
Pembulatan PPN menyebabkan Sisa Saldo - Akun Silang tidak balance 

Pada saat melakukan Export Import CSV dari Accurate ke E Faktur, terkadang terjadi Error karena disebabkan 

antara Nilai DPP dengan nilai PPN nya terdapat desimal, sehingga terjadi pembulatan nilai yang dapat 

menyebabkan E-Faktur menolak import-an csv atas Faktur tersebut. Sehingga sesuai petunjuk di Link berikut 

ini: https://solutioncenter.wordpress.com/2015/11/12/error-jumlah-dpp-ppn-ppnbm-objek-faktur-tidak-

sama-dengan-nilai-faktur-pada-waktu-exim-e-faktur/ 

Solusinya, setting dibagian Setup | Preferences | Taxation, dibagian Number for each Invoice kita set 

menjadi Rounded (Lower) seperti pada gambar di bawah ini 

 

Tapi tahukah anda bahwa cara tersebut seperti di atas juga akan menimbulkan masalah baru? dimana 

menyebabkan saldo Akun menjadi tidak balance (misalnya Akun silang) yang seharusnya pada 

akhirnya akan balance, tetapi kenyataannya tidak balance?. Untuk memperjelas nya silahkan ikuti 

simulasi kasus berikut ini 

Biasanya kita menyediakan "AKUN SILANG" Untuk tujuan tertentu dalam pencatatan suatu transaksi, sebagai 

contoh di Link: https://solutioncenter.wordpress.com/2011/02/28/pelunasan-dpp-dan-ppn-

customervendor-mata-uang-asing/ 

Dijelaskan bagaimana cara kita menggunakan Akun silang untuk melakukan pencatatan Pelunasan DPP dan 

PPN Customer dengan menggunakan Mata Uang Asing. Untuk itu kita perlu untuk menyediakan suatu AKUN 

SILANG dengan type account "Other Current Asset" seperti gambar di bawah 

 

Oke, baiklah sekarang kita lanjutkan simulasi kasusnya. 
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Pembulatan PPN menyebabkan Sisa Saldo - Akun Silang tidak balance 

Misalnya perusahaan melakukan Penjualan (sales Invoice) kepada Customer Cash USD, dengan Kurs 9708, 

seperti gambar di bawah 

 

seperti yang kita lihat gambar di bawah ini dapat kita lihat bahwa Rate Invoice dan Fiscal Rate adalah Sama 

(Rp.9708) dan tanggal penjualan adalah 26 November 2015 dan informasi lainnya 

 

Hasilnya adalah seperti gambar di bawah ini, dimana perusahaan menjual Item Amplas Besi 1 Lbr seharga 

USD 219 + PPN USD 21.9 sehingga total Invoice adalah: USD 240.9 

 

  



Pembulatan PPN menyebabkan Sisa Saldo - Akun Silang tidak balance 

Hasil Jurnal dari transaksi di atas, adalah: seperti gambar di bawah ini. Perhatikan untuk Jurnal PPN nya adalah 

212.605. Sedangkan kalau kita hitung sebentarnya (21.9 x 9708 = 212.605,2) sehingga angka jurnal PPN di 

bawah adalah merupakan pembulatan ke bawah dimana mengikuti setting dari pembulatan PPN yang sudah 

ditentukan di gambar no.1 

 

Dari sales Invoice tersebut, maka Cash USD melakukan pelunasan DPP dan PPN semuanya dalam mata uang 

USD sebesar USD 240,9, sehingga sesuai dengan petunjuk di Link: 

https://solutioncenter.wordpress.com/2011/02/28/pelunasan-dpp-dan-ppn-customervendor-mata-uang-

asing/ maka cara yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

Melakukan Sales Receipt untuk DPP sekaligus PPn seperti gambar di bawah ini, Klik di Sales Receipt 

 

Rate yang dimasukkan adalah 9708 
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Pembulatan PPN menyebabkan Sisa Saldo - Akun Silang tidak balance 

Hasil sementara dari Customer Receipt adalah seperti gambar di bawah, kita lihat bahwa yang tampil di Cheque 

Amount adalah US$ 219, ini baru DPP nya saja (gambar di bawah) 

  

 

Oleh karena pembayarannya adalah sekaligus dengan PPN US$ 21.9 maka kita melakukan Klik kanan pada 

Payment Amount dan Pilih Discount/Write-off Info seperti gambar di bawah 

 

Isikan dengan angka Minus (-21.9) dan pilih Discount account nya adalah Akun Silang gambar di bawah 

 

  



Pembulatan PPN menyebabkan Sisa Saldo - Akun Silang tidak balance 

Hasil dari Write off adalah seperti gambar di bawah ini, dimana Cheque amount sekarang adalah US$ 240.9 

sesuai dengan Total Invoice 

 

Hasil Jurnal dari Sales Receipt setelah Write Off adalah seperti gambar di bawah ini: Perhatikan bahwa Akun 

silang sudah dijurnal menjadi 212.605.2 

 

Sesuai dengan Peraturan bahwa dalam transaksi penerimaan DPP + PPN dengan mata uang asing setelah 

melakukan Sales Received maka selanjutnya akan dilakukan Fiscal Receipt, walaupun Fiscal Receipt sudah 

dilakukan sekaligus dengan Sales Receipt seperti gambar di atas, tetapi karena melalui Akun Silang, maka 

Akun silang tersebut perlu dijurnal Kembali agar hasilnya Balance 

 

Rate yang dimasukkan pada saat melakukan Fiscal Rate adalah: 9708 

 

  



Pembulatan PPN menyebabkan Sisa Saldo - Akun Silang tidak balance 

Tampilan sementara dari Fiscal Payment adalah seperti gambar di bawah ini, dimana, kalau kita lihat di: Equv 

Amount adalah 212.605,2 sedangkan di Payment Amount adalah 212.605 saja dan kita perlu melakukan 

Pengosongan (NOL) Equv Amount sejumlah 212.605,2 yang sebelumnya sudah dijurnal ke dalam Akun silang 

 

Di bagian Payment Amount kita melakukan Klik kanan dan klik Discount/Write-off Info, seperti gambar di 

bawah 

 

Sekarang kita coba masukkan angka 212.605,2 seperti yang ditampilkan di Equv. Amount ternyata ada 

Konfirmasi Error dimana disebutkan bahwa tidak boleh dibayar melebihi Invoice Owing - Perhatikan gambar di 

bawah. 

 

  



Pembulatan PPN menyebabkan Sisa Saldo - Akun Silang tidak balance 

Oleh karena itu kita mencoba lagi dengan memasukkan angka yang ada di Payment Amount sejumlah 212.605, 

Seperti gambar di bawah 

 

Setelah kita masukkan angka 212.605 dan ternyata berhasil, perhatikan sekarang Payment Amount, Cheque 

Amount dan Equiv Amount semuanya sudah NOL 

 

  



Pembulatan PPN menyebabkan Sisa Saldo - Akun Silang tidak balance 

Hasil Jurnal dari Fiscal Payment di atas adalah seperti gambar di bawah ini, perhatikan bahwa saldo yang 

dijurnal balik di Account silang adalah 212.605, bukan 212.605,2 

 

 Sekarang kita coba cek kembali Sales Invoicenya dan sudah ada tulisan PAID, artinya transaksi sales Invoice 

tersebut sudah lunas dibayar baik DPP maupun PPN 

 

Masalahnya adalah walaupun Sales Invoice sudah berhasil dilunasi dan Akun silang juga sudah dijurnal balik 

ternyata, di Akun silang masih belum Balance, masih menyisahkan Saldo Rp. 0,2 (perhatikan gambar di 

bawah), seharusnya Saldo Akun silang adalah 0 (NOL) 

 

  



Pembulatan PPN menyebabkan Sisa Saldo - Akun Silang tidak balance 

sekarang kita coba melihat History dari Akun Silang tersebut dengan cara klik kanan dan pilih History seperti 

gambar di bawah 

 

Dapat kita lihat bahwa, ternyata walaupun sudah dijurnal kembali melalui 2 tahap input transaksi di Sales 

Receipt, ternyata masih menyisahkan Saldo sebesar Rp. 0.2 seperti gambar di bawah ini. 

 

Bagaimana cara agar Sisa Saldo Akun silang Rp. 0,2 tersebut bisa hilang dan Saldo Akun silang kembali 

menjadi NOL ? 

Lakukan Jurnal Manual dari Jurnal Voucher seperti gambar di bawah ini 

 

  



Pembulatan PPN menyebabkan Sisa Saldo - Akun Silang tidak balance 

Hasil Jurnalnya adalah sebagai berikut seperti gambar di bawah 

 

Setelah melakukan Jurnal Manual di Journal Voucher, sekarang kita lihat bahwa Saldo Akun silang sudah 

kembali Menjadi Nol 

 

Dan apabila kita lihat keseluruhan History dari Saldo Akun silang akan seperti gambar di bawah ini. 

 

 


