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BAB 9

KEWAJIBAN

A. Pengertian Kewajiban

Setiap perusahaan umumnya memiliki kewajiban atau yang biasa

disebut dengan utang yang harus diselesaikan atau dibayar oleh

kas, barang atau jasa. dalam pengertian ini kewajiban memiliki tiga

karakteristik yang meliputi:

1. Kewajiban/utang terjadi akibat dari transaksi yang telah terjadi

2. Kewajiban/utang ini sifatnya tidak bisa dihindari

3. Kewajiban/utang ini memerlukan penyelesaian /pembayaran di masa

yang akan datang dengan menggunakan kas, barang atau jasa.

Sebagai contoh adalah kewajiban atau utang yang timbul akibat

perusahaan meminjam uang ke bank, kewajiban atau utang yang timbul

dari pembelian barang secara kredit, kewajiban atau utang yang timbul dari

pembayaran gaji pegawai yang tertunda dan sebagainya.

Kewajiban atau utang dikelompokkan menjadi dua yaitu kewajiban

lancar dan kewajiban tidak lancar. Kewajiban lancar disebut juga dengan

kewajiban jangka pendek, sedangkan kewajiban tidak lancar disebut dengan

kewajiban jangka panjang. Jadi mengelompokkan kewajiban menjadi

perusahaan. Jadi dalam bahasa yang

sederhana kewajiban adalah utang yang harus

dibayar atau diselesaikan oleh perusahaan di

masa yang akan datang dengan menggunakan

Kewajiban adalah utang
yang harus dibayar atau

diselesaikan oleh
perusahaan di masa yang

akan datang
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kewajiban lancar atau tidak lancar tergantung dari waktu penyelesaiannya

atau pembayarannya.

Kewajiban yang harus segera diselesaikan dalam waktu satu periode

siklus akuntansi atau dalam satu tahun disebut sebagai kewajiban lancar.

Sedangkan kewajiban yang penyelesaiannya memerlukan waktu lebih dari

satu periode siklus akuntansi atau lebih dari satu tahun dikelompokkan

sebagai kewajiban atau utang jangka panjang.

B. Kewajiban Lancar

Di atas telah disebutkan kewajiban lancar adalah kewajiban yang harus

diselesaikan atau dibayar dalam waktu satu periode siklus akuntansi atau

Kewajiban yang harus
diselesaikan atau dibayar
dalam waktu satu periode

siklus akuntansi atau dalam
waktu satu tahun.

dalam waktu satu tahun dengan menggunakan

kas, barang atau jasa. Penyelesaian

kewajiban lancar bisa juga dilakukan dengan

membentuk kewajiban lancar lain atau dengan

kata lain menutup kewajiban/utang lama dan membuka kewajiban/utang

yang baru.

Terdapat banyak jenis kewajiban/utang lancar, diantaranya adalah:

1. Utang dagang atau utang usaha (account payable)

2. Utang wesel (notes payable)

3. Utang pajak penjualan (sales taxes payable)

4. Utang pajak penghasilan (Income taxes payable)

5. Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo pada periode sekarang

(current maturities of long term debt)

6. Utang dividen (dividends payable)

7. Pendapatan diterima dimuka (unearned revenue)

8. Kewajiban kontingensi
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C. Jenis-Jenis Kewajiban Lancar

1. Utang Dagang (Account Payable)

Utang dagang atau utang usaha (account payable atau trade ac-

count payable) adalah utang yang timbul sebagai akibat adanya

pembelian barang atau jasa yang dilakukan secara kredit. Pembelian

secara kredit adalah pembelian yang mempunyai kesenjangan waktu

antara penerimaan barang atau jasa dengan pembayarannya, dimana

penerimaan barang atau jasa tersebut mendahului pembayarannya.

Untuk pembelian secara kredit biasanya pihak penjual

mencantumkan syarat penjualan atau syarat pembelian. Syarat

penjualan ini biasanya dicantumkan dalam faktur penjualan misalnya

n/30 (n adalah singkatan dari netto). Syarat penjualan seperti ini berarti

bahwa harga faktur (jumlah yang tertera dalam faktur) harus dibayar

dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal faktur. Cara lain adalah n.10/

EOM (EOM adalah singkatan dari end of month) yang berarti bahwa

faktur harus dibayar dalam jangka waktu 10 hari sesudah akhir bulan,

dihitung dari bulan yang tercantum dalam faktur.

Agar segera dilakukan pembayaran atas utang dagang ini biasanya

penjual memberikan penawaran menarik berupa potongan tunai.

Potongan tunai yang ditawarkan dicantumkan dalam faktur penjualan.

Misalnya 2/10, n/30 yang berarti bahwa pembeli akan mendapatkan

potongan tunai sebesar 2% dari harga faktur bila pembeli melunasi dalam

waktu 10 hari dari tanggal faktur dengan jangka waktu kredit selama 30

hari. Bentuk syarat yang lain adalah 1/EOM, n/60 artinya pembeli akan
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mendapatkan potongan 1% dari harga faktur bila pembeli melunasi

sebelum akhir bulan dengan jangka waktu kredit selama 60 hari.

Contoh: pada tanggal 1 April 2007 A membeli barang dagangan

secara kredit dengan harga Rp. 5.000.000,- dengan syarat 2/10.n/30. Ini

mempunyai arti apabila pelunasan dilakukan dalam waktu 10 hari

setelah tanggal 1 April 2007 akan mendapat potongan 2% dan

pembayaran yang dilakukan setelah tanggal 11 April 2007 tidak

mendapat potongan atau neto dengan jangka waktu pelunasan 30 hari

setelah tanggal 1 April 2007.
Jurnal yang diperlukan untuk mencatat adalah:

a. Jurnal saat Transaksi Pembelian

Pada saat ini pembeli belum mengetahui apakah akan

mendapatkan potongan atau tidak, karena belum melakukan

pembayaran. Maka jurnal yang dibuat adalah jurnal untuk mengakui

timbulnya kewajiban atau utang dagang yaitu sebagai berikut:

b. Jurnal saat pelunasan pada masa potongan

Bila pembeli melakukan pelunasan saat dalam periode potongan

maka akan mendapatkan potongan sebesar 2% dari harga faktur

atau sebesar 2% × Rp. 5.000.000 = Rp.100.000. maka jurnal yang

dibuat adalah sebagai berikut:

Tanggal Keterangan Reff. Debit Kredit

2007

April 1 Pembelian Brg Dag 5.000.000

Utang dagang 5.000.000
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Namun bila pembeli melakukan pelunasan tidak pada masa

periode potongan atau setelah tanggal 10 april, maka jurnal yang

dibuat adalah sebagai berikut:

2. Utang Wesel (Notes Payable)

Utang wesel adalah kewajiban yang didukung dengan janji tertulis

atau promes. Dari sisi perusahaan yang berutang janji tertulis ini disebut

dengan wesel bayar, sebaliknya dari sisi perusahaan yang berpiutang

janji tertulis ini disebut dengan wesel tagih. Jangka waktu wesel ini

berbeda-beda untuk setiap perusahaan. Apabila jangka waktu kurang

dari satu tahun maka wesel dikelompokkan sebagai kewajiban/utang

lancar.

Terdapat dua jenis wesel yaitu wesel berbunga dan wesel tidak

berbunga. Untuk wesel berbunga berarti pemegang wesel bayar akan

dikenai bunga sebesar yang tercantum dalam wesel, sebaliknya untuk

wesel tidal berbunga, pemegang wesel bayar tidak akan dikenai bunga.

Berikut ini adalah ilustrasi untuk kewajiban/utang wesel berbunga.

Tanggal Keterangan Reff. Debit Kredit

2007

April 2 5 Utang Dagang 5.000.000

Kas 5.000.000

Tanggal Keterangan Reff. Debit Kredit

2007

April 8 Utang Dagang 5.000.000

Pot pembelian 100.000

Kas 4.900.000
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Tanggal Keterangan Reff. Debit Kredit

2007

Mei 1 Pembelian Barang Dagangan 10.000.000

Wesel Bayar 10.000.000

Pada tanggal 1 Mei 2007 perusahaan membeli barang dagangan

seharga Rp. 10.000.000,00 dengan menandatangani wesel 20% per

tahun dengan jangka waktu pelunasan wesel selama 3 bulan.

Jurnal pada saat transaksi pembelian dan penandatanganan wesel

adalah sebagai berikut:

Pada saat pelunasan, perusahaan harus membayar sebesar nilai

nominal yang tercantum dalam wesel bayar ditambah dengan beban

bunga yang harus dibayar. Perhitungan bunga wesel dilakukan sebagai

berikut:

Beban bunga wesel bayar 3 bulan adalah

Rp. 10.000.000,00 × 20% × 3/12 = Rp. 500.000,00.

Maka jurnal yang buat untuk mencatat pelunasan wesel bayar ditambah

bunga adalah sebagai berikut:

Namun apabila wesel yang ditandatangani tidak berbunga, maka

pada saat pelunasan perusahaan tidak harus dibebani dengan

pembayaran bunga, maka jurnal yang dibuat adalah:

Tanggal Keterangan Reff. Debit Kredit

2007

Agustus 1 Wesel Bayar 10.000.000

Beban bunga *) 500.000

Kas 10.500.000
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3. Pajak Penjualan (PPN Keluaran)

Pajak penjualan (PPN keluaran) merupakan pajak penjualan atau

pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikenakan atas barang-barang yang

dijual perusahaan. Perusahaan (penjual) memungut pajak tersebut dari

pembeli yang selajutnya harus menyetor hasill pemungutannya ke kas

negara. Pajak yang dipungut sebesar tarip yang telah ditetapkan negara

dan dipungut sebesar prosentase tertentu dari nilai penjualannya.

Pemungutan ini menimbulkan utang pajak penjualan bagi perusahaan

yang memungutnya karena timbulnya kewajiban bagi perusahaan untuk

menyetorkan hasil pungutannya ke kas negara. Berikut adalah ilustrasi

timbulnya utang pajak penjualan.

Ilustrasi 9.3

Pada tanggal 1 Mei 2007 perusahaan menjual barang dagangan tunai

seharga Rp. 5.000.000,00 dengan PPN 10%.

Pada saat perusahaan melakukan penjualan tunai ini, maka perusahaan

harus memungut pajak penjualan sebesar 10% dari harga jual dari

pembeli., sehingga pembayaran yang diterima perusahaan adalah

sebesar harga jual ditambah dengan pajak yang dipungut dari pembeli.

Tanggal Keterangan Reff. Debit Kredit

2007

Agustus 1 Wesel Bayar 10.000.000

Kas 10.000.000
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Jurnal yang harus dibuat oleh perusahaan pada transaksi ini adalah

sebagai berikut:

*) Perhitungan PPN keluaran adalah 10% × Rp. 5.000.000,00 = Rp500.000,00

4. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan pada

penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak badan dengan tarif tertentu

pada akhir periode fiskal. Jumlah pajak yang terhitung sesuai dengan

peraturan perpajakan harus segera dibayarkan ke kas negara. Bila

perusahaan tidak segera membayar pajak pada akhir periode akuntansi

(periode pelaporan keuangan) maka pajanya menjadi pajak terutang

dan harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Untuk perhitungan dan

perlakuan akuntansi pajak penghasilan disajikan dalam buku tersendiri.

5. Pajak Penghasilan Karyawan yang Dipotong dari Gaji

Pajak penghasilan karyawan merupakan pajak yang dikenakan

pada seorang karyawan yang memiliki penghasilan dari perusahaan.

Pajak ini bisa dipungut perusahaan dari karyawannya. Selanjutnya

perusahaan kan menyetorkan hasil pemungutan ini kepada kas negara.

Prosedur dan jurnal pencatatannya hampir sama dengan pajak

penjualan.

Tanggal Keterangan Reff. Debit Kredit

2007

Mei 1 Kas 5.500.000

Penjualan Barang Dag. 5.000.000

PPN Keluaran *) 500.000
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Ilustrasi 9.4:

Pada tanggal 1 Januari 2007 dilakukan pembayaran gaji mingguan

sebesar Rp. 500.000,00. Pajak penghasilan yang dipotongkan sebesar

Rp. 25.000,00.

Jurnal yang dibuat perusahaan adalah sebagai berikut:

6. Bagian Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo pada

Periode Sekarang (Current Maturities of Long Term

Debt)

Utang ini timbul karena terdapat utang jangka panjang perusahaan

yang akan jatuh tempo pada periode sekarang. Contoh utang dari jenis

ini adalah bagian dari obligasi, wesel bayar jangka panjang dan utang

jangka panjang lain yang jatuh tempo dalam tahun ini (tahun pelaporan).

Sebagai ilustrasi disampaikan contoh sebagai berikut: misalnya

perusahaan memiliki utang bank sebesar Rp. 5.000.000.000,. yang jatuh

tempo pada bulan Maret 2007. maka pada saat perusahaan menyusun

laporan keuangan pada 31 Desember 2006, perusahaan harus

mencantumkan utang bank ini ke dalam kelompok kewajiban/utangt

lancar, karena akan jatuh tempo kurang dari satu tahun.

Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam masa berjalan tidak

boleh dimasukkan sebagai kewajiban jika : 1. akan dilunasi dengan aset

yang sudah dicadangkan untuk tujuan ini 2. akan didanakan kembali

atau dilunasi dari hasil penerbitan utang baru. 3. akan dikonversikan

menjadi modal saham.

Tanggal Keterangan Reff. Debit Kredit

2007

Januari 1 Beban gaji 500.000

Utang PPH yang dipotong 25.000

Kas 475.000
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7. Utang Dividen

Utang dividen adalah jumlah yang terutang oleh perseroan kepada

para pemegang sahamnya sebagai hasil dari diotorisasikannya

pembagian dividen oleh rapat umum pemegang saham.

Dalam proses pembagian dividen ini terdapat tiga tanggal yang

berpengaruh terhadap pencatatan akuntansi, yaitu i) tanggal

pengumuman atau tanggal disahkannya dan diumumkannya pembagian

dividen,  ii) tanggal pendaftaran saham bagi pemegang saham, iii) tanggal

pembayaran dividen oleh perusahaan kepada pemegang saham.

Berikut disajikan ilustrasi proses pembagian dividen beserta catatan

akuntansi yang menyertainya.

Ilustrasi 5

Pada tanggal 31 Desember 2006 RUPS suatu perusahaan

mengumumkan pembagian dividen kas sebesar Rp. 50.000.000,00.

Diumumkan juga bahwa pencatatan saham dilakukan tanggal 10 Januari

2007 sedangkan dividen tersebut dibayar tanggal 1 Februari 2007.

Berdasarkan pada transaksi di atas, jurnal dibuat adalah sebagai berikut:

a. Pada Tanggal Pengumuman

Pada tanggal ini mulai timbulnya utang dividen, karena

perusahaan mengakui akan membayar dividen di masa yang akan

datang. Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:
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b. Pada Tanggal Pencatatan

Pada tanggal ini (10 Januari 2007) perusahaan tidak melakukan

penjurnalan, karena pada tanggal ini perusahaan hanya melakukan

pendaftaran saham-saham oleh pemegangnya, yang akan digunakan

sebagai dasar pembayaran dividen.

c. Pada Tanggal Pembayaran

Pada tanggal ini perusahaan melakukan pembayaran dividen

terutang sesuai dengan jumlah saham yang tercatat/terdaftar
sebelumnya. Jurnal yang dibuat oleh perusahaan untuk mencatat

pembayaran dividen ini adalah:

8. Pendapatan Diterima Dimuka

Perusahaan kadang-kadang menerima pembayaran uang muka

lebih dahulu atas penjualan barang dagangan atau atas penyerahan

jasa kepada pembeli atau pelanggannya. Penerimaan kas yang terjadi

sebelum barang atau jasa diserahkan disebut sebagai pendapatan

diterima di muka.

Ilustrasi 6

Misalkan pada tanggal 20 Januari 2007 perusahaan menerima uang

muka penjualan atas barang dagangan sebesar Rp. 10.000.000 yang

mana barang dagangan akan kemudian. Berdasar pada transaksi ini,

Tanggal Keterangan Reff. Debit Kredit

2006

Desember 31 Laba ditahan 50.000.000

Utang dividen 50.000.000

Tanggal Keterangan Reff. Debit Kredit

2007

Februari 1 Utang dividen 50.000.000

Kas 50.000.000
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maka jurnal yang harus dibuat pada tanggal 20 Januari adalah sebagai

berikut:

Akun ini dikelompokkan sebagai akun kewajiban lancar apabila

sampai dengan penyusunan laporan keuangan, barang atau jasa belum

dikirimkan kepada pelanggan.

9. Kewajiban Kontinjensi

Kadangkala perusahaan memberikan jaminan atau garansi kepada

pelanggannya atas barang atau jasa yang dibelinya. Garansi atau

jaminan ini biasanya diberikan dalam rangka untuk menarik minat

pembeli. apabila perusahaan memberikan jaminan atas barang atau jasa

yang dijualnya maka perusahaan harus mengakui adanya kewajiban

yang disebut dengan kewajiban kontinjensi.

Kewajiban kontinjensi adalah kewajiban yang tergantung pada

Tanggal Keterangan Reff. Debit Kredit

2007

Januari 2 0 Kas 10.000.000

Pendapatan diterima dimuka 10.000.000

Kewajiban kontinjensi:
kewajiban yang tergantung
pada terjadinya atau tidak
terjadinya kejadian masa
depan mengenai jumlah,
tanggal dan pihak yang

dibayarkan

terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih

kejadian masa depan untuk memastikan jumlah

kewajiban atau utang yang harus diselesaikan,

Contoh kewajiban kontinjensi adalah biaya

garansi dan jaminan dll.

Ilustrasi 7

Pada tanggal 1 Januari 2007 PT A menjual 100 unit mesin fotokopi

dengan harga per unit @ Rp. 15.000.000,00. Setiap mesin mendapat

jaminan satu tahun. Pada tanggal 31 Desember 2007 perusahaan

memperkirakan biaya jaminan untuk tahun 2008 sebesar Rp.

25.000.000,00.

Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Pada saat penjualan.
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Tanggal Keterangan Reff. Debit Kredit

2007

Januari 1 Kas/Piutang Dagang 1.500.000.000

Penjualan 1.500.000.000

Pada saat pengakuan timbulnya biaya jaminan.

Akun taksiran kewajiban menurut jaminan ini dikelompokkan sebagai

kewajiban lancar. Akun inilah yang disebut dengan kewajiban kontinjensi.

D. Penyajian Kewajiban di Laporan Keuangan
Kewajiban disajikan di neraca sebelah kredit. Untuk lebih jelasnya disajikan

berikut ini.

Tanggal Keterangan Reff. Debit Kredit

2007

Desember    31 Beban Jaminan 25.000.000

Taksiran Kewajiban Mnrt. 25.000.000

jaminan

PT Abadi

Neraca

Per 31 Desember 2006

Aset Kewajiban

Aset lancar: Kewajiban lancar:

Kas X X Utang Dagang  X   X

Piutang X X Utang Wesel X X
Persediaan X X PPN Keluaran X X

Investasi JK X X Utang Dividen X X
pendek Taksiran Kewajiban

Menurut Jaminan

Jumlah

Aset Tetap: Kewajiban jangka
panjang:

Tanah X X Utang Obligasi  X   X

Gedung X X Agio (Disagio) ±  X X X X
Akumulasi Peny. (X X) X X

gedung
Ekuitas:

Kendaraan X X Modal Saham X X

Akumulasi Peny. (X X) X X Agio (Disagio) ± X X X X
kendaraan

Aset lain-lain X X Laba ditahan X X

Total Aset X X Total Kewajiban dan X X

ekuitas
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Soal-Soal Latihan Bab 9

I. PERTANYAAN

1. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban?

2. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban lancar?

3. Sebutkan akun-akun yang tergolong kewajiban lancar? Dan jelaskan

pengertian dari masing-masing akun tersebut!

4. Bagaimana pengakuan dari kewajiban lancar?

5. Bagaimana pengukuran dari kewajiban lancar?

6. Bagaimana penyajian kewajiban lancar di laporan keuangan?

II. LATIHAN SOAL PILIHAN

Pilihlah satu dari jawaban yang tersedia yang menurut anda paling benar.

Latihan 9-1

Pengorbanan ekonomis di masa depan sebagai akibat adanya transaksi

di masa lalu kepada kesatuan lain disebut:

A. Aset.

B. Kas.

C. Kewajiban.

D. Ekuitas.

Latihan 9-2

Kewajiban yang pelunasannya kurang dari satu tahun atau satu periode

akuntansi disebut:

A. Aset lancar.

B. Kewajiban lancar.

C. Kewajiban jangka panjang.

D. Aset tetap.
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Latihan 9-3

Berikut yang tergolong kewajiban lancar adalah:

A. Wesel bayar jangka pendek.

B. Utang dagang.

C. PPN keluaran.

D. Semua benar.

Latihan 9-4

Kewajiban lancar merupakan kategori kewajiban yang dapat ditentukan.

Dapat ditentukan disini mempunyai arti mengandung kepastian dalam:

A. Jumlah uang yang harus dibayarkan.

B. Waktu pelunasannya.

C. Pihak yang dibayarkan.

D. Semua benar

Latihan 9-5

Kewajiban yang mengandung ketidakpastian disebut:

A. Kontinjensi.

B. Aset tak berwujud.

C. Aset tetap.

D. Kewajiban lancar.

III. SOAL

Soal 9-1

Pada tanggal 31 Desember 2006 PT A mempunyai kewajiban lancar

yang disajikan di neraca berikut ini:
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Akun 2005

Wesel Bayar Rp. 20.000.000,00

Hutang Dagang Rp. 30.000.000,00

Kewajiban yang masih harus dibayar Rp. 55.000.000,00

Hutang Pajak Penghasilan Rp   .2.000.000,00

Jatuh tempo lancar dari hutang jangka panjang Rp. 16.000.000,00

a. Analisislah penyajian kewajiban tersebut diatas.

b. Jelaskan pengertian dari masing-masing kewajiban tersebut.

Soal 9-2

Pada tanggal 5 Januari 2008 Toko Asri menjual beras 100 karung beras

dengan harga per karung Rp. 150.000,00 secara kredit. Dengan syarat

penjualan 2/10.n.30. PPN 10% Penerimaan uang tunai tanggal 10 Januari

2008.

Diminta:

a. Buatlah jurnal yang harus dibuat Toko Asri pada saat penjualan tanggal

5 Januari 2008.

b. Hitunglah besarnya potongan yang diberikan dan PPN.

c. Buatlah jurnal yang harus dibuat Toko Asri untuk penerimaan uang tunai

10 Januari 2008.

Soal 9-3

Pada tanggal 31 Januari 2008 CV TRIO membayar gaji pegawai sebesar

Rp. 50.000.000,00. CV TRIO memungut pajak karyawan sebesar 10%. Dan

menyetorkan ke kantor pajak tanggal 5 Februari 2008

Diminta:

a. Buatlah jurnal yang harus dibuat CV TRIO pada saat membayar gaji

pada tanggal 31 Januari 2008.

b. Buatlah jurnal untuk mencatat pembayaran pajak ke kantor pajak pada

tanggal 5 Februari 2008.


