnal Penerimaan). 

4. Sales (Jurnal Penjualan). 

5. Purchase (Jurnal Pembelian). 

6. Inventory (Jurnal Persediaan).  

 



JURNAL KOREKSI 

Apabila terjadi kesalahan dalam penjurnalan (misalnya terbalik, atau salah angka) dapat dikoreksi 

dengan mengaktifkan reversing journal. Koreksi dapat dilakukan apabila jurnal telah berstatus Close 

yang ditandai dengan panah berwarna hijau yang hanya dapat dilakukan dengan cara membalik jurnal 

yang salah, dilanjutkan dengan mengisikan data transaksi yang benar:  

 

Langkah-langkah Jurnal Koreksi: 

1. Aktifkan jurnal yang salah (klik jurnal transaksi) 

2. Sorot tanda panah       pada jurnal yang akan diubah 

3. Klik menu Edit, dengan menyorot Reverse General Journal Transaction. 

4. Klik tombol record. 

5. Catat jurnal yang benar 

6. Klik tombol record. 

 

MENGHAPUS JURNAL (erase) 

Proses penghapusan jurnal dapat dilakukan apabila status jurnal tersebut masih open (tanda panah 

putih) dengan cara: 

1. Aktifkan jurnal yang salah 

2. Pilih dan klik menu Edit- Delete General Journal Transaction. 

 

PRAKTIKUM V 

 

JURNAL BERULANG (Recurring Journal) 

Jurnal berulang digunakan untuk mencatat transaksi sejenis yang berulangkali terjadi dalam suatu 

periode akuntansi seperti: 

- Pembayaran sewa 

- Pembayaran gaji bulanan 

- Pembebanan biaya penyusutan (depresiasi) 

- Rekening listrik, telepon, air dan sebagainya. 

 

MENCATAT JURNAL BERULANG 

Pencatatan jurnal berulang (recurring) sama dengan jurnal umum. 

Langka-langkah: 

1. Aktifkan modul General Ledger 

2. Klik tombol GJE 

3. Isikan tanggal Transaksi 

4. Isikan memo (keterangan transaksi) pada field Memo. 



5. Isikan nomor rekening untuk transaksi debit dan kredit. 

Debit: Tekan enter akan muncul look for. Dari rekening yang tersedia pada look for pilihlah 

rekening yang akan di debit, kemudian tekan use account, kemudian isi angka transaksinya 

untuk kolom debit. 

Kredit: Tekan enter akan muncul look for. Dari rekening yang tersedia pada look for 

pilihlah rekening yang akan di kredit, kemudian tekan use account, kemudian sorotlah 

kolom kredit atau tekan Tab dengan sendirinya angka secara otomatis terisi sendiri. 

6. Tekan tombol save (Recurring). 

7. Tekan record. 

8. Tekan record (Transaksi akan tersimpan pada Transaction Journal). 

9. Tekan cancel (transaksi akan kembali ke menu utama). 

10. Tekan Use (untuk melihat hasil memo jurnal berulang). 

 

MENGAKTIFKAN JURNAL BERULANG 

1. Pilih dan klik modul General Ledger-General Journal Entry, isi tanggal transaksi. 

2. Klik icon Use (Recurring), Kotak dialog Select a Recurring Transaction ditampilkan. 

3. Pilih salah satu jurnal recurring yang telah dibuat (contoh hanya satu). 

4. Klik tombol Ok.  

5. Klik tombol Record. 

 

MENGUBAH TRANSAKSI BERULANG 

Perubahan dapat dilakukan dengan cara mengubah nomor rekening, jumlah maupun frekuensi 

pembayaran misalnya dari bulanan menjadi mingguan. Proses perubahan dilakukan dengan cara 

mengklik tombol Edit setelah mengklik icon Use (Recurring). 

 

MENGHAPUS TRANSAKSI BERULANG 

1. Klik icon Use (Recurring). 

2. Klik Delete. 

Penghapusan hanya akan menghapus jurnal berulang yang telah dibuat dan tidak berpengaruh pada 

transaksi yang dicatat dengan mengaktifkan jurnal recurring. 

 


