
BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Standar Akuntansi Keuangan 

 Laporan keuangan untuk tujuan umum dibuat untuk memenuhi kebutuhan 

sebagai besar pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan beragam 

dengan  memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menyusun 

laporan keuangan ini diperlukan standar akuntansi. 

 Penyusun tidak mungkin untuk menjelaskan kepada pihak eksternal cara, 

asumsi, dan konsep-konsep dasar penyusunan laporan keuangan. Pemakai laporan 

keuangan perlu untuk membandingkan kinerja antara entitas, sehingga 

keseragaman dalam penyajian dapat memudahkan pemakai dalam membaca dan 

menganalisis. 

 Standar berfungsi memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan 

laporan keuangan sehingga laporan keuangan antar entitas menjadi lebih seragam. 

Manajemen lebih mudah menyusun laporan keuangan karena pedoman 

memberikan ketentuan cara penyusunan tersebut. 

 Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia terdiri atas empat standar, 

sering disebut sebagai 4 Pilar Standar Akuntansi yaitu Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas 

Publik (SAK ETAP), Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah), dan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Masing-masing standar memiliki 

karektiristik dan kegunaan yang berbeda baik dari sisi entitas, perlakuan 

akuntansi, dan cara penggunaannya. 

 

2.1.1 Macam-macam Standar Akuntansi yang Berlaku di Indonesia 

 Menurut Dwi Martani, dkk, (2012:16) macam-macam Standar Akuntansi 

yang berlaku di Indonesia adalah: 

1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) digunakan untuk entitas yang 

memiliki akuntabilitas publik yaitu entitas terdaftar atau dalam proses 

pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia (yang menggunakan dana 



masyarakat seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun). Standar ini 

mengadopsi IFRS mengingat Indonesia, melalui IAI, telah menetapkan 

untuk melakukan adopsi penuh IFRS mulai tahun 2012.  

IFRS sebagai standar internasioanal memiliki tiga ciri utama 

sebagai berikut: 

1. Principles-Based. Standar yang menggunakan Principles-

Based hanya mengatur hal-hal yang pokok dalam standar 

sedangkan prosedur dan kebijakan detail diserahkan kepada 

pemakai. Sedangkan standar yang rule based, memuat 

ketentuan pengakuan akuntansi secara detail. 

2. Nilai Wajar. Standar akuntansi banyak menggunakan konsep 

nilai wajar (fair value). Penggunaan nilai wajar untuk 

meningkatkan relevansi informasi akuntansi untuk mengambil 

keputusan. 

3. Pengungkapan. Mengharuskan lebih banyak pengungkapan 

(disclosure) dalam laporan keuangan. Pengungkapan 

diperlukan agar penguna laporan keuangan dapat 

mempertimbangkan informasi yang relevan dan perlu diketahui 

terkait dengan apa yang dicantumkan dalam laporan keuangan 

dan kejadian penting yang terkait dengan item tersebut. 

2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) 

digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik 

signifikan dalam penyusunan laporan keuangan tujuan umum (general 

purpose financial statement).  

3. Standar Akuntansi Syariah. Standar Akuntansi Syariah (SAK Syariah) 

adalah standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi 

syariah atau entitas berbasis syariah. Standar akuntansi syariah terdiri atas 

kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar 

pengajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti 

mudharabah, salam, ijarah, dan istishna.  



4. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), yaitu standar akuntansi yang 

digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan baik 

pusat maupun daerah.  

 

2.2 Laporan Keuangan   

Di dalam mengamati perkembangan suatu perusahaan, salah satu aspek 

yang paling penting adalah bidang keuangannya. Dengan melihat aspek keuangan 

suatu perusahaan, pihak-pihak yang berkepentingan dapat melihat sejauh mana 

kemajuan yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut. Dalam kegiatan usahanya, 

perusahaan sangat memerlukan keterangan mengenai keadaan keuangannya atau 

biasa disebut dengan Laporan Keuangan yang pada dasarnya disusun untuk 

memberikan informasi mengenai keadaan keuangan perusahaan yang 

bersangkutan. 

 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan  

Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah 

organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil 

proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan 

informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal. Untuk lebih jelas mengenai 

definisi laporan keuangan berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat 

mengenai pengertian laporan keuangan, antara lain:  

Pengertian laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No. 1( Revisi 2009:1.5) adalah : 

 “Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi 

 keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. 

 Menurut Farid dan Siswanto (2011:2) yang dimaksud dengan laporan 

keuangan adalah: 

“Laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan mampu 

memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan 

ekonomi yang bersifat financial”. 

 



Sedangkan menurut Warren & Fees (2009:24) adalah: 

“Laporan keuangan adalah setelah transaksi dicatat dan 

diikhtisarkan, maka disiapkan bagi pemakai. Laporan akuntansi yang 

menghasilkan informasi demikian disebut laporan keuangan”. 

 

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

  Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No. 1 ( Revisi 2009:1.5) adalah : 

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai 

posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang 

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam 

pembuatan keputusan ekonomi”. 

Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggung jawaban 

manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 

Dalam rangka mencapai tujuan laporan keuangan, laporan keuangan menyajikan 

informasi mengenai entitas yang meliputi: “asset, liabilitas, ekuitas, pendapatan 

dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi 

kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas”. Informasi 

tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan 

keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan 

dan khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas. 

 

2.2.3 Pengguna Laporan Keuangan 

Pengguna laporan keuangan menurut Dwi Martani, dkk, (2012:33) adalah: 

1. investor : menilai entitas dan kemampuan entitas membayar deviden di 

masa mendatang. Investor dapat memutuskan untuk membeli atau menjual 

saham entitas. 

2. Karyawan : kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan 

kesempatan kerja. 

3. Pemberian jaminan : kemampuan membayar utang dan bunga yang akan 

memengaruhi keputusan apakah akan memberikan pinjaman. 



4. Pemasok dan kreditur lain : kemampuan entitas membayar liabilitas pada 

saat jatuh tempo.  

5. Pelanggan : kemapuan entitas menjamin kelangsungan hidupnya. 

6. Pemerintah : menilai bagaimana alokasi sumber daya. 

7. Masyarakat : menilai tren dan perkembangan kemakmuran entitas. 

 

2.2.4 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan dipersiapkan dengan maksud untuk memberikan 

laporan kemajuan (progress report) suatu perusahaan secara periodik, yang 

dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. 

 Adapun sifat dari laporan keuangan adalah bersifat historis serta 

menyeluruh, sebagai suatu progress report laporan keuangan terdiri dari unsur-

unsur sebagai berikut: 

1. Fakta yang telah dicatat (Record Fact) 

Berarti bahwa laporan keuangan dibuat berdasarkan fakta dari catatan 

akuntansi, seperti jumlah uang kas yang tersedia dalam kas perusahaan 

maupun yang disimpan didalam bank, jumlah piutang, persediaan barang 

dagang, hutang maupun jumlah aktiva tetap. 

2. Prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan didalam akuntansi (Accounting 

Conventional And Postulate) 

Prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan didalam akuntansi berarti data 

yang telah dicatat itu berdasarkan pada prosedur maupun anggapan-

anggapan tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim 

(General Accepteed Accounting Principles), hal ini dilakukan dengan 

tujuan mempermudahkan pencatatan. 

 

 



3. Pendapat Pribadi (Personal Judgement) 

Pendapat pribadi (personal judgement) maksudnya adalah bahwa 

pencatatan transaksi telah diatur oleh dalil-dalil dasar yang telah 

ditetapkan menurut standar praktik pembukuan, tetapi penggunaan dalil-

dalil tersebut tergantung dari akuntan dan manajemen yang bersangkutan. 

 Menurut Sofyan Syafri Harahap (2010:16), berdasarkan sifat dari 

laporan keuangan diatas, maka laporan keuangan pun memiliki beberapa 

keterbatasan antara lain : 

1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian 

yang telah lewat. Oleh karena itu, laporan keuangan tidak dianggap satu-

satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan. 

2. Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan pihak tertentu. 

3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran 

dan berbagai pertimbangan. 

4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Demikian pula 

penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu 

mungkin tidak dilaksanakan, jika hal ini menimbulkan pengaruh yang 

material terhadap kewajiban laporan keuangan. 

5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidak pastian. 

6. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan 

pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat 

informasi yang dilaporkan. 



7. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan untuk 

menimbulkan variasi pada pengukuran sumber-sumber ekonomis dan 

tingkat kesuksesan perusahaan. 

8. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu 

peristiwa atau transaksi dari pada bentuk hukumnya (formalitas), 

(substancy over form). 

9. Informasi bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantitatifkan 

umumnya diabaikan. 

2.2.5 Bentuk-bentuk Laporan Keuangan 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 

(Revisi 2009:1.6) laporan keuangan lengkap terdiri dari: 

 

2.2.5.1 Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 

 Laporan posisi keuangan adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, 

hutang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Jadi, tujuan 

laporan posisi keuangan adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu 

perusahaan pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada waktu di mana buku-buku 

ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun fiskal atau tahun kalender, 

sehingga laporan posisi keuangan sering disebut dengan Balance Sheet. 

 Dalam laporan posisi keuangan disajikan berbagai informasi yang 

berkaitan dengan komponen yang ada di laporan posisi keuangan. Menurut 

Kasmir (2008:8), secara lengkap informasi yang disajikan dalam neraca meliputi: 

1. Jenis-jenis aset atau harta yang dimiliki; 

2. Jumlah rupiah masing-masing jenis aset atau harta (assets); 

3. Jenis-jenis kewajiban atau hutang (liability); 

4. Jumlah rupiah masing-masing jenis kewajiban atau hutang (liability); 

5. Jenis-jenis modal (equity); 

6. Jumlah rupiah masing-masing jenis modal. 



Menurut Munawir (2007:14), komponen dalam penyusunan penyajian neraca 

adalah sebagai berikut: 

1. Aset  

Aset merupakan harta atau aset yang dimiliki oleh perusahaan yang 

memiliki manfaat baik jangka pendek (kurang dari 1 tahun) maupun jangka 

panjang, berwujud atau tidak berwujud dan belum digunakan dalam operasi 

perusahaan namun masih dimiliki oleh perusahaan. 

Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009:19.4) pengertian 

aset  sebagai berikut: 

Aset adalah sumber daya yang: 

a) Dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu; 

b) Manfaat ekonomis di masa depan dari aset tersebut diharapkan 

diterima oleh entitas. 

 

Dari penjelasan di atas maka aset adalah sumber ekonomi yang akan dipakai 

oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatannya, aset diklasifikasikan menjadi 

dua bagian yaitu: 

 Aset lancar menurut Munawir (2007:14): 

“Aset lancar adalah uang kas dan aset lainnya yang dapat diharapkan 

untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau 

dikonsumer dalam periode berikutnya paling lama satu tahun atau 

dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal.” 

 

Menurut Munawir (2007:14) penyajian pos-pos aset lancar di dalam neraca 

didasarkan pada urutan likuiditasnya, sehingga penyajiannya dimulai dari aset 

yang paling likuid sampai dengan aset yang tidak likuid. Sedangkan menurut 

Kieso et. all (2011:193) penyajian pos-pos neraca dimulai dari aset yang tidak 

likuid sampai dengan aset yang likuid. 

 

 

 



Yang termasuk kelompok aset lancar (likuid) adalah: 

a. Kas, atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi 

perusahaan. 

b. Investasi jangka pendek (surat-surat berharga atau marketable securities), 

adalah investasi yang sifatnya sementara (jangka pendek) dengan maksud 

untuk memanfaatkan uang kas yang untuk sementara belum dibutuhkan 

dalam operasi. 

c. Piutang wesel, adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang 

dinyatakan dalam suatu wesel atau perjanjian yang diatur dalam undang-

undang. 

d. Piutang dagang, adalah tagihan kepada pihak lain (kreditor atau 

langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara 

kredit. 

e. Persediaan, untuk perusahaan perdagangan yang dimaksud dengan 

persediaan adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang sampai 

tanggal neraca masih digudang atau belum laku dijual. 

f. Piutang penghasilan atau Penghasilan yang Masih Harus Diterima , adalah 

penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah 

memberikan jasa/prestasinya, tetapi belum diterima pembayarannya, 

sehingga merupakan tagihan. 

g. Persekot atau Biaya yang Dibayar di Muka, adalah pengeluaran untuk 

memperoleh jasa/prestasi dari pihak lain itu belum dinikmati oleh 

perusahaan pada periode ini melainkan pada periode berikutnya. 

Sedangkan Menurut Kieso et. all (2011: 195) memberikan definisi aset 

tidak tetap atau aset lancar sebagai berikut:  

“As indicated earlier, current assets are cash and other assets a company 

expects to convert into cash sell, or consume either in one year or in the 

operating cycle whichever is longer”.  

 

 



Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum, aturannya 

adalah bahwa jika suatu aset akan diubah menjadi kas atau digunakan untuk 

membayar liabilitas lancar dalam satu tahun atau satu siklus operasi, mana yang 

lebih panjang, maka aktiva ini diklasifikasikan sebagai aset lancar. 

Sedangkan Aset tidak lancar menurut Munawir (2007:16): 

“Aset tidak lancar adalah aset yang mempunyai umur kegunaan 

relatif permanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomis 

lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali putaran 

operasi perusahaan)”. 

 

Yang termasuk aset tidak lancar adalah: 

a. Investasi Jangka Panjang, bagi perusahaan yang cukup besar dalam arti 

mempunyai kekayaan atau modal yang cukup atau sering melebihi dari 

yang dibutuhkan, maka perusahaan ini dapat menanamkan modalnya 

dalam investasi jangka panjang di luar usaha pokoknya. 

b. Aset Tetap, adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya 

nampak (konkrit). Syarat lain untuk dapat diklasifikasikan sebagai aset 

tetap selain aset itu dimiliki perusahaan, juga harus digunakan dalam 

operasi yang sifatnya permanen (aset tersebut mempunyai umur kegunaan 

jangka panjang atau tidak akan habis di pakai dalam satu priode kegiatan 

perusahaan). 

c. Aset Tetap Tidak Berwujud (intangible Fixed Assets), adalah kekayaan 

perusahaan yang secara fisik tidak nampak, tetapi merupakan suatu hak 

yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan 

dalam kegiatan perusahaan. 

d. Beban Yang Ditangguhkan (Deferred Charges), adalah menunjukkan 

adanya pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat jangka panjang 

(lebih dari satu tahun), atau suatu pengeluaran yang akan dibebankan juga 

pada periode-periode berikutnya, misalnya: biaya pemasaran, diskonto 

obligasi, biaya pembukuan perusahaan biaya penelitian dan sebagainya. 



e. Aset lain-lain, adalah menunjukkan kekayaan atau aset perusahaan yang 

tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi-klasifikasi 

sebelumnya, misalnya gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian, 

piutang jangka panjang dan sebagainya. 

2. Liabilitas 

Menurut Kiesoet. all (2011:192) memberikan definisi liabilitas sebagai 

berikut: 

“liability is present obligation of the entity arising from past events, the 

setlement of which is expected to result in an outflow from the entity of 

resources embodying economic benefit”. 

 Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa liabilitas adalah liabilitas 

kini dari entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaian yang 

diharapkan mengakibatkan arus keluar dari entitas sumber daya yang memiliki 

manfaat ekonomi. 

Sedangkan menurut Munawir (2007:18) liabilitas adalah: 

“Semua liabilitas keuangan perusahaan kepada pihak lain yang 

belum terpenuhi, di mana hutang ini merupakan sumber dana atau 

modal perusahaan yang berasal dari kreditor”. 

 

 Liabilitas  dapat dibedakan ke dalam liabilitas jangka pendek dan liabilitas 

jangka panjang. 

 Liabilitas jangka pendek adalah liabilitas keuangan perusahaan yang 

pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek 

(satu tahun tanggal neraca) dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki 

oleh perusahaan. 

Yang termasuk dalam liabilitas jangka pendek adalah: 

a. Hutang Dagang, adalah hutang yang timbul karena adanya pembelian 

barang dagangan kredit. 

b. Hutang Wesel, adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis (yang 

diatur dengan undang-undang) untuk melakukan pembayaran sejumlah 

tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang. 



c. Hutang Pajak, baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun 

pajak pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke kas negara. 

d. Biaya Yang Masih Harus Dibayar, adalah biaya-biaya yang sudah terjadi 

tetapi belum dilakukan pembayarannya. 

e. Hutang Jangka Panjang Yang Segera Jatuh Tempo, adalah sebagian 

(seluruh) hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka 

pendek, karena harus segera dilakukan pembayarannya. 

f. Penghasilan Yang Diterima Di Muka (Deferred Revenue), adalah 

penerimaan uang untuk penjualan barang atau jasa yang belum direalisir. 

 liabilitas Jangka Panjang, adalah liabilitas keuangan yang jangka waktu 

pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun 

sejak tanggal neraca). 

Yang termasuk dalam liabilitas Jangka Panjang adalah: 

a. Hutang Obligasi. 

b. Hutang Hipotik, adalah hutang yang dijamin dengan aset tetap tertentu. 

c. Pinjaman Jangka Panjang yang Lain. 

3. Ekuitas 

Ekuitas adalah hak residu atas aset perusahaan setelah dikurangi semua 

liabilitas. Menurut Munawir (2007:19) ekuitas adalah: 

“Merupakan hak atau bagian dimiliki oleh pemilik perusahaan yang 

ditunjukkan dalam pos ekuitas (ekuitas saham), surplus dan laba 

yang ditahan. Atau kelebihan nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan 

terhadap seluruh hutang-hutangnya”. 

 

Sedangkan menurut Kieso et. all (2011: 192) ekuitas adalah: 

“Equity is residual interest in the assets of the entity after deducting all 

its liabilities”.  

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa ekuitas merupakan hasil 

dari pengurangan aset yang dimiliki entitas dengan liabilitas. 

 

 



Bentuk Neraca 

 Menurut Dwi Martani (2012:143) mengatakan bahwa bentuk atau 

susunan dari neraca tidak ada keragaman diantara perusahaan-perusahaan, 

tergantung pada tujuan-tujuan yang akan dicapai, tetapi bentuk neraca yang umum 

digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Bentuk Skontro (Account Form), di mana semua aset tercantum 

sebelah kiri/debet dan hutang serta ekuitas tercantum sebelah 

kanan/kredit. Berikut adalah contoh dari neraca yang berbentuk 

skontro. 

Tabel 2.1 

Contoh Laporan Posisi Keuangan Bentuk Skontro 

PT. XYZ 

Laporan Posisi Keuangan 

Per 31 Desember xxxx 

ASET 

Aset Lancar 

Kas                                xxx 

Surat Berharga              xxx 

Piutang  wesel               xxx 

Piutang Dagang             xxx 

Persediaan Barang  

Dagang                          xxx 

Penghasilan yang  

Masih Harus diterima   xxx 

Persekot Biaya              xxx 

Jumlah Aset Lancar                    xxx 

 

Investasi 
Saham PT XYZ                              xxx 

 

Aset Tetap 

Tanah                             xxx 

Bangunan                      xxx 

Akum. Peny. 

Bangunan                      (xxx)         xxx 

mesin                              xxx 

LIABILITAS 

Liabilitas Lancar 

Hutang Usaha              xxx 

Wesel Bayar                xxx 

Biaya yang masih  

Harus dibayar              xxx 

Hutang Pajak  

Pendapatan                  xxx 

Pajak Buruh yang  

Belum disetor              xxx 

Penerimaan dimuka    xxx 

Persekot Biaya            xxx 

Jumlah Hutang  

Lancar                                           xxx 

 

Liabilitas Jangka Panjang 

Hutang Hipotik         xxx 

Hutang Obligasi        xxx 

Hutang Jangka 

Panjang                                      xxx 

Jumlah Hutang                xxx 

Ekuitas 



Akum. Peny. Mesin      (xxx)         xxx 

Peralatan                         xxx 

Akum. Peny. Peralatan (xxx)         xxx 

Jumlah Aset Tetap                         xxx  

 

Intangible 

Goodwill                                        xxx 

Patent                                             xxx 

                                                           xxx 

Beban yang ditangguhkan                 xxx  

Total Aset                                               xxx 

 

Ekuitas Saham               xxx 

Saldo Laba                   xxx 

Cadangan 

Pelunasan Obligasi       xxx 

 

Jumlah Ekuitas                 xxx 

 

 

 

 

TotalLiabilitas                                     xxx               

 

Sumber :Dwi Martani(2012:143) 

 

2. Bentuk Vertikal (report form), dalam bentuk ini semua aset tampak di 

bagian atas yang selanjutnya diikuti dengan hutang jangka pendek, 

hutang jangka panjang serta ekuitas. Berikut contoh neraca vertikal. 

 

Tabel 2.2 

Contoh Laporan Posisi Keuangan Bentuk Vertikal 

PT.XYZ 

Laporan Posisi Keuangan 

Per 31 Desember xxxx 

 

Aset 

Aset Lancar 

Kas dan setara kas                             xxx                                                                     

Piutang usaha                                     xxx 

Persedian                                            xxx 

Biaya dibayar di muka                       xxx    

Total aset lancar                                        xxx 

 

Aset Tidak Lancar 
Investasi dimiliki hingga jatuh tempo           xxx                                                                     

Invertasi dalam entitas asosiasi                      xxx           

Aset tetap                                                        xxx 

Properti investasi                                            xxx            

Hak paten                                                       xxx 

Aset lain                                                           xxx 



Total aset tidak lancar                                            xxx 

Total Aktiva                                                   xxx 

LIABILITAS 
Liabilitas jangka pendek 

Utang Usaha                                                 xxx 

Pinjaman jangka pendek                               xxx 

Bagian pinjaman jangka panjang                  xxx     

Utang Pajak                                                   xxx 

Provisi                                                           xxx   

Total liabilitas jangka pendek                              xxx  

Liabilitas jangka panjang                                              

Pinjaman jangka panjang                              xxx 

Pajak tangguhan                                            xxx 

Liabilitas jangka panjang lainnya                 xxx 

Total liabilitas jangka panjang                             xxx 

TOTAL LIABILITAS                                         xxx 

EKUITAS                                                         
Modal saham                                                xxx   

Saldo laba                                                     xxx       

Komponen ekuitas lainnya                           xxx 

TOTAL EKUITAS                                              xxx 

 

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS           xxx 

 

 

Sumber : Dwi Martani  (2012:143) 

 

Sedangkan bentuk neraca (laporan posisi keuangan) menurut Kieso et. all 

(2011:203) sebagai berikut: 

 

Tabel 2.3 

Contoh Laporan Posisi Keuangan Bentuk Vertikal 

PT.XYZ 

Laporan Posisi Keuangan 

Per 31 Desember xxxx 

Aset 

Aset tidak lancar 

Investasi jangka panjang                                                      xxx 

Aset tetap : 

          Tanah                                                                     xxx 

          Gedung                                               xxx      

          (-) akumulasi depresiasi                     xxx             xxx            

 Total aset tetap                                                                       xxx 



Aset tetap tak berwujud                                                          xxx 

Total aset tidak lancar                                                                                   xxx 

 

Aset lancar 

Persediaan                                                                             xxx  

Beban dibayar dimuka                                                          xxx    

Piutang dagang                                                       xxx 

(-) piutang tak tertagih                                            xxx          xxx 

Investasi jangka pendek                                                          xxx 

Kas dan setara kas                                                                   xxx 

Total aset lancar                                                                                                xxx 

Total Aset                                                                                                           xxx 

 

Liabilitas dan Ekuitas 

Ekuitas 

Ekuitas saham                                                                         xxx 

Laba ditahan                                                                          xxx 

Total Ekuitas                                                                                                   xxx 

 

Liabilitas jangka panjang 

Hutang obligasi                                                                      xxx 

Hutang hipotik                                                                       xxx                   

Total liabilitas jangka panjang                                                                      xxx 

 

Liabilitas jangka pendek 

Hutang wesel                                                                         xxx 

Hutang usaha                                                                         xxx 

Hutang bunga                                                                        xxx 

Hutang gaji                                                                            xxx 

Total Liabilitas jangka pendek                                                                   xxx 

Total Liabilitas                                                                                             xxx 

 

Sumber: Kieso et. all (2011:203) 

3. Bentuk neraca yang disesuaikan dengan kedudukan atau posisi 

keuangan perusahaan, bentuk ini bertujuan agar kedudukan atau posisi 

keuangan yang dikehendaki nampak lebih jelas.  

 

2.2.5.2 Laporan Laba Rugi Komprehensif 

 Menurut Dwi Martani, dkk. (2012:110) laporan laba-rugi komprehensif 

adalah: 

 “Laporan laba rugi komprehensif adalah laporan yang mengukur 

keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu”. 



Sedangkan menurut Kieso et. all (2011:164) yang dimaksud dengan laba 

rugi komprehensif atau comprehensive income adalah: 

“Comprehensive income includes all changes in equity during a period 

expect those resulting from investments by owners and distributions to 

owners. Comprehensive income, therefore, includes the following; all 

revenues and gains, expenses and losses reported in net income, and all 

gains amd losses that bypass net income but affect equity” 

Dari definisi di atas jelas bahwa laba komprehensif meliputi semua 

perubahan ekuitas selama suatu periode kecuali perubahan akibat investasi 

oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik. Karena itu, laba komprehensif 

meliputi semua pendapatan dan keuntungan, beban dan kerugian yang 

dilaporkan dalam laba bersih, dan selain itu juga mencakup keuntungan 

dan kerugian yang tidak dimasukkan dalam laba bersih tetapi 

mempengaruhi ekuitas pemegang saham. 

Laporan Laba Rugi mempunyai dua unsur yaitu: 

1. Penghasilan (Income) dapat diartikan sebagai kenaikan manfaat 

ekonomi dalam bentuk pemasukan atau peningkatan aktiva atau 

penurunan kewajiban perusahaan selama periode tertentu, penghasilan 

dapat diklasifikasikan menjadi: 

 Pendapatan (revenue) yaitu penghasilan yang timbul dalam 

pelaksanaan aktivitas seperti penjualan barang dagang, penghasilan 

jasa (fees), pendapatan bunga, pendapatan dividen, royalti dan 

sewa. 

 Beban (expense) dapat diartikan sebagai penurunan manfaat 

ekonomi dalam bentuk arus keluar, penurunan aktiva, atau 

kewajiban (yang menyebabkan penurunan ekonomi yang tidak 



menyangkut pembagian kepada pemilik) perusahaan selama 

periode tertentu. 

Selisih antara total penghasilan (revenue) dan beban (expense) 

disebut penghasilan bersih (Laba). Laporan Laba Rugi Komprehensif 

biasanya dapat disajikan menjadi dua bentuk yaitu : 

Bentuk pertama analisis ini adalah metode sifat beban. Entitas 

menggabungkan beban dalam laba rugi berdasarkan sifatnya 

(misalnya, penyusutan, pembelian bahan baku, biaya transportasi, 

imbalan kerja dan biaya iklan), dan tidak merealisasikan menurut 

berbagai fungsi dalam entitas. 

Contoh dari klasifikasi dengan menggunakan metode dan sifat 

beban adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.4 

Contoh Laporan Laba Rugi Metode Sifat Beban 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ( Revisi 2009:1.34) 

KELOMPOK USAHA XYZ 

Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20X7 

(dalam ribuan rupiah) 

(mengilustrasikan penyajian laporan laba rugi komprehensif dalam 

pengklasifikasian beban dalam laba rugi berdasarkan sifat) 

Pendapatan        xxx 

Pendapatan lainnya      xxx 

Perubahan atas persediaan barang jadi 

   dan barang dalam proses    xxx 

bahan baku yang digunakan   xxx 

beban imbalan kerja    xxx 
Beban penyusutan dan amortisasi  xxx 

Beban lainnya     xxx 

Total Beban        (xxx) 

Laba sebelum lainnya       xxx 

      

 



 Bentuk kedua analisis adalah metode fungsi beban atau biaya penjualan 

dan mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsinya sebagai bagian dari biaya 

penjualan atau misalnya biaya aktivitas distribusi dan administrasif. 

Contoh dari klasifikasi dengan menggunakan metode fungsi beban adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2.5 

Contoh Laporan Laba Rugi Metode Fungsi Beban 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ( Revisi 2009:1.35) 

 

 

 

 

2.2.5.3 Kegunaan Laporan Laba Rugi Komprehensif 

Menurut Dwi Martani, dkk. (2012:111) menyatakan bahwa: 

“Laporan Laba Rugi Komprehensif berguna untuk membantu 

pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa 

depan, dalam rangka menetukan profitabilitas, nilai investasi, dan 

kelayakan kredit”. 

Laporan laba rugi komprehensif sering digunakan oleh beberapa 

pengguna laporan keuangan berikut ini. 

KELOMPOK USAHA XYZ 

Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20X7 

(dalam ribuan rupiah) 

(mengilustrasikan penyajian laporan laba rugi komprehensif dalam pengklasifikasian 

beban dalam laba rugi berdasarkan sifat) 

Pendapatan       xxx 

Beban penjualan    (xxx) 

Laba bruto       xxx   

Pendapatan lainnya      xxx 

Beban distribusi     (xxx) 

Beban administratif     (xxx) 

Beban lainnya     (xxx) 

Laba sebelum pajak     xxx   

  

 

KELOMPOK USAHA XYZ 

Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20X7 

(dalam ribuan rupiah) 

(mengilustrasikan penyajian laporan laba rugi komprehensif dalam 

pengklasifikasian beban dalam laba rugi berdasarkan sifat) 

Pendapatan        xxx 

Pendapatan lainnya      xxx 

Perubahan atas persediaan barang jadi 

   dan barang dalam proses    xxx 

bahan baku yang digunakan   xxx 

beban imbalan kerja    xxx 



1. Investor, investor menggunakan informasi mengenai penghasilan 

perusahaan di masa lalu sebagai input penting dalam memprediksi laba 

dan arus kas masa depan, yang kemudian dijadikan dasar untuk 

memprediksi harga saham dan dividen perusahaan di masa depan. 

2. Kreditor, dengan menggunakan informasi laba rugi masa lalu, kreditor 

dapat memahami kemampuan calon debitur dalam menghasilkan arus 

kas masa depan yang diperlukan untuk membayar beban  bunga dan 

membayar pokok pinjaman. 

3. Manajemen, laporan laba rugi komprehensif dipandang penting bagi 

investor dan kreditur, maka sudah sepatutnya manajemen juga 

berkepentingan terhadap laporan laba rugi komprehensif. Selain itu, di 

banyak perusahaan, bonus yang diberikan kepada manajer ditentukan 

berdasarkan keberhasilannya dalam mencapai target laba.   

 

2.2.5.4 Keterbatasan Laporan Laba Rugi Komprehensif 

Selain memiliki beberapa kegunaan, laporan laba rugi komprehensif juga 

memiliki beberapa keterbatasan yaitu: 

1. Penghasilan atas beban yang tidak dapat diukur dengan andal, tidak 

dimasukkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif.  

2. Laba yang dilaporkan dipengaruhi metode akuntansi yang digunakan. 

3. Pengukuran penghasilan dan beban melibatkan pertimbangan 

(judgment) manajemen. 

 

 

 

2.2.5.5 Laporan Perubahan Ekuitas 

 Laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan posisi keuangan 

merupakan suatu laporan yang memuat seluruh kegiatan penanaman modal dan 

pembiayaannya. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan aliran modal kerja 

selama periode tertentu dan perubahan modal kerja selama periode yang 

bersangkutan. 



 Dalam Dwi Martani, dkk. (2012:126) dinyatakan bahwa: 

“Laporan perubahan ekuitas merupakan salah satu unsur laporan 

keuangan lengkap yang harus di sajikan oleh perusahaan. Laporan 

perubahan ekuitas menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas 

perusahaan antara awal dan akhir periode perlaporan yang 

mencerminkan naik turunnya asset neto perusahaan selama periode, 

baik yang berasal dari setoran atau distribusi kepada pemilik atau 

yang berasal dari hasil atau kinerja perusahaan selama periode 

berjalan”. 

 

Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai 

komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan: 

a. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan. 

b. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta 

jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam 

ekuitas. 

c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan 

terhadap kesalahan mendasar sabagimana diatur dalam PSAK terkait. 

d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. 

e. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta 

perubahannya, dan 

f. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, 

agio dan cadangan awal dan akhir periode yang mengungkapkan setiap 

perubahan. 

 

 

2.2.5.6 Laporan Arus Kas 

 Laporan arus kas melaporkan arus kas masuk dan kas keluar yang utama 

dari suatu perusahaan selama satu periode. Laporan ini menyediakan informasi 

kas dan operasi, mempertahankan dan memperluas kapasitas operasinya, 

memenuhi kewajiban keuangannya, dan membayar dividen.  

 Menurut Kieso et. all (2011:191) laporan arus kas melaporkan arus kas 

melalui tiga jenis aktivitas: 



1. Arus kas dari aktivitas operasi (Cash Flow From Operating Activities) 

adalah arus kas dari transaksi yang mempengaruhi laba bersih. Contoh-

contoh transaksi semacam itu mencakup pembelian dan penjualan 

barang dagangan oleh pengecer atau peritel. 

2. Arus kas dari aktivitas investasi (Cash Flow From Investing Activities) 

adalah arus kas dari transaksi yang mempengaruhi investasi dalam 

aktiva tidak lancar. Contoh-contoh transaksi seperti itu meliputi 

penjualan dan pembelian aktiva tetap, seperti peralatan dan bangunan. 

3. Arus kas dari aktivitas pendanaan (Cash Flow From Financing 

Activities) adalah arus kas dari transaksi yang mempengaruhi ekuitas 

dan utang perusahaan. Contoh-contoh transaksi itu meliputi  

penerbitan atau penarikan sekuritas atau efek ekuitas dan utang. 

Arus kas dari aktivitas operasi umumnya disajikan terlebih dahulu, lalu diikuti 

dengan arus kas dari aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Total arus kas 

bersih dari aktivitas tersebut merupakan kenaikan atau penurunan bersih kas, dan 

setelah itu saldo kas pada akhir laporan arus kas sama dengan kas yang dilaporkan 

di neraca. 

 

2.2.5.7 Tujuan dan Kegunaan Laporan Arus Kas 

Tujuan utama laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi tentang 

perubahan arus kas dan setara kas entitas selama satu periode yang diklasifkasikan 

berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Informasi ini berguna 

bagi investor, kreditur, dan pengguna lain laporan keuangan, yang bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Mengevaluasi kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, 

waktu dan kepastian dalam mengklasifikasikannya. 

2. Mengevaluasi struktur keuangan entitas (termasuk likuiditas dan 

solvabilitas) dan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban dan 

membayarkan dividen. 

3. Memahami pos yang menjadi selisih antara laba rugi periode berjalan 

dengan arus kas neto dari kegiatan operasi (akrual).  



4. Membandingkan kinerja operasi antara entitas yang berbeda, karena arus 

kas neto dari laporan arus kas tidak dipengaruhi oleh perbedaan pilihan 

metode akuntansi dan pertimbangan manajemen, tidak seperti basis akrual 

yang digunakan dalam menentukan laba rugi entitas. 

5. Memudahkan pengguna laporan untuk mengembangkan model untuk 

menilai dan membandingkan nilai kini arus kas masa depan antara entitas 

yang berbeda. 

 

2.2.5.8 Catatan Atas Laporan Keuangan 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 ( Revisi 

2009:1.13) menyatakan bahwa: 

“Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau 

rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan 

arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan 

seperti kewajiban kontijensi dan komitmen. Catatan atas laporan 

keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan 

untuk diungkapkan dalam Penyataan Akuntansi Keuangan serta 

pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk 

menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar”. 

  

Catatan laporan keuangan mengungkapkan: 

a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan 

akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi 

yang penting. 

b. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di neraca, 

laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. 

c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi 

diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. 

Dalam rangka membantu pengguna laporan keungan memahami laporan 

keuangan dan membandingkannya dengan laporan keuangan perusahaan lain, 

maka catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai 

berikut: 

a. Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi 

yang diterapkan. 



b. Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan 

sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan 

urutan penyajian komponen laporan keuangan. 

c. Pengungkapan lain termasuk kontijensi, komitmen dan pengungkapan 

keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non keuangan. 

 

2.2.6    Proses Akuntansi 

 Menurut Kieso et. all (2007:77), “Proses akuntansi adalah proses 

pengolahan data. Kemudian akuntansi dalam proses pengolahan datanya 

menggunakan arus, siklus atau proses akuntansi yang dimulai dari transaksi, 

pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, sampai dengan tahap penyajian. 

Proses akuntansi ini dijelaskan sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi dan Mencatat Transaksi serta Kejadian Lainnya 

Langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah analisis transaksi dan 

kejadian-kejadian tertentu lainnya. Misalnya mengidentifikasi apakah transaksi 

tersebut transaksi pembelian, penjualan, pinjaman uang. Atau transaksi yang 

berasal dari suatu kejadian yang bukan merupakan pertukaran ekonomi akan 

tetapi mempunyai akibat yang sama seperti transaksi pertukaran. Seperti, kerugian 

karena kebakaran, kerusakan fisik dari mesin karena sudah lama dipakai. 

Menurut Warren Reeve Fess (2006:62), sebelum menganalisis transaksi, 

perusahaan harus membuat rancangan sistem akuntansi. Sistem akuntansi 

dirancang sedemikian rupa untuk menunjukan kenaikan atau penurunan setiap pos 

laporan keuangan dalam laporan terpisah. Catatan ini dinamakan akun (account).  

Kumpulan akun dalam entitas usaha disebut buku besar (ledger). 

Kumpulan akun dalam buku besar disebut sebagai daftar akun atau bagan akun 



(chart of accounts). Akun-akun tersebut umumnya dicatat sesuai dengan urutan 

kemunculannya dalam laporan keuangan. Akun neraca umumnya muncul lebih 

dulu dengan urutan akitiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Akun laporan laba 

rugi kemudian dicatat dengan urutan pendapatan dan beban. 

Daftar akun dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi para manajer 

perusahaan atau pengguna laporan keuangan lainnya. Dalam daftar akun, akun-

akun diberi nomor sebagai bahan referensi. Sitem penomoran yang fleksibel 

umumnya digunakan. Sehingga akun baru dapat ditambahkan tanpa memengaruhi 

nomor akun lainnya. Contohnya yaitu sebagai berikut: 

Akun Neraca      Akun Laporan Laba Rugi 

1. Aset      4. Pendapatan 

11 Kas      41 Pendapatan Jasa 

12 Piutang Usaha    5. Beban 

14 Perlengkapan    51 Beban Usaha 

15 Asuransi Dibayar di Muka   52 Beban Sewa 

17 Tanah     53 Beban Utilitas 

18 Peralatan Kantor    54 Beban Perlengkapan 

2. Liabilitas                     55 Beban Rupa-rupa 

21 Utang Usaha 

23 Sewa Diterima di Muka 

3. Ekuitas Pemilik 

31 Ekuitas Chris Clark 

32 Penarikan Chris Clark 

b. Buku harian / jurnal 

Jurnal adalah pencatatan (menginput) suatu transaksi ke sisi debit dan 

kredit. Dalam menggunakan jurnal ini perusahaan dapat menempuh 2 (dua) cara: 



1. Perusahaan hanya memiliki satu jenis jurnal yang disebut general 

journal. Dalam sistem ini semua jenis transaksi dimasukkan ke buku 

jurnal ini saja. 

2. Perusahaan menggunakan dua jenis jurnal: 

a. Jurnal khusus 

b. Jurnal umum 

Jurnal khusus berfungsi sebagai jurnal untuk mencatat 

transaksi-transaksi sejenis yang banyak ditemukan dalam 

perusahaan. Transaksi sejenis yang mempengaruhi perkiraan yang 

sama dikelompokkan dalam satu jurnal yang disebut jurnal khusus. 

Buku jurnal khusus ini biasanya adalah untuk: 

1. Mencatat transaksi penjualan kredit saja dibuat jurnal 

penjualan (Sales Journal). 

2. Mencatat transaksi pembelian kredit saja dibuat jurnal 

pembelian (Purchase Journal). 

3. Mencatat transaksi penerimaan kas dibuat jurnal 

penerimaan kas (Cash Receipts Journal). 

4. Mencatat transaksi pengeluaran kas dibuat jurnal 

pengeluaran kas (Cash Disturbsment Journal). 

5. Apabila diluar jurnal khusus ini ada lagi transaksi yang 

tidak tertampung maka dapat dibuat jurnal tersendiri yang 

disebut jurnal umum. 

c. Pemindahbukuan (Posting) 



Prosedur pentransferan ayat jurnal ke akun buku besar disebut 

dengan pemindahanbukuan (Posting). Buku Besar adalah kumpulan 

rekening-rekening yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mencatat 

transaksinya. 

d. Neraca Saldo (Trial Balance) 

Neraca Saldo (Trial Balance) adalah daftar akun besrta saldonya 

pada suatu waktu tertentu. Biasanya, neraca saldo dibuat pada akhir 

periode akuntansi. Urutan akun yang dicantumkan pada neraca saldo 

sesuai dengan urutan yang terdapat dalam buku besar, di mana saldo debet 

ditunjukkan pada kolom sebelah kiri dan saldo kredit ditampilkan pada 

kolom sebelah kanan. Total dari kedua kolom itu harus sama. 

 

 

 

 

 

 

e. Penyesuaian (Adjusment) 

Penyesuaian dilakukan akan agar menunjukkan keadaan yang 

sebenarnya pada saat tutup buku. Adjusment di bagi 2 yaitu: 

1. Pembayaran di muka (Prepayment) 

2. Akrual (accrual) 

Tujuan Adjusment yaitu: 



1. Agar setiap rekening rill (harta, hutang, dan modal) menunjukkan 

jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. 

2. Agar setiap rekening nominal (beban dan pendapatan) menunjukkan 

pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui dalam suatu periode. 

f. Neraca Lajur (Worksheet) 

   Untuk memudahkan menyusun laporan keuangan biasanya dibuat 

neraca lajur. Dalam neraca lajur ini semua perkiraan dijumlahkan dan 

didaftar kemudian dilakukan penjurnalan, baik jurnal penyesuaian maupun 

jurnal penutup. Dari hasil penjurnalan ini, maka akan diperoleh angka 

yang menggambarkan posisi keuangan dan hasil usaha yang up to date. 

Dari angka-angka inilah disusun laporan keuangan. Neraca lajur juga bisa 

mempunyai beberapa lajur yang masing-masing dapat dipakai, yaitu ada 8 

lajur (kolom neraca saldo, kolom ayat jurnal penyesuaian, kolom laba rugi 

dan kolom neraca), ada yang 10 lajur (ditambah dua kolom, misalnya 

neraca percobaan, neraca sebelum dihitung saldo) atau 12 lajur (ditambah 

lagi dengan kolom manufacturing). 

 

a. Neraca Percobaan (Trial Balance) 

Yaitu neraca yang menggabungkan seluruh perkiraan 

dengan memasukkan penjualan debet, kredit setiap buku besar. 

Disebut neraca karena disini merupakan tempat pertama untuk 

mencoba apakah pemindahbukuan benar atau salah. 

b. Neraca Saldo 



Yaitu neraca yang membuat semua perkiraan buku besar 

tetapi yang dimasukkan hanya saldo akhirnya saja. Sama seperti 

neraca percobaan, bedanya dalam neraca saldo setiap perkiraan 

memiliki saldo akhir, saldo debet atau kredit. Perkiraan aset dan 

biaya biasanya bersaldo debet, perkiraan utang, modal dan hasil 

biasanya bersaldo kredit. 

c. Jurnal Penyesuaian (Adjustment) 

Dikolom ini dimuat semua jurnal yang digunakan untuk 

menyesuaikan posisi dan akumulasinya pada tanggal  laporan. 

Di sini dicatat transaksi yang accrued atau deffered yang belum 

masuk dalam jurnal sebelumnya. Misalnya biaya yang belum 

dibayar, hasil yang belum earned, biaya penyusutan, amortisasi, 

supplies yang dikonsumsi, bunga yang terutang dan lain 

sebagainya. 

d. Lajur Laba Rugi 

Semua perkiraan yang mempengaruhi perhitungan laba rugi 

perusahaan ditempatkan di lajur ini. Jika ada lajur untuk 

menampung perkiraan untuk menghitung harga pokok produksi, 

dimasukkan dalam lajur manufacturing. 

e. Lajur Laba Ditahan 

Di lajur ini semua perkiraan dan angka yang mempengaruhi 

laba ditahan dibuat di lajur ini. Laba ditahan ini dapat juga 

dioper langsung ke neraca. 



f. Lajur neraca 

Semua perkiraan lajur neraca dioper ke lajur ini, termasuk 

saldo laba rugi. Jika pemindahan semua benar, maka kolom 

neraca akan otomatis seimbang, artinya debit dan kredit akan 

sama. 

g. Manufacturing 

Lajur ini memuat semua perkiraan yang berkaitan dengan 

perhitungan harga pokok produksi, seperti biaya bahan baku, 

tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. 

g. Laporan Keuangan (Financial Statement) 

 Laporan Keuangan dibuat berdasarkan periode akuntansi. 

Merupakan puncak siklus akuntansi. Isi laporan keuangan pokok yaitu: 

Income Statement, Statement of Owner’s Equity, Balance Sheet, Statement 

of Cash Flow, Notes to Fenacial Statement. 

h. Jurnal Penutup (Closing Entries) 

Jurnal Penutup adalah jurnal yang dibuat untuk memindahkan 

saldo-saldo rekening nominal ke rekening income simmary. Tujuan 

Penutupan Buku yaitu: Menghitung laba-rugi untuk periode yang 

dilaporkan, memisahkan transaksi pendapatan dan biaya tahun tertentu 

dengan tahun berikutnya sehinga jumlah nominal pendapatan atau biaya 

tidak tercampur dengan jumlah pendapatan dan biaya tahun berikutnya. 

i. Neraca Saldo Sesudah Penutupan (Post Closing Trial Balance) 



Perusahaan biasanya membuat ayat jurnal penutup pada akhir 

periode akuntansi tahunan perusaan, yang bertujuan hanya untuk 

mengecek apakah jurnal penutup seluruhnya telah diposting. 

j. Jurnal Pembalik (Reversing Entries) 

Yaitu jurnal yang dibuat pada awal tahun berikutnya akibat adanya 

penyesuaian akhir tahun. Alasan dilakukan Jurnal Pembalik yaitu: 

1. Menjaga konsistensi dalam mencatat 

2. Menghindari kesalahan mencatat pada waktu menerima atau 

membayar kas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


