
KEWAJIBAN 
LANCAR 

(Current Liabilities) 



PENGERTIAN 

Pengertian sederhana, kewajiban adalah utang yang 
harus dibayar oleh perusahaan. 
 
Lebih rinci, utang adalah kewajiban suatu perusahaan 
yang timbul dari transaksi pada waktu yang lalu dan 
harus dibayar dengan kas, barang atau jasa, di waktu 
yang akan datang. 
 
Kewajiban lancar adalah utang yang diharapkan akan 
dibayar 
(1) jangka waktu satu tahun (siklus operasi normal 

perusahaan) dan  
(2)dengan menggunakan aktiva lancar yang ada atau 

hasil dari pembentukan kewajiban lancar yang lain. 



KLASIFIKASI KEWAJIBAN LANCAR  

1. Utang yang jumlahnya dapat dipastikan dimuka  
  a. Utang dagang 
  b. Utang wesel 
  c. Utang gaji 

2. Utang yang jumlahnya tergantung dari hasil 
operasi 
  a. Utang bonus 
  b. Utang pajak penghasilan 

3. Utang Bersyarat 
  a. Utang hadiah 
  b. Utang garansi 



UTANG DAGANG 

Utang dagang adalah  
 utang yang timbul dari operasi 
 perusahaan yang berkelanjutan 
 mencakup: akuisisi barang 
 dagangan, bahan, perlengkapan 
 dan jasa yang digunakan dalam 
 produksi serta penjualan barang 
 atau jasa. 



UTANG WESEL 

Utang wesel adalah utang yang 
diperkuat dengan perjanjian tertulis 
diantara kedua belah pihak.  

 
Utang wesel dapat diklasifikasikan 
ke dalam dua jenis yaitu: 
 

1. Utang Wesel Berbunga 
 

2.  Utang Wesel Tidak Berbunga 
 



JENIS UTANG WESEL 

1. Utang Wesel Berbunga 
Utang wesel berbunga menetapkan adanya suatu suku 
bunga dan debitor akan menerima kas, aktiva lain, 
atau jasa dan membayar kembali jumlah nominal wesel 
tersebut dengan ditambah bunga pada suku bunga 
yang ditetapkan terhadap satu atau lebih tanggal 
bunga.  
 
2. Utang Wesel tidak Berbunga 
Utang wesel tanpa bunga tidak secara nyata 
menunjukkan adanya penetapan bunga meskipun 
sebenarnya memuat adanya bunga. Kas yang diterima 
dari wesel bayar adalah nilai yang didiskontokan pada 
jumlah nominal dengan menggunakan suku bunga 
efektif. 



CONTOH 1 

UTANG WESEL BERBUNGA 

 

Bank A menyetujui untuk memberi pinjaman sebesar 

Rp.100.000.000,- pada tanggal 1 Oktober 2012. Untuk itu 

bank minta kepada Toko YOGYA untuk menandatangani 

sebuah promes dengan bunga 12%, dan berjangka waktu 
4 bulan. 

Diminta: 

Jurnal yang dibuat Toko YOGYA untuk mencatat: 

1. Penerimaan pinjaman uang 1 Oktober 2012. 

2. Pengakuan bunga 31 Desember 2012. 

3. Pelunasan utang wesel 



JAWAB: 
 
1. Jurnal penerimaan pinjaman  
1 okt’ 12  
 Kas    Rp.100.000.000 
         Utang Wesel    Rp.100.000.000 
 
2. Jurnal penerimaan bunga  
31 des’ 12  
 Biaya bunga              Rp.3.000.000 
  Utang bunga   Rp.3.000.000 
 
3. Jurnal pelunasan utang wesel 
 Utang Wesel  Rp. 100.000.000 
 Utang Bunga  Rp.      3.000.000 
 Biaya bunga  Rp.      1.000.000 
  Kas     Rp. 104.000.000 



CONTOH 2 

UTANG WESEL TIDAK BERBUNGA 

 

Bank B menyetujui untuk memberi pinjaman sebesar 

Rp.100.000.000,- pada tanggal 1 Oktober 2012. Untuk itu 
bank minta kepada Toko YOGYA untuk menandatangani 
sebuah promes dengan nilai nominal Rp.104.000.000,- 
dan berjangka waktu 4 bulan. 

Diminta: 

Jurnal yang dibuat Toko YOGYA untuk mencatat: 

1. Penerimaan pinjaman uang 1 Oktober 2012. 

2. Pengakuan bunga 31 Desember 2012. 

3. Pelunasan utang wesel. 



JAWAB: 
1. Jurnal penerimaan pinjaman  
  1 okt’ 12   
 Kas                      Rp.100.000.000 
 Diskonto utang wesel   Rp.      4.000.000 
        Utang wesel                 Rp. 104.000.000 
2. Jurnal pengakuan bunga  
  31 des’ 12  
             Biaya bunga       Rp.3.000.000 
                      Diskonto utang wesel      Rp. 3.000.000 
3. Jurnal pelunasan utang wesel 
       Utang wesel    Rp.104.000.000 
       Biaya bunga                Rp.    1.000.000 
              Diskonto utang wesel  Rp.     1.000.000 
                  Kas                  Rp. 104.000.000 



UTANG BERSYARAT 

Utang bersyarat merupakan utang yang sampai pada 
tanggal neraca masih belum pasti apakah akan menjadi 
kewajiban atau tidak. 
 
Kewajiban yang termasuk hutang bersyarat meliputi:  
 Utang yang timbul dari sengketa hukum 
 Utang Garansi 
 Piutang wesel yang didiskontokan dan piutang yang  
    dijaminkan 
 Pajak kurang bayar yang jumlahnya belum pasti 
 Jaminan yang diberikan terhadap penurunan lain  
    nilai barang yang dijual 



CONTOH 3 
UTANG GARANSI 

 
Sebuah perusahaan menjual produk seharga Rp. 75.000.000 
dengan garansi 30 bulan pada 1 Januari 2013. Dengan 
Pengalaman sebelumnya menunjukkan rata-rata biaya untuk 
memperbaiki kerusakan adalah 5% dari harga jual dalam masa 
garansi. 
Jurnal mencatat estimasi biaya  
1 Jan’ 13  Biaya garansi    Rp.3.750.000 
  Utang garansi    Rp.3.750.000 
 
Pada tanggal 31 Maret’ 12 pelanggan mengklaim garansi senilai 
Rp.1.500.000 
Jurnal yang diperlukan  
31 Mar’ 13  Utang garansi  Rp.1.500.000 
  Barang habis pakai   Rp.1.500.000 


