
ABSTRAK 
 

Semakin pesatnya persaingan global pada saat ini menyebabkan suatu 
perusahaan harus mampu bertahan dan memiliki kelangsungan hidup yang baik, 
meskipun perusahaan tersebut sedang mengalami defisit yang material. Oleh 
sebab itu perusahaan memerlukan suatu standar akuntansi keuangan yang dapat 
memberikan solusi yang tepat dan sesuai kondisi yang dialami perusahaan. 
Perusahaan yang mengalami kerugian terus menerus dan terdapat defisit dalam 
jumlah yang material namun tidak ada suntikan dana yang segar, maka akan 
mengakibatkan perusahaan tersebut akan mengalami pailit. Dengan menggunakan 
metode akuntansi reorganisasi untuk menutupi saldo laba negatif atau defisit, 
maka akan diperoleh neraca yang menunjukkan kondisi seperti awal yang baik, 
karena akun-akun aktiva dan kewajiban dinilai kembali pada nilai wajar dan 
selisih penilaian tersebut digunakan untuk menutupi saldo laba negatif atau defisit. 

Berdasarkan masalah di atas, penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian dengan judul : “Analisis Dampak Penerapan Metode Akuntansi 
Reorganisasi Terhadap Usaha Penyelamatan Perusahaan yang Terbebani 
Defisit yang Material”. 

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui besarnya 
kerugian yang diderita perusahaan selama berlangsungnya operasional 
perusahaan, mengetahui saldo negatif dari saldo laba (retairned earnings) yang 
dihapus ke tambahan modal disetor setelah proses penilaian aktiva dan kewajiban, 
dan membuktikan apakah terdapat dampak positif dengan penetapan metode 
akuntansi reorganisasi terhadap usaha penyelamatan perusahaan yang terbebani 
defisit yang material. 

Objek dalam penelitian ini adalah dampak penerapan metode akuntansi 
reorganisasi terhadap usaha penyelamatan perusahaan yang terbebani defisit yang 
material pada PT. Taindo Citratama (Persero) yang beralokasi dan berkantor di 
Kawasan Industri Sekupang Kel. Sei Harahap, Kecamatan Sekupang. Batam-
Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan 
studi kasus dan data-data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, 
dan kepustakaan. 

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis menggunakan sistem perhitungan 
yang sesuai dalam metode Akuntansi Kuasi-reorganisasi yang dinilai memberikan 
manfaat yang berarti, karena proses eliminasi dilakukan terhadap saldo laba 
negatif atau defisit. Proses eliminasi ini tidak hanya dengan melakukan selisih 
penilaian secara wajar aktiva dan kewajiban, tetapi juga didukung berdasarkan 
analisis; komparatif laporan keuangan, tingkat laba, kelangsungan hidup dan 
prospek usaha yang baik.  

Dengan menerapkan metode akuntansi reorganisasi, saldo laba negatif 
atau defisit yang material pada perusahaan dapat dieliminasi sehingga kondisi 
perusahaan terselamatkan. Berarti hipotesis yang penulis ajukan, yaitu: 
“Penerapan Metode Akuntansi-reorganisasi dapat menghasilkan kenaikan aktiva 
bersih untuk menutupi saldo Rugi perusahaan dalam jumlah yang material”, dapat 
diterima. 


