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BAB II

BAHAN RUJUKAN

2.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi menurut Weigandt, Kimmel dan Kieso (2011):
“Akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan
mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada
pihak yang memiliki kepentingan.”

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu rangkaian atau

siklus kegiatan dari mulai proses pencatatan, penggolongan atau pengklasifikasian,

laporan dari transaksi keuangan dari suatu organisasi atau badan usaha yang

melahirkan informasi dengan tujuan untuk kepentingan pengambilan keputusan.

Definisi akuntansi menurut Warren, Reeve, dan Duchac (2007:7):

“Accounting is an information system that provides report to stakeholders
about the economic about the economic activities and condition of a business”.

Yang dalam bahasa Indonesia berarti:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menyediakan laporan kepada
para pemakai laporan keuangan mengenai aktivitas perusahaan”.

2.1.1 Laporan Keuangan

Setiap perusahaan didirikan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu,

dengan memanfaatkan sumber - sumber ekonomi secara optimal. Tujuan perusahaan

yang berorientasi laba adalah yang berguna untuk mempertahankan hidup suatu

perusahaan. Oleh karena itu manajemen harus mengetahui keadaan keuangan agar

manajemen bisa melaksanakan kegiatan perusahaan sebaik - baiknya, agar

perusahaan dapat melihat posisi laporan keuangan perusahaan, dibuatlah laporan

keuangan yang menunjukan kegaiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan selama

satu periode.
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2.1.2 Pengertian Laporan Keuangan

Banyak sekali pengertian laporan keuangan yang dikemukakan oleh para ahli

yang mempunyai kesamaan yaitu melaporkan informasi keuangan yang telah terjadi

dalam suatu perusahaan selama satu periode tertentu. Laporan keuangan menurut

Ikatan Akuntan Indonesia (2009:2) dalam “Standar Akuntansi Keuangan”

adalah sebagai berikut

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan.
Laporan yang lengkap biasanya meliputi laporan atas posisi keuangan pada
akhir periode, laporan laba - rugi komprehensif selama periode, laporan
perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode,
catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi
penting dan informasi penjelasan lain, dan laporan posisi keuangan pada
awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu
kebijakan akuntansi secara restrospektif atau membuat penyajian kembali
pos - pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos - pos
dalam laporan keuangannya.”

Sedangkan menurut Kieso, Weygandt dan Warfield (2011):

“financial statement are the principal means through which a company
communicatesits financial information to those outside it. These statement
provide a company’s history’ quantified in money terms. The financial
statements most frequently provided are, the statement of financial position,
the income statement of comprehensive income, statement of cash flow, the
statement of change in equity, notes disclosures are in integral part of each
financial statement.”

Yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut;

“laporan keuangan adalah sarana utama melalui perusahaan
mengkomunikasikan informasi keuangan kepada orang luar. Laporan
keuangan yang paling sering diberikan adalah, pernyataan laporan posisi
keuangan, laporan laba – rugi atau laporan laba – rugi komprehensif,
laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Catatan pengungkapan
bagian integral dari setiap laporan keuangan”

2.1.3 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum dibuatnya laporan keuangan yang dikemukakan salah satunya

menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009;2) dalam “Standar Akuntansi

Keuangan” adalah :



8

“Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas
perusahaan, bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan
dalam rangka membuat keputusan - keputusan ekonomi serta
menunjukan pertanggung jwaban (stewardship) manajemen atas
penggunaan sumber - sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.”
Dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan disusun sebagai bentuk

pertanggung jawabkan kinerja manajemen atas sumber daya perusahaan yang telah

dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan biasanya dilaporkan pada orang-

orang yang menggunakan informasi kepada pemakai laporan keuangan, menurut Dwi

Prastomo dan Rifka Julianty dalam bukunya Analisis Laporan Keuangan

(2005:3)yaitu :

a. Investor

b. Kreditor (pemberi pinjaman)

c. Pemasok dan kreditor usaha lainnya

d. Pelangan perusahaan

e. Pemerintah

f. Masyarakat

Sedangkan menurut Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya yang berjudul

Analisis Kritis Laporan Keuangan (2004:66)

“tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan
kepada para pemakainyanuntuk dipakai dalam proses pengambilan
keputusan.”

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1

dijelaskakan mengenai tujuan umum laporan keuangan, yaitu:

“tujuan umum dari laporan keuangan adalah untuk memenuhi
kebutuhan bersama sebagian besar pemakai laporan keuangan. Dapat
disimpulkan, bahwa pelaporan keuangan dan laporan keuangan sama -
sama bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi mengenai kondisi
perusahaan dan prospek kelangsungan usahanya dimasa depan, yang digunakan
para pemakai laporan keuangan khususnya external users dalam membuat
keputusan - keputusan strategis”.
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Secara umum kalangan pemakai laporan keuangan meliputi internal users

(pemakai dari dalam perusahaan) dan exsternal users (pemakai dari luar perusahaan).

Internal users terdiri dari manajemen yang terlibat dalam operasi dan pengambilan

keputusan strategis perusahaan. External users terdiri dari :

1. Kreditor, menggunakan laporan keuangan untuk menilai kemampuan

pinjaman untuk membayar bunga dan membayar kembali pokok pinjaman

pada waktunya..

2. Investor dan potensial investor, membutuhkan informasi yang terdapat pada

laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan untuk

mempertahankan, menjual atau menambah saham yang dimilikinya.

3. Regulatory agencies atau pemerintah termasuk Bursa Efek Indonesia,

menggunakan laporan keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan.

4. Karyawan, menggunakan informasi laporan keuangan untuk menilai

kewajaran gaji, bonus dan kondisi kerja.

5. Pemberi pinjaman dan pemasok, membutuhkan laporan keuangan dalam

penentuan kewajaran kredit pelanggan.

6. Customers berkepentingan dengan informasi tentang kemampuan perusahaan

untuk melunasi hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo.

7. Badan-badan atau pihak-pihak yang peduli lingkungan, akademisi,

masyarakat umum dan kelompok - kelompok khusus yang mencoba

untuk mempengaruhi perusahaan yang berkaitan dengan keuangannya atau kepentingan -

kepentingan lain.

Para pemakai laporan keuangan dapat menilai kinerja perusahaan dari

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, terutama bagi investor dan

kreditor. Konsep dasar indikator kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan atau

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang

telah ditetapkan. Oleh sebab itu, indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan

dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat

kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai.
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Laporan laba rugi dan arus kas adalah indikator yang menjadi perhatian utama bagi

investor dan kreditor.

2.2 Kerangka atau Isi Laporan Keuangan Menurut PSAK No.1 Revisi 2009.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1

(2009:p.8) laporan keuangan yang lengkap harus meliputi komponen-komponen

berikut ini :

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode.

2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode.

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode.

4. Laporan arus kas selama periode.

5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan

informasi penjelasan lain, dan

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika

entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara restrospektif atau membuat

penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi

pos-pos dalam laporan keuangannya.

2.2.1 Komponen Laporan Keuangan

1. Neraca atau Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode

Neraca atau posisi laporan keuangan pada akhir peiode perusahaan disajikan

dengan menunjukan unsur posisi keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara

wajar. Neraca atau posisi laporan keuangan pada akhir periode minimal

mencakup pos-pos berikut :

a. Aset berwujud.

b. Aset tidak berwujud.

c. Aset keuangan.

d. Investasi yang diperlukan menggunakan metode ekuitas.

e. Persediaan.
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f. Piutang usaha dan piutang lainnya.

g. Kas dan setara kas.

h. Hutang usaha dan hutang lainnya.

i. Liabilitas yang diestimasi.

j. Liabilitas berbunga jangka panjang.

k. Hak minoritas.

l. Modal saham dan pos ekuitas lainnya.

Pos, judul dan sub-jumlah lainnya disajikan dalam laporan laba rugi apabila

diwajibkan oleh pernyataan Standar Akuntansi keuangan atau apabila penyajian

tersebut diperlukan untuk menyajikan kinerja keuangan secara wajar.

2. Laporan Laba - Rugi Komprehensif selama periode

Laporan laba rugi komprehensif selama periode perusahaan disajikan dengan

menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyaji

secara wajar selama suatu periode tertentu. Laporan keuangan laba rugi

komprehensif selama periode minimal mencakup pos-pos sebagai berkut :

a. Pendapatan

b. Rugi laba perusahaan

c. Beban pinjaman

d. Bagian dari laba atau rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi yang diperlukan

menggunakan metode ekuitas

e. Beban pajak

f. Laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan

g. Pos luar biasa

h. Hak minoritas

i. Rugi atau laba bersih untuk periode berjalan

Pos, judul dan sub-jumlah lainnya disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif

selama periode apabila diwajibkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan kinerja

keuangan secara wajar.
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3. Laporan Perubahan Ekuitas selama periode

Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas selama periode sebagai

komponen utama laporan keuangan, yang menunjukan :

1. Rugi atau laba bersih periode yang bersangkutan.

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

jumlahnya yang didasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

terkait diakui secara langsung dalam ekuitas.

3. Pengaruh komulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan

terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) terkait.

4. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik.

5. Saldo akumulasi rugi dan laba pada awal dan akhir periode serta

perubahannya.

6. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing - masing jenis model saham, agio

dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara

terpisah setiap perubahannya.

4. Laporan Arus Kas selama periode

Perusahaan harus menyusun laporan arus kas selama periode sesuai dengan

persyaratan dalam pernyataan ini dan harus menyajikan laporan tersebut sebagai

bagian yang tak terpisah (integral) dari laporan keuangan untuk setiap periode

penyajian laporan keuangan. Laporan Arus Kas terdiri dari tiga aktivitas :

a. Arus kas dari Aktivitas operasi

b. Arus kas dari Aktivitas investasi

c. Arus kas dari Aktivitas keuangan

5. Catatan Atas Laporan Keuangan, yang mencakup ringkasan kebijakan akuntansi

penting dan informasi penjelasan lain

6. Laporan Posisi Keuangan Pada Awal Periode Komparatif yang disajikan ketika

entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara restropektif atau membuat
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penyajian kembali pos - pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi

pos-pos laporan keuangannya.

2.3 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan

Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk memberikan

gambaran atau laporan kemajuan (Progress Report) yang dilakukan oleh pihak

manajemen yang bersangkutan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa laporan

keuangan memiliki sifat historis serta menyeluruh dan sebagai suatu progress report.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sifat dan keterbatasan laporan

keuangan adalah sebagai berikut:

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

yang telah lewat.

2. Laporan keuangan bersifat umum, disajikan untuk semua pemakai dan bukan

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu saja misalnya untuk

Pajak, Bank.

3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran

dan berbagai pertimbangan.

4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material.

5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian.

6. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu

peristiwa/transaksi daripada bentuk hukumnya (formalitas), (substance over

form).

7. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis, dan

pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat

dari informasi yang dilaporkan.

8. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan

menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat

kesuksesan antar perusahaan.
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9. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantitatifkan

umumnya diabaikan.

2.4 Pengertian Laba

Akuntansi adalah aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi

kuantitatif terutama mengenai keuangan yang dibutuhkan untuk mengambil

keputusan atau memilih kemungkinan yang akan dilaksanakan. Salah satu informasi

yang dihasilkan ataupun diberikan akuntansi adalah informasi tentang laba yang

diperlukan oleh berbagai pihak untuk kepentingan masing - masing, baik itu bagi

pihak internal maupun eksternal. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam

Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 23 paragraf 7:

“laba adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul akibat
aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu
mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi
penanaman modal.”

Umumnya perusahaan didirikan untuk mencapai tujuan tertentu yaitu

memperoleh laba yang optimal dengan pengorbanan yang minimal untuk mencapai

hal tertentu perlu adanya perencanaan dan pengendalian dalam setiap aktivitas

usahanya agar perusahaan dapat membiayai seluruh kegiatan yang berlangsung secara

terus - menerus.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa laba berasal dari semua

transaksi atau kejadian yang terjadi pada badan usaha dan akan mempengaruhi

kegiatan perusahaan pada periode tertentu dan laba didapat dari selisih antara

pendapatan dengan beban, apabila pendapatan lebih besar dari pada beban maka

perusahaan akan mendapatkan laba apabila terjadi sebaliknya maka perusahaan

mendapatkan rugi.

Laba adalah bagian dari informasi keuangan, yang dapat dipergunakan untuk

menilai kemampuan manajemen dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki

perusahaan secara efektif. Penyajian laporan keuangan, khususnya laporan laba-rugi
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komprehensif dipergunakan sebagai informasi untuk membuat perbandingan maupun

penilaian perusahaan dalam menghasilkan laba.

2.5 Bentuk-Bentuk Laporan Laba Rugi Komprehensif

Bentuk-bentuk laporan laba - rugi komprehensif, diantaranya adalah sebagai

berikut:

1. Bentuk single step, yaitu dengan menggabungkan semua penghasilan menjadi

satu kelompok dan semua biaya dalam satu kelompok, sehingga untuk

menghitung laba rugi bersih hanya memerlukan satu langkah yaitu mengurangkan

total biaya terhadap total penghasilan.

PT. X

Laporan Laba Rugi

31 Desember 200x

Penghaasilan Pokok (Operating Revenue) xxx

Penghasilan Non Operasional xxx

Penghasilan Insidentil xxx +

Total Penghasilan xxx

Harga Pokok Yang Jual xxx

Biaya Operasional xxx

Biaya Non Operasional xxx

Kerugian Yang Insidentil xxx +

Total Biaya xxx +

PENDAPATAN BERSIH XXX

Sumber : Kieso, Weygandt, Warfield - Intermediate Accounting, (2011)

2. Bentuk multiple step, yaitu dalam bentuk ini dilakukan pengelompokkan yang

lebih teliti sesuai dengan yang digunakan secara umum. Contoh:
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PT . X

Laporan Laba Rugi

31 Desember 200x

Penjualan Bruto xxx

Potongan / Return Penjualan xxx -

Penjualan Netto xxx

Harga Pokok Penjualan xxx -

Laba Penjualan xxx

Biaya – Biaya Operasi

Biaya – Biaya Penjualan xxx

Biaya – Biaya Umum dan Administrasi xxx -

Laba Bersih Operasional xxx

Penghasilan Dana Non Operasional

Penghasilan xxx

Biaya xxx

xxx

Rugi Laba Insidentil xxx -

Pendapatan Netto Sebelum Pajak xxx

Sumber : Kieso, Weygandt, Warfield - Intermediate Accounting, (2011)

2.6 Pengertian dan Perbedaan Laporan Laba - rugi dan Laporan Laba - rugi

Komprehensif

Laporan laba rugi Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield (2011),

menjelaskan bahwa;

“laporan laba - rugi (income statement) adalah laporan yang mengukur
keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu,
menyediakan informasi yang diperlukan oleh para investor dan kreditor
untuk memprediksikan jumlah, penetapan waktu, dan ketidakpastian dari
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arus kas masa depan. Laporan laba - rugi merupakan bagian dari laporan
keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi
yang menyajikan unsure - unsur pendapatan dan biaya perusahaan
sehingga menghasilkan laba atau rugi bersih. Laporan laba - rugi
merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja dari suatu
perusahaan selama suatu periode tertentu.”,

menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Revisi
2009 menjelaskan bahwa laporan laba – rugi adalah;

“total pendapatan dikurangi beban tidak termasuk komponen – komponen
pendapatan komprehensif lain”.

Sedangkan laporan laba-rugi komprehensif menyajikan ukuran keberhasilan kinerja

yang dicapai oleh entitas pelaporan dalam satu periode berjalan. Laporan ini

sebelumnya dikenal dengan laporan laba – rugi tetapi menurut Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Revisi 2009;

“penyajian informasi laba – rugi tidak hanya mencakup laba – rugi yang
sudah terealisasi saja, tetapi juga laba – rugi yang belum terealisasi.
Bagian yang menyajikan laba – rugi yang telah terealisasi dan rugi yang
belum terealisasi disebut sebagai laporan laba – rugi, sedangkan bagian
yang menyajikan laba yang belum terealisasi disebut sebagai bagian
pendapatan komprehensif lainnya (Other Comprehensive Income/OCI)”.

Perbedaan laporan laba – rugi menurut Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) dengan SAK ETAP adalah dalam laporan laba – rugi
komprehensif terdapat informasi yang disajikan dalam laporan laba – rugi
komprehensif, laba – rugi selama periode, pendapatan komprehensif lain selama
periode, informasi yang disajikan dalam laporan laba – rugi komprehensif atau
catatan atas laporan keuangan sedangkan dalam SAK ETAP tetap menggunakan
istilah laporan laba – rugi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
No.1 Revisi 2009, menjelaskan bahwa:

“laporan  laba – rugi komprehensif menyajikan semua pendapatan dan
beban yang dihasilkan entitas dalam satu periode berjalan. Bentuk
penyajiannya dapat memilih salah satu dari dua alternatif penyajian, yaitu
bentuk satu laporan laba – rugi komprehensif, atau dalam bentuk dua
laporan yang dimulai dengan laporan laba – rugi dan bagian yang
menunjukan pendapatan komprehensif lain”.

Laporan laba – rugi komprehensif mencakup pos – pos sebagai berikut:

a. Pendapatan.

b. Beban operasional.
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c. Bagian laba – rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat

dengan menggunakan metode ekuitas.

d. Beban pajak.

e. Bagian laba – rugi dari operasi yang dihentikan, mencakup laba – rugi setelah

pajak dari operasi yang dihentikan.

f. Laba – rugi.

g. Setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan

sesuai dengan sifatnya (selain jumlah dalam huruf (h)).

h. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura

bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

i. Total laba – rugi komprehensif.

2.6.1 Kegunaan Laporan Laba – Rugi Komprehensif Bagi Pengguna Laporan

Keuangan

1. Mengevaluasi kinerja masa lalu entitas

Laporan laba – rugi komprehensif menyajikan informaasi semua pendapatan

yang diraih dan beban yang dikeluarkan selama periode berjalan. Informasi

tersebut diakumulasikan sampai akhir periode, disusun dengan

membandingkan pendapatan dan beban periode berjalan. Pendapatan dan

beban yang  disajikan tersebut sudah dihasilkan sehingga disebut sebagai hasil

kinerja masa lalu.

2. Menyediakan informasi untuk memprediksi kinerja mendatang

Informasi kinerja yang telah dicapai pada tahun – tahun lalu dapat menjadi

trend yang digunakan memprediksi pencapaian kinerja masa mendatang.

Estimasi penjualan, estimasilaba bersih serta estimasi laba operasi sebelum

bunga dan pajak dapat diperkirakan dengan melihat trend atau kecenderungan

yang telah terjadi diwaktu yang lalu.

3. Membatu mengukur arus kas periode berjalan maupun arus kas periode

mendatang
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Informasi tentang pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian dapat

digunakan untuk mengukur besarnya arus kas yang masuk dan arus kas yang

keluar pada periode berjalan. Pendapatan mewakili besarnya arus kas yang

masuk sedangkan beban mencerminkan arus kas yang keluar dalam satu

periode.

2.6.2 Jenis – Jenis Laba

Jenis-jenis laba dalam perhitungan laba diantaranya, yaitu:

1. Tambahan nilai (value added) yaitu harga jual produksi dan jasa perusahaan

dikurangi harga pokok barang dan jasa yang dijual.

2. Laba kotor yaitu perbedaan antara pendapatan bersih dan penjualan dengan harga

pokok.

3. Laba dari operasi yaitu selisih antara laba kotor dengan total beban operasi.

4. Laba bersih perusahaan yaitu kelebihan hasil dari biaya seluruh pendapatan dan

rugi. Biaya tidak termasuk bunga, pajak dan bagi hasil.

5. Laba bersih bagi investor yaitu sama seperti laba bersih perusahaan tetapi setelah

dikurangi pajak penghasilan.

6. Laba bersih bagi pemegang saham residual yaitu laba bersih kepada pemegang

saham dikurangi deviden saham preferen.

2.6.3 Tujuan Laba

Pada dasarnya semua usaha baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun

perorangan adalah bertujuan untuk memperoleh laba dari hasil kinerjanya, tujuan

pelaporan laba antara lain adalah sebagai berikut :

a. Sebagai indikator efesiensi penggunaan dana yang tertahan dalam

perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembaliannya.

b. Sebagai dasar pengukuran prestasi manajemen.

c. Sebagai dasar penentuan besarnya perencanaan pajak.

d. Sebagai alat pengendalian sumber daya ekonomi suatu negara.
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e. Sebagai kompensasi dan pembagian bonus.

f. Sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan.

g. Sebagai dasar bentuk kenaikan kemakmuran.

h. Sebagai dasar pembagian deviden.

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dilaporkannya laba atau

lebih dikenal dengan laba atau rugi adalah sebagai indikator efesiensi penggunaan

dana yang digunakan sebagai dasar untuk pengukuran, penentuan, pengendalian,

motivasi prestasi manajemen dan sebagai dasar kenaikan kemakmuran serta dasar

pembagian deviden untuk para investor yang menanamkan modalnya pada

perusahaan.
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2.7 Prosedur Penyajian Pos-Pos Pembentuk Laporan Laba - Rugi

Komprehensif.

pos

Regular? Utama atau

tambahan?

Jenis?

Material?

Takbiasa &

tak sering?

(1) seksi operasi utama

(2) seksi operasi tambahan

(4) operasi hentian

(6) perubahan prinsip akuntansi

(7) perubahan estimasi akuntansi

(8) perubahan ekuitas

nonpemilik lainnya

Dilaporkan terpisah sebelum
pos-pos luar biasa

(5) pos-pos luar biasa

utama

ya

ya

tidak

tambahan

Selain

Komponen (5)

tidak

Komponen (5)

Takbiasa atau tak sering

Takbiasa & taksering

Gambar 2.1

Komponen pembentuk laporan laba – rugi

Sumber : Kieso, Weygandt, Warfield – Intermediate Acounting (2011)


