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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

6

 
 
2.1 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang 

dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas 

suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan 

tersebut. 

Adapun dalam prinsip-prinsip Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) 

dikatakan bahwa laporan keuangan adalah neraca dengan perhitungan laba rugi 

serta segala keterangan-keterangan yang dimuat dalam lampiran-lampiran antara 

lain laporan sumber dan penggunaan dana. 

 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang disebut siklus 

akuntansi. Laporan keuangan menunjukan posisi sumber daya yang dimiliki 

oleh perusahaan selama satu periode. Selain itu laporan keuangan juga 

menunjukan kinerja keuangan perusahaan yang ditunjukkan dengan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dan sumber daya yang dimiliki 

perusahaan. 

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai laporan 

keuangan, berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat mengenai 

pengertian laporan keuangan yang dikemukakan oleh Zaki Baridwan (1997;12) 
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dalam bukunya Intermediate Accounting Memberikan devinisinya sebagai 

berikut. 

“Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses 

pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi 

keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan”. 

Menurut Myer (2002;5) dalam bukunya Financial Statement Analysis 

memberikan devinisimya sebagai berikut: 

“Laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan 
pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu 
adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar 
pendapatan atau daftar rugi laba. Pada waktu akhir-akhir ini sudah 
menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk menambahkan 
daftar ketiga yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tak 
dibagikan (laba yang ditahan)”.   
 

2.1.2 Tujuan Laporan keuangan 

 Laporan keuangan mempunyai beberapa tujuan umum, diantaranya 

sebagai berikut: 

1) Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai aktiva, kewajiban 

dan modal perusahaan. 

2) Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perusahaan dalam 

aktiva dan kewajiban suatu perusahaan yang dapat dari kegiatan usaha 

dalam rangka memperoleh laba. 

3) Memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan 

dalam menaksir potensi perusahaan dalam memperoleh laba. 
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4) Memberikan informasi  penting lainnya mengenai perubahan aktiva dan 

kewajiban suatu perusahaan, informasi mengenai aktivitas pembiayaan 

dan investasi. 

5) Mengungkap dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan 

pemakai laporan, seperti kebijakan akuntansi yang dianut oleh perusahaan. 

 

2.1.3 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

  Laporan Keuangan mempunyai beberapa sifat dan keterbatasan yaitu: 

1) Laporan keuangan bersifat historis yaitu mempunyai laporan atas kejadian 

yang sudah lewat. 

2) Laporan keuangn bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan pihak tertentu. 

3) Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran 

dan berbagai pertimbangan. 

4) Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. 

5) Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu 

peristiwa atau transaksi dari pada bentuk hukumnya. 

 

2.1.4 Jenis-Jenis Laporan Keuangan 

Sebelum menyusun dan menyajikan laporan keuangn, pihak-pihak yang 

berkepentingan harus terlebih dahulu mengetahui jenis laporan keuangan agar 

memperoleh pandangan yang menyeluruh yang baik.  
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Laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2004;1.3) 

dalam Standar Akuntansi Keuangan  menjelaskan bahwa: 

“Laporan keuangan  yang lengkap terdiri dari komponen-

komponen berikut ini: 

1) Neraca 

2) Laporan laba rugi 

3) Laporan perubahan ekuitas 

4) Laporan arus kas 

5) Catatan atas laporan keuangan”. 

2.2 Neraca  

Neraca adalah Laporan tentang posisi keuangan perusahaan pada tanggal 

tertentu, jadi kondisi yang dijelaskan dalam neraca yaitu kondisi pada tanggal 

tertentu biasanya pada saat tutup buku. Neraca terdiri dari tiga bagian yaitu: 

1) Aktiva 

2) Hutang 

3) Modal 

 

2.2.1 Aktiva 

Aktiva adalah manfaat ekonomis dimasa yang akan datang yang 

diharapkan akan diterima oleh suatu badan usaha sebagai hasil dari transaksi-

transaksi dimasa lalu. 
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Aktiva dibagi ke dalam beberapa kelompok yaitu: 

1) Aktiva Lancar 

Adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan 

atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode 

berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan 

yang normal). 

Berikut ini adalah yang termasuk  ke dalam kelompok aktiva lancar: 

a) Kas atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi 

perusahaan. Elemen-elemen yang dapat disamakan dengan kas misalnya: 

cek, pos wesel,  dan lain-lain. 

b) Investasi Jangka Pendek atau surat-surat berharga atau marketable 

securities adalah investasi yang sifatnya sementara (jangka pendek) 

dengan maksud untuk memanfatkan 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 (kepada 

kreditor/langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan 

secara kredit. 

e) Piutang pegawai, anak perusahaan, dan pihak-pihak lain, jika merupakan 

hal yang umum dalam perdagangan dan akan dilunasi dalam jangka satu 

tahun.  
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f) Persediaan barang dagangan bagi perusahaan perdagangan dan untuk 

perusahaan manufacturing maka persediaannya meliputi persediaan 

barang mentah, persediaan barang dalam proses dan persediaan barang 

jadi. 

g) Penghasilan yang masih harus diterima adalah penghasilan yang sudah 

menjadi hak perusahaan karena telah memberikan jasa/prestasinya, tetapi 

belum diterima pembayarannya hingga merupakan tagihan. 

h) Biaya yang dibayar dimuka adalah pengeluaran untuk memperoleh 

jasa/prestasi dari pihak lain, tapi pengeluaran itu belum menjadi biaya atau 

jasa/prestasi pihak lain itu belum dinikmati oleh perusahaan pada periode 

ini melainkan pada periode berikutnya. 

2) Aktiva Tetap 

Adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka 

panjang (mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan 

habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan).  

Yang termasuk kelompok aktiva tetap adalah: 

a) Investasi jangka panjang yang dapat berupa saham dari perusahaan lain 

dan obligasi atau pinjaman kepada pihak lain.  

b) Aktiva tetap berwujud adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang 

fisiknya nampak (konkrit). Contohnya; tanah, bangunan, mesin, inventaris, 

kendaraan dan perlengkapan atau alat-alat lainnya. 

c) Aktiva tetap tidak berwujud (intangible fixed assets) adalah kekayaan 

perusahaan yang secara fisik tidak nampak, tetapi merupakan sesuatu hak 
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yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan 

dalam kegiatan perusahaan.  

Yang termasuk Aktiva tetap tidak berwujud (intangible fixed assets) ini 

antara lain: 

• Hak Paten adalah suatu hak yang diberikan kepada pihak yang 

menemukan sesuatu hal baru untuk membuat, menjual, atau 

mengawasi penemuannya selama jangka waktu 17 tahun. 

• Hak Cipta (Copyright) adalah hak yang diberikan kepada pengarang 

atau pemain untuk menerbitkan, menjual, atau mengawasi 

karangannya. 

• Merk Dagang adalah suatu nama, simbol, bentuk dan gambar yang 

digunakan untuk membedakan dengan produk lain. 

• Franchises adalah hak yang diberikan oleh suatu pihak (disebut 

franshisor) kepada pihak lain untuk menggunakan fasilitas yang 

dimiliki oleh franshisor. 

• Leasehold adalah hak dari penyewa untuk menggunakan aktiva tetap 

dalam suatu perjanjian sewa menyewa. 

• Goodwill adalah semua kelebihan yang terdapat dalam suatu usaha 

seperti letak perusahaan yang baik, nama yang terkenal, pimpinan yang 

ahli dan lain-lain. 

2.2.2 Hutang  

Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain 

yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal 
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perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang atau kewajiban perusahaan dapat 

dibedakan ke dalam hutang lancar (hutang jangka pendek), hutang jangka 

panjang, dan hutang lain-lain yaitu sebagai berikut:  

1) Hutang lancar atau hutang jangka pendek  

adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau 

pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun setelah 

tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

Hutang lancar meliputi: 

a) Hutang dagang adalah hutang yang timbul karena adanya pembelian 

barang dagangan secara kredit. 

b) Hutang wesel adalah hutang yang disertai janji tertulis untuk melakukan 

pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu dimasa yang akan 

datang. 

c) Hutang pajak adalah jumlah pajak penghasilan yang diperkirakan untuk 

laba periode yang bersangkutan. 

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 atau 

seluruh hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek 

karena harus segera dilakuakn pembayarannya. 

f) Penghasilan yang diterima dimuka (deferred revenue) adalah penerimaan 

uang untuk penjualan barang atau jasa yang belum terealisasi. 
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2) Hutang jangka panjang  

Adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh 

temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca) 

yang meliputi: 

a) Hutang obligasi 

b) Hutang hipotik adalah hutang yang dijamin dengan aktiva tetap tertentu. 

c) Pinjaman jangka panjang lainnya. 

3) Hutang lain-lain  

adalah hutang diluar dari hutang lancar dan hutang jangka panjang. 

 

2.2.3 Modal  

  Modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang 

ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan atau 

perbedaan antara aktiva dengan hutang dan merupakan kewajiban perusahaan 

kepada pemilik. Dalam perusahaan yang berbentuk perseroan modal ditunjukkan 

dengan rekening modal yang terdiri dari beberapa elemen sebagai berikut: 

1) Modal disetor adalah jumlah uang yang disetorkan pada pemegang saham 

dan biasanya dibagi dalam dua kelompok yaitu: 

a) Modal saham yaitu jumlah nominal saham yang beredar. 

b) Agio dan disagio saham yaitu selisih antara setoran dengan pemegang 

saham dengan nilai nominal saham. Agio adalah selisih di atas nominal 

sedangkan disagio adalah selisih dibawah nominal. 

2) Laba tidak dibagi merupakan laba tahun-tahun sebelumnya yang tidak 

dibagi sebagai deviden. 
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3) Modal penilaian kembali, apabila diadakan penialian kembali terhadap 

aktiva-aktiva perusahaan maka selisih nilai buku lama dengan buku yang 

baru dicatat sebagai modal penilaian kembali. 

4) Modal sumbangan, ini timbul apabila perusahaan memperoleh aktiva yang 

berasal dari sumbangan. 

5) Modal lain-lain, dalam kelompok ini dilaporkan modal perusahaan yang 

tidak dapat dimasukkan dalam salah satu kelompok di atas.  

 

2.2.4 Bentuk Neraca  

Bentuk atau susunan dari neraca tidak ada keseragaman diantara 

perusahaan-perusahaan tergantung pada tujuan-tujuan yang akan dicapai, tetapi 

bentuk neraca yang umum digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Bentuk skontro dimana semua aktiva tercantum sebelah kiri/debet dan 

hutang serta modal tercantum sebelah kanan/kredit. 

2) Bentuk vertical dalam bentuk ini semua aktiva nampak dibagian atas yang 

selanjutnya diikuti dengan hutang jangka pendek, hutang jangka panjang 

serta modal. 

3) Bentuk neraca yang disesuaikan dengan kedudukan atau posisi keuangan 

perusahaan, bentuk ini bertujuan agar kedudukan atau posisi keuangan 

yang dikehendaki nampak dengan jelas. 
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Contoh 1. Neraca yang berbentuk rekening (Skontro) 

PT Contoh 
Neraca 

Per 31 Desember 20XX 

Aktiva                               Kewajiban 

Aktiva Lancar                  Hutang Lancar 

as          xxx                                 Hutang Dagang  xxx 

Surat-surat berharga xxx                                      Hutang  Jangka Panjang xxx 

Piutang  xxx                                       Jumlah Hutang Lancar  xxx 

Persedian  xxx 

Jumlah aktiva lancar            xxx                Hutang Jangka Panjang 

Aktiva Tetap                                                       Hutang Hipotik  xxx 

Tanah      xxx                                    Hutang wesel  xxx 

Bangunan     xxx                                    Jumlah Hutang Jangka Panjang xxx 

Akumulasi Penyusutan     (xxx)                                 Modal 

Jumlah Aktiva Tetap         xxx                 Modal Saham  xxx 

Intangible                   Saldo Laba  xxx 

Goodwill     xxx                                   Jumlah Modal   xxx 

Patent      xxx 

Jumlah Intangible         xxx 

Aktiva lain-lain 

Piutang Jangka Panjang     xxx 

Bangunan dalam pendirian xxx

Jumlah aktiva lain-lain        xxx 

TOTAL AKTIVA                              xxx          TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL    xxx 
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CONTOH: 2 Neraca yang berbentuk vertikal (Report Form) 

PT CONTOH 
NERACA 

PER 31 DESEMBER 20xx 

KETERANGAN     
AKTIVA    
AKTIVA LANCAR    
   Kas  xxx  
   Surat-Surat Berharga  xxx  
   Piutang  xxx  
   Persediaan  xxx+  
   jumlah aktiva lancar   xxx 
AKTIVA TETAP    
   Tanah  xxx  
   Bangunan xxx   
   Akumulasi Penyusutan (xxx) xxx+  
   Junlah aktiva tetap   xxx 
Intangible    
   Goodwill  xxx  
   Paten    xxx +  
   Jumlah Intangible   xxx 
AKTIVA LAIN-LAIN    
   Piutang Jangka Panjang  xxx  
   Bangunan Dalam Pendirian  xxx+  
   Jumlah Aktiva Lain-Lain   xxx+
TOTAL AKTIVA   xxx 
KEWAJIBAN    
Hutang Lancar    
   Hutang Dagang  xxx  
   Hutang Pajak  xxx+  
   Jumlah hutang Lancar   xxx 
HUTANG JANGKA PANJANG    
   Hutang Hipotik  xxx  
   Hutang Obligasi  xxx+  
   Jumlah Hutang Jangka Panjang  xxx 
MODAL    
   modal saham  xxx  
   laba ditahan  xxx+  
   jumlah modal   xxx+
TOTAL KEWAJIBAN+MODAL   xxx+ 
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2.3 Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi merupakan akumulasi aktivitas yang berkait dengan 

pendapatan dan biaya selama periode waktu tertentu misalnya bulanan atau 

tahunan. Komunikasi bisnis dan investasi menggunakan laporan ini untuk 

menentukan profitabilitas, nilai investasi dan kelayakan kredit atau kemampuan 

perusahaan melunasi pinjaman. 

 

2.3.1  Kegunaan Laporan Laba/Rugi 

Laporan laba/Rugi membantu para pemakai laporan keuangan mempredikisi 

arus kas masa depan dengan berbagai cara. Sebagai contoh investor dan kreditor 

dapat menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan laba/rugi untuk: 

1) Mengevaluasi Kinerja masa lalu perusahaan. 

2) Memberikan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan. 

3) Mambantu menilai resiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa 

depan. 

 

2.3.2 Komponen Laporan Laba Rugi Perusahaan Jasa 

1) Pendapatan, menunjukan penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok 

perusahaan (Penjualan barang dagangan atau memberikan service). 

2) Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan produk 

dan jasa yang dihasilkan pada peride tersebut, misalnya biaya iklan, biaya 

gaji salesmen, dan biaya promosi. 
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3) Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

keperluan administrasi dan umum perusahaan. Misalnya biaya gaji direksi, 

biaya penyusutan, biaya perlengkapan kantor dan biaya telepon. 

4) Pendapatan luar usaha adalah pendapatan yang diperoleh bukan dari bisnis 

utama perusahaan. Misalnya keuntungan penjualan aktiva tetap, bunga bank 

dan lain-lain. 

5) Biaya luar usaha adalah biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas yang bukan 

dari bisnis utama. Misalnya biaya bunga bank, dan biaya bunga sumbangan. 

 

2.3.3  Bentuk-bentuk Laporan Laba/Rugi 

Bentuk dari laporan laba rugi yang biasanya digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Bentuk Single Step yaitu dengan menggabungkan semua pendapatan 

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 pendapatan. 

2) Bentuk Multi Step. Dalam bentuk ini dilakukan pengelompokan yang lebih 

teliti sesuai dengan prinsip yang digunakan secara umum. Laporan ini 

memisahkan transaksi operasi dari transaksi non operasi. 
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Contoh 1. Bentuk Laporan laba rugi Single Step 

PT. CONTOH 
Laporan Laba Rugi 

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 desember 20XX 
Ketereangan   

Hasil Penjualan Bersih  Xxx 

Penghasilan lain-lain  Xxx 

Pos luar biasa hutang dihapuskan  Xxx 

  Xxx 

Dikurangi   

     Harga pokok penjualan xxx  

     Biaya penjualan xxx  

     Biaya administrasi dan umum xxx  

     Biaya lain-lain xxx  

     Pajak penghasilan xxx  

  (xxx) 

Penghasilan bersih  xxx 
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 Contoh 2. Bentuk Laporan Laba Rugi Multi Step 

PT. CONTOH 
Laporan Laba Rugi 

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 desember 200XX 
    
Hasil penjualan   xxx 
     Penjualan retur  xxx  
     Potongan penjualan  xxx (xxx) 
Hasil penjualan bersih   xxx 
    
Harga pokok penjualan    
     Persediaan barang jadi, 1 januari 20XX  xxx  
     Harga pokok produksi  xxx  
     Harga pokok barang jadi yang tersedia untuk dijual  xxx  
     Dikurangi persediaan barang jadi. 31 desember 20XX  (xxx)  
     Harga pokok penjualan   xxx
Laba kotor   xxx 
Biaya usaha    
Biaya penjualan     
     Gaji bagian penjualan    
     Depresiasi alat-alat    
    
Biaya administrasi dan umum    
     Gaji pimpinan dan pegawai kantor xxx   
     Bahan pembantu xxx   
     Sumbangan xxx xxx (xxx) 
         
Laba usaha bersih    
Penghasilan dan biaya lain-lain    
Penghasilan lain-lain    
     Penghasilan bunga xxx   
     Penghasilan sewa xxx xxx  
Biaya-biaya lain-lain  (xxx) xxx
     Biaya bunga   xxx 
Penghasilan bersih sebelum pajak   (xxx)
Pajak penghasilan   xxx 
Penghasilan bersih setelah pajak    
Elemen-elemen luar biasa xxx   
     Utang dihapuskan (xxx)  xxx 
     Pajak penghasilan   xxx 
Penghasilan bersih dan elemen-elemen luar biasa   xxx 
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2.4 Laporan Perubahan Ekuitas 

 Disamping penyusunan neraca dengan laporan rugi laba, pada akhir 

periode akuntansi, biasanya juga menyusun laporan yang menunjukan sebab-

sebab perusahaan. 

 Perusahaan dengan bentuk perseroan, perubahan modalnya ditunjukan 

didalan laporan laba tidak dibagi (saldo laba). Didalam laporan ini ditunjukan laba 

tidak dibagi awal periode ditambah dengan laba seperti yang tercantum didalam 

laporan perhitungan rugi laba dan dikurangi dengan deviden yang diumumkan 

selama peride yang bersangkutan. 

 Karena laporan rugi laba dapat disusun dengan cara All Inclusive atau 

Current Operating Performance, maka susunan laba tidak dibagi juga akan 

berbeda, tergantung kepada laporan perhitungan rugi laba. 

 Apabila laporan perhitungan Rugi laba disusun dengan cara All Inclusive, 

maka didalam laporan tidak dibagi hanya menunjukan: 

1) Saldo laba tidak dibagi awal periode. 

2) Ditambah neto dan elemen-elemen luar biasa. 

3) Ditambah atau dikurangi koreksi kesalahan. 

4) Dikurangi deviden yang diumumkan 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut ini diberikan 

contoh-contoh laporan laba tidak dibagi untuk melengkapi laporan perhitungan 

Rugi laba dengan cara All Inclusive maupun Current Operating Performance. 
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Contoh 1. Laporan laba tidak dibagi untuk melengkapi laporan perhitungan 

laba rugi  All Inclusive 

PT. Contoh 

Laporan Laba Tidak Dibagi 

Untuk Tahun yang berakhir Tanggal 31 Desember 20xx 

Laba tidak dibagi, 1 Januari 20xx   xxx 

Laba neto dari elemen-elemen tidak dibagi  xxx+ 

       Xxx 

Koreksi kesalahan tahun lama       - 

Deviden diumumkan dalam tahun 20xx  (xxx)

Laba tidak dibagi, 31 Desember 20xx   x xx 
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Contoh 2. Laporan laba tidak dibagi untuk melengkapi perhitungan rugi 

laba, Current Operating Performance. 

PT. Contoh 

Laporan Laba Tidak Dibagi 

Untuk Tahun yang berakhir Tanggal 31 Desember 20xx 

 
Laba tidak dibagi, 1 januari 20xx     xxx  

Tambahan: 

Laba neto sesudah pajak    xxx 

Pos luar biasa hutang dihapuskan   xxx +  xxx+ 

         xxx 

Pengurangan  

Deviden yang diumumkan tahun 20xx    xxx 

Laba tidak dibagi, 31 desember 20xx     xxx  
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2.4.1 Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas Menurut Standar akuntansi 

Indonesia (2004;1.17) 

 Perusahaan harus menyajikan Laporan perubahan ekuitas sebagai 

komponen utama laporan keuangan, yang menunjukan: 

1) Laba atau rugi periode bersangkutan. 

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

jumlahnya berdasarkan Penyusunan Standar Akuntansi terkait diakui 

secara langsung dalam ekuitas. 

3) Pengaruh komulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan 

terhadapp kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam pernyataan 

Standar Akuntansi Terkait. 

4) Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kapada pemilik. 

5) Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta 

perubahannya dan 

6) Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, 

agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan 

secara terpisah terhadap perubahan. 

 

2.4.2 Laporan Arus Kas. 
 Pengertian Laporan Arus Kas menurut Drs. S. Munawir dalam bukunya 

Analisis Laporan Keuangan (2002;157) yaitu sebagai berikut: 
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“Laporan arus kas ditunjuk untuk menunjukan perubahan kas 

selama satu periode dan memberikan alasan mengenai perubahan kas 

tersebut dan menunjukan dimana sumber-sumber penggunaanya.” 

 

2.4.3 Kegunaan Laporan Arus Kas 

 Laporan Arus Kas ini dapat digunakan untuk: 

1) Menilai kemampuan dalam menghasilkan, merencanakan, mengontrol arus 

kas masuk dan arus kas keluar perusahaan masa lalu. 

2) Menilai kemungkinan keadaan arus kas masuk dan keluar, arus kas bersih 

perusahaan termasuk kemampuan perusahaan membayar deviden. 

3) Menyajikan informasi bagi investor, kreditor, memproyeksikan,retur dari 

sumber kekayaan perusahaan. 

4) Menilai kemampuan perusahaan untuk memasukan kas perusahaan dimasa 

yang akan datang . 

5) Menilai alasan perbedaan antara laba bersih dikaitkan dengan penerimaan 

dan pengeluaran kas. 

6) Menilai pengaruh investasi baik kas maupun bukan kas dan transaksi       

Lainnya terhadap posisi keuangan perusahaan selama satu periode tetentu.   

.    
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 2.4.4 Bentuk Penyajian Laporan Arus Kas 

 Untuk menyajikan Laporan arus kas ini dapat digunakan dua metode: 

1) Direct Method 

Dalam metode ini pelaporan arus kas dilakukan dengan cara melaporkan 

kelompok-kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi 

secara lengkap, dan baru ditunjukan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. 

Contoh :1 Laporan Arus Kas metode Langsung (Direct Method) 

PT. Contoh 

Laporan Arus Kas 

Untuk bulan yang berakhir Tanggal 31 Desember 20xx 
Arus kas dari kegiatan Operasi: 

 Kas diterima dari pelanggan   xxx 

 Dikurangi pembayaran kas untuk  

beban dan pembayaran untuk kreditor  (xxx)

Arus kas dari kegiatan operasi      xxx 

Arus kas dari kegiatan investasi 

 Kas yang diterima dari penjualan aktiva  xxx 

 Dikurangi pembayaran kas untuk akuisisi tanah (xxx) 

 Arus kas bersih dari kegiatan investasi    xxx 

Arus kas dari kegiatan pendanaan 

 Kas yang diterima dari penjualan saham  xxx 

Dikurangi pembayaran kas untuk deviden  (xxx) 

Arus kas bersih dari kegiatan pendanaan    xxx+ 

Arus kas bersih dan saldo kas 31 agustus 20xx     xxx   
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2) Indirect Method 

Dalam metode ini penyajian dimulai dari laba bersih dan delanjutnya pos 

yang mempengaruhi kegiatan operasional seperti, penyusutan naik turun pos 

aktiva dan utang lancar, untuk menyusun laporan arus kas maka diperlukan: 

1) Laporan laba rugi lengkap yang digunakan khusus. 

2) Neraca perbandingan yang memuat informasi tentang kegiatan investasi, 

pembiayaan dan operasional. 

3) Analisis atau perkiraan tertentu yang menggambarkan berbagai jenis 

transaksi dan kejadian yang mempengaruhi kas baik langsung maupun 

tidak langsung. 
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Contoh :2 Laporan Arus Kas metode tidak Langsung ( Indirect Method) 

PT. Contoh 

Laporan Arus Kas 

Untuk bulan yang berakhir Tanggal 31 Desember 20xx 
Arus kas dari kegiatan operasi: 

 Laba bersih perhitungan rugi laba   xxx 

 Ditambah kenaikan dalam hutang usaha  xxx 

 Dikurangi kenaikan dalam perlengkapan  (xxx) 

 Arus kas bersih dari kegiatan operasi    xxx 

Arus kas dari kegiatan investasi: 

 Kas diterima dari penjualan aktiva   xxx 

 Dikurangi pembayaran kas dari akuisisi tanah (xxx) 

 Arus kas bersih dari kegiatan investasi    xxx 

Arus kas dari kegiatan pendanaan 

 Kas yang diterima dari penjualan modal saham xxx 

Dikurangi pembayaran kas untuk deviden  (xxx) 

Arus kas bersih dari kegiatan pendanaan    xxx+ 

Arus kas bersih dan saldo kas 31 agustus 20xx    xxx 
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2.5 Penyajian Laporan arus Kas menurut Standar Akuntansi Keuangan 

(2004;2.3) 

Laporan Arus Kas harus melaporkan Arus Kas selama peride tertentu dan 

klasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. 

Perusahaan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan 

pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis perusahaan tersebut. 

• Aktivitas Operasi 

Beberapa contoh arus kas dari kegiatan operasi adalah: 

1) Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa. 

2) Penerimaan kas, royalty, komisi, dan pendapatan lain. 

3) Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa. 

4) Pembayaran kas pada karyawan. 

• Aktivitas Investasi 

Beberapa contoh arus kas dari kegiatan Investasi adalah: 

1) Pembayaran kas untuk pembelian aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, dan 

aktiva jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan dan kapitalisasi 

dan aktiva tetap yang dibangun sendiri. 

2) Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan, aktiva tidak 

berwujud dan aktiva jangka panjang lain. 

3) Perolehan saham atau instrumen perusahaan lainnya. 

• Aktivitas Pendanaan 

Beberapa contoh arus kas dari kegiatan Pendanaan adalah: 

1) Penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya . 
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2) Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau 

menebus saham perusahaan. 

3) Penerimaan kas  dari emisi obligasi, pnjaman wesel, hipotik dan pinjaman 

lainnya. 

4) Pelunasan Pinjaman. 

 

2.5.1 Catatan Atas Laporan Keuangan 

 Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan Menurut Standar 

Akuntansi Keuangan (2004;1.18) 

1) Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi 

yang diterapkan . 

2) Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan 

sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan 

urutan penyajian laporan keuangan . 

3) Pengungkapan lain termasuk kontingensi, komitmen dan 

pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat 

non keuangan. 
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