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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi informasi yang sedang melanda dunia dewasa ini 

telah menimbulkan proses globalisasi yang mempengaruhi berbagai aspek 

kehidupan manusia, dan bidang ekonomi merupakan salah satu aspek yang bisa 

dikatakan langsung terpengaruh oleh karena dampak tersebut. Dalam bidang 

ekonomi sendiri, globalisasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang kegiatan 

ekonominya dilakukan tanpa mengenal batas Negara dan kebangsaan / borderless 

worlds. Oleh karenanya sebagai suatu Negara yang ikut menandatangani berbagai 

kesepakatan perdagangan bebas, Indonesia harus siap menghadapi persaingan-

persaingan yang tidak hanya berskala dosmetik, tetapi juga berskala internasional. 

Kompetisi global yang intensif ini mendorong banyak perusahaan untuk 

semakin giat dalam mempertahankan posisinya di pasar. Dimana hal ini harus 

disertai perubahan dalam teknologi dan sistem operasi, memperbaiki efektivitas 

keputusan mengenai penentuan harga jual, desain produk, dan konsumen. 

Penyesuaian terhadap kemampuan teknologi baru dan lingkungan kompetitif 

secara global mengakibatkan banyak perusahaan yang mengalami kesulitan dalam 

penentuan pendapatan bersih. 

Kewaspadaan terhadap perolehan laba adalah sangat vital. Salah satu 

alasan mengapa banyak perusahaan tidak dapat bersaing adalah karena penerapan 

sistem akuntansi keuangan yang masih tradisional telah mengakibatkan penilaian 

aktiva dan kewajiban tidak dengan nilai yang wajar, dimana hal ini menyebabkan 

kelemahan dalam pengaturan biaya operasional perusahaan. Berhentinya 

operasional perusahaan dikarenakan besarnya kerugian atau kerugian yang selalu 

berulang dapat menyebabkan timbulnya saldo laba negatif atau defisit.  

Perusahaan yang dalam kondisi defisit mungkin akan mengalami 

kesulitan dalam melakukan kegiatan operasional dan dalam pendanaan 

operasinya. Kreditur, investor, dan pemasok bahan baku dapat memandang 

perusahaan semacam ini memiliki risiko yang tinggi sehingga cenderung 
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menghindarinya. Yang lebih buruk bila defisit yang terjadi menyebabkan 

perusahaan melanggar perjanjian kredit (debt covenant) tertentu, misalnya yang  

mengharuskan perusahaan mempertahankan saldo laba positif, sehingga 

diharuskan segera membayar kewajibannya. Hal-hal semacam ini bisa mendorong 

perusahaan kearah kebangkrutan, meskipun mungkin dari segi prospek bisnis, 

perusahaan masih memiliki peluang untuk hidup dan berkembang pada masa 

mendatang. 

Sebagai pendekatan yang terbaik dalam akuntansi ekuitas perusahaan, 

kuasi-reorganisasi yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

No. 51 (PSAK No.51),merupakan prosedur akuntansi yang mengatur perusahaan 

merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali 

seluruh aktiva dan kewajibannya, tanpa melalui reorganisasi secara hukum. 

Dengan ini diharapkan perusahaan bisa meneruskan usahanya secara lebih baik, 

seolah-olah seperti mulai dari awal yang baik (fresh start), dengan neraca yang 

menunjukkan nilai sekarang dan tanpa dibebani defisit. 

Apakah penerapan metode Akuntansi reorganisasi dapat membantu 

dalam perbaikan operasional perusahaan sehingga mampu meghadapi kompetisi 

global yang intensif. 

Hal tersebut diataslah yang menjadi latar belakang mengapa penelitian 

ini dilakukan. Metode deskriptif analistis tampaknya adalah metode yang tepat 

untuk penelitian ini. Hasil penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi 

dengan judul : 

“Analisis Dampak Penerapan Metode Akuntansi Reorganisasi Terhadap 

Usaha Penyelamatan Perusahaan yang Terbebani Defisit yang Material.” 

 
1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang 

dipilih dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah perusahaan mengalami defisit dalam jumlah yang material; 

2. Apakah perusahaan memiliki status kelancaran usaha dan memiliki 

prospek yang baik pada saat kuasi-reorganisasi dilakukan. 
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3. Apakah selisih antara nilai wajar aktiva dan kewajiban dengan nilai 

bukunya dapat menghasilkan kenaikan aktiva bersih untuk menutup 

saldo Rugi. 

 
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana dampak Metode 

Akuntansi Reorganisasi dalam penyelamatan suatu perusahaan yang mungkin 

masih memiliki peluang untuk hidup dan berkembang pada masa mendatang. 

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain : 

1. Untuk mengetahui besarnya kerugian yang diderita perusahaan 

selama berlangsungnya operasional perusahaan. 

2. Untuk mengetahui saldo negatif dari saldo laba (retairned earnings) 

yang dihapus ke tambahan modal disetor setelah proses penilaian 

aktiva dan kewajiban. 

3. Untuk membuktikan apakah terdapat dampak positif dengan 

penetapan metode akuntansi reorganisasi terhadap usaha 

penyelamatan perusahaan yang terbebani defisit yang material. 

 
1.4 Kegunaan Penelitian  

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi 

dan masukan dalam hal reorganisasi perusahaan yang lebih efesien 

dan Laporan Keuangan yang kualitatif. 

2. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan bidang yang diteliti serta untuk memenuhi syarat dalam 

menempuh ujian Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

3. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan masukan bagi pengembangan ilmu Akuntansi Keuangan, 

yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. 

4. Bagi pihak lain, diharapkan dapat memberikan manfaaat dan 

masukan yang berarti sehubungan dengan masalah yang dibahas. 



4 

  

1.5 Kerangka Pemikiran 

Pada awalnya banyak perusahaan yang menggunakan sistem akuntansi 

keuangan yang tradisional dan kaku, karena pada saat itu belum banyak 

perubahan yang terjadi dalam lingkungan perusahaan. Hal ini dikarenakan belum 

berkembangnya ilmu pengetahuan sepesat sekarang ini. Perubahan lingkungan 

global menuntut adanya transparansi di segala bidang. Standar akuntansi 

keuangan yang berkualitas merupakan salah satu prasarana penting untuk 

mewujudkan transparansi tersebut. Sebab, standar akuntansi keuangan dapat 

diibaratkan sebagai sebuah cermin. Cermin yang baik akan mampu 

menggambarkan kondisi praktik bisnis yang sebenarnya dari suatu entitas. 

Dalam hal perusahaan yang mengalami defisit atau saldo laba negatif, 

standar akuntansi keuangan membantu manajemen perusahaan dalam penilaian 

ekuitasnya kembali. Kuasi-reorganisasi merupakan prosedur yang dapat mengatur 

perusahaan merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan 

menilai kembali aktiva dan kewajibannya. Hal ini diharapkan perusahaan seolah-

olah memulai kembali usahanya dari awal yang baik. 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2004:51.1-2), 

kuasi-reorganisasi hanya boleh dilakukan  bila terdapat keyakinan yang cukup 

bahwa setelah ini dilakukan perusahan akan bisa mempertahankan status 

kelangsungan usahanya (going concern) dan berkembang dengan baik. Hal ini 

dapat tercapai,  meski perusahaan mengalami defisit di operasi masa lalu, tapi 

masih memiliki prospek baik dimasa mendatang. Prospek ini bisa timbul dari 

pengembangan produk dan pasar baru, masuknya group manajemen baru, atau 

adanya peningkatan kondisi perekonomian yang dapat mendorong peningkatan 

hasil operasi. Keadaan going concern ini memiliki implikasi bahwa perusahaan 

yang sedang menghadapi tuntutan kepailitan dari krediturnya tidak diperkenankan 

untuk melakukan kuasi-reorganisasi. Oleh karena itu, dengan adanya metode 

akuntansi reorganisasi memungkinkan manajemen melakukan penilaian kembali 

seluruh aktiva dan kewajiban pada nilai wajarnya dan melakukan penghapusan 

defisit ke tambahan modal setoran dan modal saham. Walaupun ini disebut 
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reorganisasi semu, namun tujuan utamanya untuk menghilangkan defisit dan 

menampilkan aktiva dan kewajiban pada nilai sekarang. 

Dari penelitian-penelitian yang terdahulu, ternyata belum ada yang 

penulis jumpai membahas langsung tentang PSAK No.51 ini. Kebanyakan para 

peneliti mencoba meneliti perusahaan-perusahaan yang mengalami defisit atau 

hutang yang material dari segi peputaran modal dan ditambah dengan melihat 

peputaran rasio saja. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Hendi Septiadi, 

Fakultas Ekonomi-Akuntansi S1, lulusan tahun 2005 (NRP 01.99.223) dengan 

penelitiannya yang berjudul “Manfaat Penerapan Analisis Laporan Keuangan 

Dalam Menunjang Efektivitas Kinerja Perusahaan”. Survei pada Kandatel 

Bandung. Dari hasil penelitiannya ada beberapa hal yang menyangkut tentang 

penelitian saya, yaitu : 

1. Analisis Laporan Keuangan yang dilakukan oleh seksi laporan keuangan pada 

kandatel Bandung cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari : 

a. Dilakukannya review terhadap laporan keuangan sebelum melakukan 

analisis. 

b. Tujuan-tujuan dilakukannya analisis dapat tercapai, hal ini dapat diketahui 

dari hasil jawaban kuesioner. 

c. Analisis dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, yaitu rasio 

likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan rasio aktivitas. 

2. Efektifitas kinerja pada kandatel Bandung cukup baik, hal ini dapat dilihat  

dari : 

a. Rasio Likuiditas 

b. Rasio Solvabilitas 

c. Rasio Profabilitas 

d. Rasio Aktivitas 

3. Hasil penerapan analisis laporan keuangan kandatel Bandung cukup 

bermanfaat dalam menunjang efektifitas kinerja perusahaan. 

Di samping itu, saya juga menarik kesimpulan dari penelitian yang 

dilakukan oleh Lusy Darniati, Fakultas Ekonomi-Akuntansi S1, lulusan tahun 

2005 (NRP 01.99.339). Judul skripsi yang dia ambil mengenai; “Evaluasi Atas 
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Penggunaan Modal Kerja Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Profitabilitas 

pada Perusahaan.” Pada PT. Pertamina UPMS III- Cabang Bandung. Dari 

penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa adanya pengawasan terhadap 

penggunaan Modal Kerja, jika dilakukan sesuai dengan keperluan, perusahaan 

dapat menjadikannya suatu usaha dalam peningkatan tingkat pengembalian Laba. 

Hal ini jika dikaitkan pada penelitian ini, dapat membantu dalam penggunaan 

analisis rasio untuk menilai kelangsungan usaha perusahaan.  

Sedangkan menurut pandangan penulis dari permasalahan yang diangkat 

yaitu tentang usaha penyelamatan perusahaan yang terbebani defisit material, atau 

dengan kata lain sebagai penulis saya mau mencari kiat-kiat dalam membantu 

perusahaan yang semacam ini dalam mengatasi kondisi keuangan yang terbebani 

defisit yang cukup besar. Dengan adanya metode akuntansi reorganisasi, harapan 

saya dapat menutupi saldo laba Negatif pada neraca ke posisi nol. Dimana dengan 

kata lain, perusahaan diharapkan dapat memulai usaha seperti dari awal lagi. Dari 

penelitian yang terdahulu dapat ditarik suatu kesimpulan umum, bahwa penelitian 

ini dapat dilakukan selama berbagai aspek keuangan dapat diungkapkan dengan 

benar, sehingga hasilnya nanti lewat analisis laporan keuangan diharapkan dapat 

membantu memulihkan kondisi perusahaan yang mengalami defisit yang material. 

Berdasarkan uraian di atas akhirnya penulis menarik suatu hipotesis 

sebagai berikut : 

“Penerapan Metode Akuntansi-reorganisasi dapat menghasilkan kenaikan 

aktiva bersih untuk menutupi saldo Rugi perusahaan dalam jumlah yang 

material”. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif 

analitik, dengan pendekatan studi kasus. Indrianto dan Supomo (2002:26) 

menyatakan bahwa “Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-

masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi”. Indrianto dan Supomo 

(2002:26) juga menyatakan bahwa “Studi kasus adalah penelitian dengan 
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karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini 

dari subjek yan diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan”. 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu pengumpulan data secara langsung dengan mengadakan 

penelitian terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data primer 

dengan melakukan : 

a. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap aktivitas-aktivitas 

perusahaan yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

b. Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung dengan bagian 

keuangan yang bersangkutan di dalam perusahaan tersebut. 

c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data yang diperlukan dan 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori guna 

mendukung data primer yang diperoleh selama penelitian. Data ini 

diperoleh dengan mempelajari berbagai literatur seperti, buku-buku 

serta referensi-referensi lainnya. 

 
1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi akan 

dilakukan di PT. TAINDO CITRATAMA (Persero), berkedudukan di Kelurahan 

Sei. Harapan, Kecamatan Sekupang, Batam – Indonesia. Waktu penelitian akan 

dilaksanakan pada bulan Juni 2006 sampai dengan selesai. 

 


