
Akuntansi Aktuaria I Kelas B 
Dosen: Sari Atmini 
 
Kuis 1: Jurnal Transaksi dan Laporan Keuangan 
Selasa, 16 Maret 2021; Waktu: 60 menit 
 
Soal 1 
 
PT Indopersada adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang desain interior, yang baru 
berdiri pada tanggal 1 Februari 2021. Berikut adalah transaksi yang dilakukan oleh PT Indopersada 
selama bulan Februari 2021. 
 

Tgl Keterangan 

1 Para pemegang saham menginvestasikan Rp500.000.000 dan mendapatkan saham biasa PT 
Indopersada. 

1 PT Indopersada merekrut dua interior desainer dengan gaji Rp10.000.000 per orang per bulan. 

1 Dibayar Rp90.000.000 untuk sewa bangunan kantor selama 12 bulan ke depan. 

3 Dibeli perlengkapan kantor dengan total harga Rp1.250.000 secara tunai. 

3 Dibeli 5 notebook dengan harga per unit Rp20.000.000 secara kredit. 

4 Disepakati perjanjian kontrak kerja dengan klien senilai Rp50.000.000, untuk memberikan jasa 
desain interior bagi rumah klien. 

8 Dibayar Rp40.000.000 atas notebook yang dibeli pada tanggal 3. 

10 Dibayar Rp100.000 atas penggunaan PDAM dari tanggal 1-10 Februari. 

10 Diselesaikan pekerjaan desain interior dapur bagi salah satu klien, Rp7.500.000, dan dikirimkan 
tagihan kepada klien. 

11 Diselesaikan pekerjaan desain interior ruang tamu bagi salah satu klien, Rp12.500.000, dan klien 
langsung membayar seluruhnya dengan cara transfer ke rekening bank PT Indopersada. 

12 Dibeli seperangkat meja kursi kantor dengan total Rp55.000.000. Dari jumlah tersebut, telah 
dibayar Rp25.000.000 tunai, sedangkan sisanya akan dibayar dalam 10 hari ke depan. 

15 Dibayar Rp2.000.000 untuk gaji satpam selama 2 minggu pertama bulan Februari. 

15 Dibayar Rp850.000 untuk pemakaian listrik tanggal 1-15 Februari. 

18 Menerima pembayaran dari klien Rp20.000.000 atas pekerjaan yang telah disepakati pada 
tanggal 4 namun belum dikerjakan oleh PT Indopersada. 

19 Dibayar Rp30.000.000 untuk melunasi meja kursi kantor yang dibeli pada tanggal 12. 

20 Dibayar gaji karyawan bagian administrasi, Rp15.000.000 

22 Diselesaikan pekerjaan desain interior kamar tidur utama dan kamar tidur anak bagi klien, 
Rp17.500.000. Dari jumlah tersebut, klien membayar tunai Rp2.500.000 dan sisanya akan 
dibayar dalam 2 minggu ke depan. 

25 Dibayar gaji desainer interior, Rp20.000.000. 

27 Diselesaikan pekerjaan yang telah disepakati dengan klien pada tanggal 4 dan diterima 
pembayaran uang mukanya pada tanggal 18. Untuk itu, PT Indopersada mengirimkan tagihan 
kepada klien. Klien membayar melalui transfer ke rekening bank PT Indopersada Rp10.000.000 
dan sisanya akan dilunasi dalam satu bulan ke depan. 

28 Diumumkan dan dibayarkan dividen kas kepada para pemegang saham, Rp25.000.000. 

 
Instruksi: Siapkan jurnal untuk transaksi-transaksi tersebut. Tuliskan ‘tidak ada jurnal’ untuk 

transaksi yang menurut Saudara tidak perlu dicatat dalam bentuk jurnal. 



Soal 2 
 
Berikut adalah akun-akun yang ada di buku besar PT Terbaik beserta saldonya per 28 Februari 2021. 
 

Nama Akun Jumlah (Rp) 

Utang Usaha 
Modal Saham Biasa 
Peralatan 
Dividen 
Pendapatan Jasa Diterima di Muka 
Beban Gaji dan Upah 
Pendapatan Jasa 
Kas 
Perlengkapan 
Beban Sewa 
Utang Gaji dan Upah 
Utang Usaha 
Piutang Usaha 
Sewa Dibayar di Muka 

20.000.000 
25.000.000 
76.000.000 

8.000.000 
10.000.000 
38.000.000 
86.000.000 
11.000.000 

5.000.000 
2.000.000 
3.000.000 
9.000.000 
8.000.000 
5.000.000 

 
Instruksi:  

a. Siapkan neraca saldo (trial balance) bagi PT Terbaik per 28 Februari 2021 dalam format yang 
tepat. 

b. Siapkan laporan keuangan PT Terbaik untuk perioda bulan Februari 2021, yang terdiri atas 
laporan laba rugi, laporan perubahan saldo laba, dan laporan posisi keuangan dalam format 
yang tepat, termasuk cara penulisan judul masing-masing laporan keuangan tersebut. 

 
 
 
 

Selamat Mengerjakan 


