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     NERACA LAJUR 



 Neraca lajur 

 

  disebut juga kertas kerja (worksheet) yang berbentuk kertas   
berisi kolom-kolom untuk mencatat keuangan secara manual. 
Pencatatan pada neraca lajur ini cenderung bersifat tidak 
formal, sehingga bisa pengisiannya dapat diperbaiki dan 
dikoreksi nantinya jika perlu. Neraca lajur memang bukan 
merupakan salah satu dari jenis laporan keuangan, namun 
pembuatannya akan mempermudah proses penyusunan laporan 
keuangan itu sendiri. 

 Dalam neraca lajur, semua akun yang terdapat pada perusahaan 
akan dicatat dan digolongkan ke kolom atau lajur yang ada. 
Data akun yang akan dimasukkan dalam neraca lajur diambil 
dari data yang dicatat pada neraca saldo dan jurnal penyesuaian. 
Sedangkan untuk penggolongan kolom neraca lajur terbagi 
menjadi enam jenis, yaitu Neraca Saldo, Penyesuaian, Neraca 
Saldo Setelah Penyesuaian, Neraca, dan Laba Rugi. 
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Membuat Neraca Lajur 

 

Dalam membuat neraca lajur sebenarnya tidak banyak proses 

pencatatan dan penghitungan yang dilakukan, karena tinggal 

memindahkan beberapa data dari pencatatan lain yang sudah ada. 

Namun dalam proses memindahkan data tersebut perlu 

diperhatikan untuk mengecek kembali apakah data yang tertera 

sudah benar. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi neraca lajur 

yaitu untuk memeriksa kembali data dan menghindari kesalahan 

pencatatan keuangan. 

Untuk gambaran lebih jelasnya mengenai pencatatan neraca lajur, 

berikut adalah proses yang perlu dilakukan dalam membuat neraca 

lajur: 



Fungsi Neraca Lajur 

 

Setelah memahami apa itu neraca lajur, selanjutnya kita akan membahas fungsi dari 

neraca tersebut. Terdapat beberapa fungsi penerapan neraca lajur dalam pencatatan 

keuangan, yaitu: 

 

1. Meringkas Data dalam Pencatatan Keuangan 

2. Memeriksa Kembali Data yang Dicatat 

3. Membantu Penyusunan Laporan Keuangan 

4. Menunjukkan Perusahaan Telah Menjalankan Prosedur 



1. Membuat Format dan Kolom Neraca Lajur 

 

2. Memasukkan Data dari Neraca Saldo dan Jurnal Penyesuaian 

 

3. Menghitung Saldo yang Telah Disesuaikan 

 

4. Mengisi dan Menghitung Kolom Laba Rugi 





kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil diskusi kelompok kami, secara ringkas 

dapat disimpulkan bahwa neraca lajur dalam penyusunan laporan 

keuangan adalah sebagai berikut : 

1.   Mempermudah penyusunan laporan keuangan, karena neraca 

lajur menyajikan saldo – saldo rekening dan penyesuaian yang 

berkompeten. 

2.   Membantu menghindari kesalahan – kesalahan yang mungkin 

terjadi pada saat pemuatan penyesuaian. 

3.   Memungkinkan penyusunan laporan keuangan sementara 

(interim), tanpa harus menyelenggarakan jurnal penyesuaian secara 

formal. 
 


