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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Analisis Situasi  

Perusahaan dagang adalah perusahaan yang mendapatkan  penghasilan dari penjualan 

barang dagang. Beban utama dari perusahaan dagang adalah harga pokok barang yang dijual 

kepada pelanggan yang dikenal sebagai harga pokok penjualan (Hans, 2016). Barang dagang 

yang belum terjual atau masih berupa persediaan barang dagang maka persediaan tersebut 

termasuk dalam kelompok aktiva, Apabila barang dagang tersebut telah terjual maka harga 

pokok dari persediaan yang telah terjual tersebut menjadi suatu beban yang disebut sebagai 

harga pokok penjualan.  

Transaksi pada sebuah perusahaan dagang, setelah dicatat kedalam jurnal dan diposting ke 

akunnya di buku besar, yang kemudian dari akun-akun tersebut akan terlihat saldonya.. 

Setelah saldo masing-masing akun di buku besar dikumpulkan dan dibuat Neraca Saldo, 

maka tahap selanjutnya adalah membuat ayat jurnal penyesuaian. Penyesuaian dilakukan 

karena ada beberapa saldo akun dalam Neraca Saldo yang belum lengkap atau belum sesuai 

dengan kondisi yang sesungguhnya.   

Beberapa kondisi yang menyebabkan neraca saldo belum lengkap atau belum mencerminkan 

kondisi yang sesungguhnya (Kieso, 2019) misalnya: a. beberapa kejadian tidak dicatat setiap 

hari karena tidak efisien seperti pemakaian supplies per hari. b. beberapa beban muncul 

dengan berlalunya waktu dan bukan karena transaksi harian seperti sewa, asuransi dan c. 

beberapa item yang belum tercatat.  

Karena kondisi itu maka diperlukan  jurnal penyesuaian yang berfungsi agar akun nominal 

yakni pendapatan dan beban diakui pada suatu periode yang tepat dan mencerminkan kondisi 

yang sesungguhnya dan agar akun riel yakni akun harta, hutang dan modal mencerminkan 

kondisi yang sebenarnya. Penyesuaian yang dilakukan pada perusahaan dagang pada 

dasarnya sama seperti penyesuaian pada perusahaan jasa, namun ada penambahan 

penyesuaian pada perusahaan dagang terkait dengan persediaan barang dagang 

B. Masalah Mitra dan Solusinya 

Pelatihan penyusunan jurnal penyesuaian  bagi  perusahaan dagang  dirasa perlu 

untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman peserta didik bagi SMA Katolik Ricci. 

Mitra sekolah menghadapi masalah karena keterbatasan praktisi dalam bidang akuntansi.   

Tim PKM Universitas Tarumanagara memberikan solusi untuk memberikan pelatihan secara 

online mengenai pembahasan pengertian jurnal penyesuaian bagi perusahaan dagang, 

pencatatan jurnal penyesuaian, dan neraca saldo setelah penyesuaian.  

  



BAB  II   

PELAKSANAAN 

A. Deskripsi Kegiatan 

Karena dalam kondisi masih tingginya Covid 19 dan terdapat  peraturan pemerintah 

mengenai PPKM ( Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) maka 

pelaksanaan pelatihan dilaksanakan secara online melalui media zoom.  Siswa siswi 

mitra sekolah mengikuti pelaksanaan pelatihan secara online dari rumah masing – 

masing. Setelah pelaksanaan pemaparan materi, untuk lebih memahami hasil maka Tim 

PKM Universitas Tarumanagara memberikan kuis kepada peserta pelatihan. 

 

B. Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dalam pelaksaan Webinar bagi 

siswa SMA Katolik Ricci   adalah sebagai berikut: 

1. Pertemuan awal 

    Pada pertemuan awal, tim PKM akan melakukan investigasi mengenai tujuan dari 

khalayak mitra untuk meningkatkan pengetahuan siswa didik dalam SMA Katolik 

Ricci mengenai kebutuhan yang diperlukan. 

2. Diskusi mengenai analisis materi  webinar 

    Setelah mengetahui kebutuhan akan peningkatan materi webinar pada siswa didik SMA 

Katolik Ricci, maka disiapkan rencana untuk melaksanakan kegiatan Webinar dengan 

topik penyusunan jurnal penyesuaian perusahaan dagang. 

3. Diskusi mengenai perencanaan pelaksanaan Webinar 

    Persiapan untuk pelaksanaan kegiatan Webinar bagi siswa SMA Katolik Ricci  yang 

karena pandemi Covid untuk saat ini tidak memungkinkan untuk mengadakan 

presentasi secara tatap muka. 

4. Evaluasi perencanaan Webinar 

    Merupakan tahap akhir dari perencanaan kegiatan Webinar bagi siswa sekolah SMA 

Katolik Ricci. 

 

C. Luaran 

Luaran yang dihasilkan dari kegiatan PKM ini berupa artikel yang akan 

dipublikasikan dalam publikasi ilmiah dalam Opini Tarumanagara. 

 

  



 

BAB  III 

KESIMPULAN 

 

 Pelatihan penyusunan pembuatan jurnal penyesuaian  untuk siswa siswi SMA Katolik 

Ricci telah berjalan dengan lancar dan mitra sekolah merasakan mendapat masukan dan 

manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan. Mitra sekolah mengharapkan bisa dilaksanakan 

kegiatan rutin selanjutnya untuk meningkatkan pengetahuan siswa  siswi SMA Katolik Ricci, 

terutama dalam bidang akuntansi. 

Pelatihan ini  juga memberikan manfaat bagi Universitas Tarumanagara untuk kegiatan 

promosi sehingga siswa siswi SMA Katolik Ricci semakin mengenal Universitas 

Tarumanagara. 
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Perusahaan dagang akan mendapatkan penghasilan utama dari penjualan barang dagang. Beban 

utama dari perusahaan dagang adalah harga pokok barang yang dijual kepada pelanggan yang 

dikenal sebagai harga pokok penjualan (Hans, 2016). Barang dagang yang belum terjual atau 

masih berupa persediaan barang dagang akan  termasuk dalam kelompok aktiva, Apabila barang 

dagang tersebut telah terjual maka harga pokok dari persediaan yang telah terjual tersebut 

menjadi suatu beban yang disebut sebagai harga pokok penjualan.  

Transaksi pada sebuah perusahaan dagang, setelah dicatat kedalam jurnal dan diposting ke 

akunnya di buku besar, yang kemudian dari akun-akun tersebut akan terlihat saldonya.. Setelah 

saldo masing-masing akun di buku besar dikumpulkan dan dibuat Neraca Saldo, maka tahap 

selanjutnya adalah membuat ayat jurnal penyesuaian. Penyesuaian dilakukan karena ada 

beberapa saldo akun dalam Neraca Saldo yang belum lengkap atau belum sesuai dengan kondisi 

yang sesungguhnya.   

Ada beberapa alasan yang menyebabkan Neraca Saldo belum lengkap atau belum 

mencerminkan kondisi yang sesungguhnya (Kieso, 2019) misalnya: kejadian tidak dicatat 

setiap hari karena tidak efisien seperti pemakaian perlengkapan per hari; karena terdapat  beban 

yang muncul dengan berlalunya waktu dan bukan karena transaksi harian seperti beban sewa 

dan beban asuransi dan karena beberapa item yang belum tercatat, seperti penjualan kredit yang 

belum dicatat. 

SMA Katholik Ricci, adalah  sekolah swasta di Jakarta Barat yang sudah terakreditasi A , yang 

berlokasi di Jalan Kemenangan III / 47, Glodok, Taman Sari Jakarta Barat. SMA Katholik Ricci 

memiliki visi untuk membimbing siswa  lulusannya  memiliki kemampuan untuk berjiwa 

entrepreneur. Seorang entrepreneur memerlukan kemampuan untuk menghitung penyesuaian 

terhadap perusahaan dagang. 

SMA Katholik Ricci sangat menerima  tim abdimas FEB UNTAR dari  jurusan Akuntansi 

terkait dengan pelatihan mengenai penyusunan jurnal penyesuaian  perusahaan dagang. 

Pelatihan yang diberikan dalam bentuk webinar secara online dari Tim PKM Universitas 

Tarumanagara  berupa pemaparan materi penyusunan jurnal penyesuaian perusahaan dagang. 

diharapkan dapat mendukung pelajaran akuntansi dan memperluas wawasan anak didik  SMA 

Katholik Ricci akan pemahaman mengenai penyusunan jurnal penyesuaian  perusahaan 

dagang.  

Pelatihan penyusunan jurnal  penyesuaian disampaikan dengan mengikuti ketentuan  

Internasional Finansial Reporting Standard (IFRS) yang kemudian diadopsi oleh  Ikatan 

Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK).  



Pelaksanaan PKM dibuat sesuai protokol Kesehatan yang ditetapkan pemerintah yang 

memberlakukan  Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat terkait dengan kondisi 

pandemic Covid – 19.  Tim PKM FEB Untar  melaksanakan kegiatan dengan langkah – langkah 

sebagai berikut  :   

1. Pertemuan awal  

Tim PKM FEB UNTAR menjajaki  apa tujuan dan harapan dari mitra SMA Katholik Ricci 

mengenai pengetahuan penyusunan jurnal penyesuaian perusahaan dagang.  

2. Diskusi mengenai analisis materi  webinar  

Tim PKM FEB UNTAR memaparkan hasil analisa dari penjajakan dan berdiskusi dengan 

guru sekolah SMA Katholik Ricci mengenai materi yang akan disampaikan. 

3. Diskusi mengenai perencanaan pelaksanaan Webinar  

TIM PKM FEB UNTAR bersama mitra sekolah berdiskusi waktu yang tepat untuk 

pelaksanaan webinar secara online.  

4. Evaluasi perencanaan Webinar  

Tim PKM FEB UNTAR menyampaikan hasil evaluasi setelah pelaksaaan webinar agar 

menjadi masukan bagi sekolah SMA Katholik Ricci. 

  

Pelaksanaan webinar online dipilih pada bulan Maret 2022 dan kegiatan berlangsung dengan 

menggunakan media zoom. Materi webinar dibawakan oleh  Agustin Ekadjaja, SE., 

M.Si.,Ak.,CA; ASEAN CPA, dosen akuntansi FEB UNTAR. Webinar ini juga melibatkan 

mahasiswa FEB Universitas Tarumanagara angkatan 2020 yaitu Amanda Yang. Hasil feedback 

dari peserta webinar sangat baik, peserta menyatakan mendapatkan  peningkatan pengetahuan 

dan pemahaman dalam penyusunan jurnal penyesuaian perusahaan dagang  bagi siswa – siswi 

SMA Katholik Ricci.  

 

  

Gambar 1 :  Pemaparan materi kepada siswa -  siswa SMA Katholik Ricci 

 



Gambar 2 : Tim Abdimas Untar bersama guru dan siswa SMA Katholik  Ricci 

 

 

Pelatihan ini memberikan manfaat  bagi pihak sekolah untuk dapat meningkatkan pengetahuan 

anak didiknya dalam pemahaman penyusunan jurnal penyesuaian perusahaan dagang, dimana 

hal ini juga menjadi tujuan dan target yang ingin dicapai dalam Kegiatan PKM yang 

dilaksanakan. Tim PKM FEB UNTAR juga memberikan materi pelatihan kepada pihak 

sekolah SMA Katholik Ricci berupa modul mengenai penyusunan jurnal penyesuaian 

perusahaan dagang.  Diharapkan modul yang disampaikan kepada mitra sekolah dapat 

memberikan masukan dan pemahaman lebih mendalam dalam pemahaman materi yang 

disampaikan. Manfaat pelatihan juga diperoleh oleh mahasiswa FEB UNTAR dalam 

pengembangan kemampuan berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat diluar 

lingkungan kampus. 

 

Hasil feedback  dari kegiatan PKM berupa kuesioner yang disampaikan menunjukkan hasil 

yang baik. Hasil kegiatan PKM tertera pada Tabel 1, dimana dari hasil evaluasi menunjukkan 

bahwa  siswa sekolah  secara garis besar telah paham terhadap materi yang disampaikan 

mengenai pemahaman jurnal penyesuaian secara umum;  pemahaman cara membuat jurnal 

penyesuaian; pemahaman analisa penyusunan jurnal penyesuaian.  

Akhir kata, Mitra kegiatan PKM ini , SMA Katholik Ricci mempunyai misi untuk 

mempersiapkan anak didiknya menjadi wirausahawan yang sukses. Salah satu keterampilan 

yang dibutuhkan seorang wirausahawan sukses adalah kemampuan menyusun jurnal 

penyesuaian perusahaan dagang. Kegiatan PKM Universitas Tarumanagara telah berjalan 

dengan baik dan mendapatkan respon positif serta dukungan dari mitra untuk melaksanakan 

webinar bagi para murid dan guru di SMA Katholik Ricci. 

  



Tabel 1. Hasil Evaluasi Peserta Pelatihan 

Pertanyaan  Paham  Cukup Paham  Tidak Paham  

Saya memahami jurnal penyesuaian 37 13 0  

Saya memahami cara membuat jurnal            28 

penyesuaian  

22  0  

Saya memahami analisa jurnal penyesuaian  33  17  0  

   Sumber : Hasil Data Penulis (2022) 
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