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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Akuntansi 

2.1.1 Definisi Akuntansi 

 Definisi akuntansi menurut Hendriksen (2002) dalam bukunya yaitu teori 

akuntansi adalah sebagai berikut (2004) : 

“Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan 

pengikhtisaran, dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, 

transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian 

di antaranya, memiliki sifat keuangan, dan selanjutnya 

menginterpretasikan hasilnya.” 

Menurut kieso, et al. (2008), pengertian akuntansi keuangan adalah : 

“Akuntansi keuangan (financial accounting) adalah sebuah proses 

yang berakhir pada pembuatan laporan keuangan menyangkut 

perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan baik oleh pihak-

pihak internal maupun eksternal.” 

Menurut Martani Dwi, dkk  (2012) menyatakan bahwa akuntansi adalah : 

“Suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk 

menghasilkan dan melaporkan informasi yang relavan bagi berbagai 

pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan.” 

 

Dari definisi-definisi tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

akuntansi suatu sistem informasi yang prosesnya terdiri dari siklus akuntansi 

dimana informasinya berguna untuk stackholder dalam pengambilan keputusan. 
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2.1.2 Prinsip Dasar Akuntansi Keuangan 

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK : 2009) menjelaskan bahwa 

Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum yaitu : 

“Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum merupakan suatu urutan atau 

hirarki ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perlakuan 

akuntansi yang dapat disajikan sebagai acuan pencatatan suatu 

transaksi. Ketentuan-ketentuan tersebut biasanya disusun dari suatu 

pengaturan yang merupakan ketentuan konseptual yang bersifat 

filosofis hingga ketentuan yang bersifat praktis dan teknis.” 

 

2.1.3 Siklus Akuntansi 

 Sebagaimana sebuah metode, akuntansi juga mempunyai tahapan-tahapan 

yang harus dijalani untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Secara umum 

laporan keuangan yang akan didapatkan di akhir proses akuntansi adalah hasil 

dari semua proses pencatatan yang dilakukan, mulai dari pencatatan transaksi 

sampai dengan penyusunan laporan keuangan yang terjadi terus menerus dan 

berulang-ulang. Proses inilah yang disebut dengan siklus akuntansi. 

 Menurut Reeve James M., et all (2009), siklus akuntansi (Accounting cyle) 

didefinisikan sebagai prosedur utama prinsip akuntansi yang digunakan untuk 

memproses transaksi selama suatu periode tertentu. 

 Dengan demikian penulis menyimpulkan siklus akuntansi adalah tahapan-

tahapan kegiatan mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan penyusunan 

laporan keuangan sehingga siap untuk pencatatan transaksi periode berikutnya 

yang terjadi secara berulang-ulang dan terus menerus. 

Berikut adalah gambar siklus akuntansi : 
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Siklus Akuntansi 

Sumber : James M. Reeve (2009) 

Gambar 2.1 

2.2 Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Dalam akuntansi, informasi yang dimaksudkan itu disusun dalam ikhtisar 

yakni laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan 

Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (2012) mengemukakan 

sebagai berikut : 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 

keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, 

laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat 

disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya sebagai laporan arus 

kas atau laporan perubahan dana), catatan-catatan dan bagian 

integral dari laporan keuangan”. 

Laporan keuangan pada dasarnya hasil pengolahan dari sekian banyak 

transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Transaksi-transaksi dan peristiwa 

yang bersifat finansial dicatat, digolongkan, dan diringkas dengan cara yang tepat 

dalam satuan uanga dan kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai tujuan. 

Berbagai tindakan tersebut tidak lain merupakan seni pencatatan, penggolongan, 
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peringkasan transaksi dan peristiwa yang bersifat financial dalam cara yang tepat 

dan dalam bentuk rupiah dan penafsiran akan hasilnya. 

Menurut Kieso, et al. (2010) menjelaskan pengertian laporan keuangan adalah : 

“Financial statement are the principal means through which a company 

communicates its financial information to those outside it” 

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa laoran keuangan adalah sarana 

utama perusahaan untuk megkomunikasikan informasi keuangan kepada 

pihak luar. 

Menurut Munawir (2010) bahwa : 

“Pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan 

perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca 

menunjukan/menggambarkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas 

dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan 

(pelaporan) laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai 

oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu, 

dan laporan perubahan ekuitas menunjukan sumber dan penggunaan 

atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas 

perusahaan”. 

Menurut Fahmi (2011) laporan keuangan merupakan : 

“Suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu 

perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan 

sebagai gembaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”. 

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

 Dapat diketahui bahwa setiap laporan keuangan yang dibuat memiliki 

tujuan tertentu. Dalam praktiknya terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, 

terutama bagi pemilik usaha dan manajemen perusahaan. Disamping itu, tujuan 

laporan keuangan disusun guna memenuhi kepentingan berbagai pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan. Dalam laporan keuangan informasi yang 

disajikan yaitu : 

a. Asset 

b. Liabilitas 

c. Ekuitas  
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d. Pendapatan dan beban termasuk keuangan dan kerugian 

e. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai 

pemilik; dan 

f. Arus kas  

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi 

keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. 

Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak sesuai kebutuhan 

perusahaan maupun secara berkala. Jelasnya adalah laporan keuangan mampu 

memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang 

memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Laporan keuangan juga dapat 

dijadikan sebagai alat pertanggungjawaban oleh pihak yang bersangkutan. Berikut 

ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu : 

a. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki 

perusahaan pada saat ini. 

b. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal 

yang dimiliki perusahaan saat ini. 

c. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang 

diperoleh pada suatu periode tertentu. 

d. Memberikan informasi tentang jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan 

pada periode tertentu. 

e. Memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap aktiva, 

pasiva dan modal perusahaan 

f. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam satu 

periode. 

g. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan 
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Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012), tujuan laporan keuangan 

adalah : 

“Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, 

serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat 

bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan 

ekonomi”. 

Menurut Fahmi (2011), tujuan utama laporan keuangan adalah: 

“Untuk memberi informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang 

kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan 

moneter”.  

Tujuan Umum : 

“Menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan posisi 

keuangan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang diterima.” 

Tujuan Khusus : 

“Memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, 

proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban, serta informasi lainnya 

yang  relavan”. 

2.2.3 Langkah-Langkah Penyusunan Laporan Keuangan  

 Langkah-langkah menyusun laporan  keuangan adalah sebagai berikut : 

1. Menyusun neraca saldo  

Neraca saldo adalah suatu daftar rekening-rekening buku besar dengan 

saldo debet atau kredit. Neraca saldo ini disusun jika semua jurnal sudah 

dibukukan ke dalam masing-masing rekeningnya dibuku besar. karena 

neraca saldo ini disusun sebelum adanya ayat jurnal penyesuaian maka 

sering juga disebut neraca saldo yang belum disesuaikan. Penyusunan 

neraca saldo dapat digunakan untuk mengecek keseimbangan debet dan 

kredit dari seluruh rekening-rekening buku besar dan merupakan langkah 

pertama untuk membuat jurnal penyesuaian dan neraca lajur. 
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2. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat jurnal penyesuaian. 

Karena beberapa transaksi yang terjadi yang dicatat pada tanggal 

terjadinya itu masih tidak sesuai dengan keadaan pada akhir periode, maka 

perlu dikumpulkan data tertentu yang nantinya akan digunakan sebagai 

dasar untuk membuat jurnal penyesuaian. 

3. Menyusun neraca lajur (kertas kerja). 

Neraca lajur (kertas kerja) merupakan suatu cara memudahkan 

penyusunan laporan keuangan. Penyusunan neraca lajur dimulai dari 

neraca saldo dan disesuaikan dengan data yang diperoleh dari jurnal 

penyesuaian (langkah nomor 2). Saldo yang sudah disesuaikan akan 

nampak dalam kolom neraca saldo disesuaikan dan merupakan saldo-saldo 

yang akan dilaporkan dalam neraca dan laporan laba rugi. 

4. Menyesuaikan dan menutup rekening-rekening. 

Data yang diperoleh dalam langkah nomor 2 dipakai sebagai dasar untuk 

membuat jurnal penyesuaian yang perlu dan kemudian dibukukan ke 

rekening-rekening dalam buku besar. Sesudah rekening-rekening 

disesuaikan , berikutnya adalah membuat jurnal penutupan buku, yaitu 

jurnal untuk menutup semua rekening-rekening nominal ke rekening laba 

rugi dan memindahkan saldo rekening laba rugi ke rekening laba tidak 

dibagi. Jurnal penutup buku ini kemudian dibukukan ke rekening-rekening 

yang bersangkutan. 

5. Menyusun Laporan Keuangan. 

Laporan keuangan ini adalah neraca, laporan laba rugi dan laporan-laporan 

lainnya. Laporan-laporan tersebut dapat disusun langsung dari neraca 

lajur, karena dalam neraca lajur sudah dipisahkan jumlah-jumlah yang 

akan dilaporkan dalam neraca atau laporan laba rugi. Kolom neraca laba 

rugi dalam neraca lajur (daftar kerja) diubah bentuknya sehingga dapat 

dihasilkan neraca dan laporan laba rugi yang mudah dibaca dan dianalisa. 
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2.3 Komponen-komponen Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan utama terdiri dari neraca, perubahan ekuitas, 

laba rugi, arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Namun diantara 

laporan keuangan utama tersebut, laporan neraca dan laporan laba rugi 

merupakan inti dari laporan keuangan. Laporan arus kas dan catatn atas 

laporan keuangan pada dasarnya merupakan informasi yang lebih detail 

dari laporan neraca dan laporan laba rugi. 

2.3.1 Neraca 

Neraca menunjukan posisi keuangan perusahaan. 

2.3.1.1 Pengertian Neraca dan Neraca Awal 

Dalam SAK ETAP (2009), dijelaskan bahwa: 

“Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan hubungan aset, 

kewajiban dan ekuitas entitas pada waktu tertentu”.  

 

 Neraca disebut juga laporan posisi keuangan perusahaan.Laporan ini 

menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan modal pada saat tertentu.Laporan ini 

bisa disusun setiap saat dan merupakan opname situasi posisi keuangan pada saat 

itu. 

 Sedangkan neraca awal adalah neraca yang disusun pertama kali oleh 

perusahaan yang belum pernah membuat laporan keuangan yang menunjukkan 

jumlah-jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal neraca awal. 

2.3.1.2 Fungsi Neraca 

Adapun penyajian neraca berfungsi untuk : 

 Menjelaskan posisi keuangan perusahaan yang berhubungan dengan aset, 

kewajiban, dan ekuitas pada periode waktu tertentu.  

 Membantu pengguna dalam menentukan hal-hal berikut: (1) ketersediaan 

aset untuk memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo, dan (2) klaim dari 

kreditor untuk utang jangka pendek maupun utang jangka panjang atau 

total aset.  
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2.3.1.3 Komponen-komponen Neraca 

 Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas 

mengungkapkan bahwa Informasi yang disajikan dalam neraca minimal 

mencakup pos-pos berikut: 

a) Kas dan setara kas 

b) Piutang usaha dan piutang lainnya 

c) Persediaan  

d) Properti investasi 

e) Aset tetap 

f) Aset tidak berwujud 

g) Utang usaha dan utang lainnya 

h) Aset dan kewajiban pajak 

i) Kewajiban diestimasi 

j) Ekuitas 

Dalam penyusunan neraca entitas harus menyajikan aset lancar dan aset 

tidak lancar. Kewajiban jangka pendek, dan kewajiban jangka panjang, sebagai 

suatu  klasifikasi yang terpisah dalam neraca. 

Berikut adalah klasifikasi akun yang disajikan dalam neraca: 

1. Aset 

Aset adalah harta yang dimiliki perusahaan yang berperan dalam operasi  

perusahaan. 

Dalam SAK ETAP (2009) menjelaskan bahwa,  

“Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat 

dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi di masa depan 

diharapkan akan diperoleh entitas”.  

 

 Klasifikasi Aset : 

a. Aset Lancar, entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika: 

 Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, 

dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas; 

 Dimiliki untuk diperdagangkan; 
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 Berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari 

pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewaiban setidaknya 12 

bulan setelah akhir pelaporan. 

b. Aset tetap, entitas mengklasifikasikan semua aset lainnya sebagai aset 

tidak lancar, jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi 

dengan jelas, maka siklus operasi diasumsikan lebih dari 12 bulan. 

Aset tetap merupakan aset berwujud yang : (a) dimiliki untuk digunakan 

dalam produksi atau menyediakan barang atau jasa, untuk disewakan kepada 

pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan (b) diharapkan untuk 

digunakan selama lebih dari satu periode. Sedangkan aset tidak berwujud 

merupakan aset nonmoneter yang dapat diidentifikasikan mempunyai 

substansi fisik, seperti hak cipta, hak paten, franchise, goodwill, dan aset tak 

berwujud lainnya. 

2. Kewajiban 

Berdasarkan SAK ETAP (2009) menjelaskan bahwa,  

“Kewajiban adalah kewajiban (obligation) kini entitas yang timbul 

dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan 

arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat 

ekonomi”. 

 

 Klasifikasi kewajiban 

 Kewajiban jangka pendek 

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika : (a) 

entitas mengharapkan akan menyelesaikan kewajiban tersebut dalam 

siklus operasi normalnya; (b) entitas memiliki kewajiban tersebut untuk 

tujuan diperdagangkan; (c) kewajiban tersebut jatuh tempo untuk 

diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan; (d) 

entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk memenuhi penyelesaian 

kewajiban selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. 

(PSAK 1, 2009) 

 Kewajiban jangka panjang, entitas mengklasifikasikan kewajiban sebagi 

kewajiban jangka panjang bila pemberi pinjaman menyetujui pada akhir 

periode pelaporan untuk memberikan tenggang waktu pembayaran yang 
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berakhir sekurang-kurangnya 12 bulan stetlah periode pelaporan, selama 

periode dimana entitas dapat memperbaiki pelanggaran terhadap 

persyaratan perjanjian dan pemberi pinjaman tidak dapat meminta 

percepatan pembayaran segera. (PSAK 1, 2009). 

 

2.3.1.4 Format Neraca 

Tabel 2.1 

Format Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 

KELOMPOK USAHA XYZ 

NERACA 

PER 31 DESEMBER 20XX 

     AKTIVA KEWAJIBAN EDAN EKUITAS 

 AKTIVA LANCAR 

 

KEWAJIBAN LANCAR 

  Kas setara kas xxx Hutang usaha xxx 

 Piutang usaha xxx Hutang Lain-lain xxx 

 Piutang lain-lain xxx Hutang pajak xxx 

 Persediaan xxx 

   Pajak dibayar dimuka xxx 

   

     Jumlah aktiva lancar xxx Jumlah kewajiban xxx 

 

     AKTIVA TETAP 

 

EKUITAS 

  Harga perolehan xxx Modal xxx 

 Akumulasi penyusutan xxx 

   

     Aktiva tetap bersih xxx Jumlah ekuitas xxx 

 

     Total aktiva xxx Total Kewajiban dan Ekuitas xxx 

 Sumber: SAK ETAP 
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2.3.2 Laporan Laba Rugi  

 Laporan laba rugi menunjukan kinerja keuangan perusahaan. 

2.3.2.1 Pengertian Laporan Laba Rugi 

 Menurut Warren Reeve Fesss dalam buku “Pengantar Akuntansi” 

Laporan laba rugi di definisikan sebagai berikut: 

“The income statement reports the revenues and expenses for a 

period of time, based on the matching concept. This concept is 

applied by matching the expenses with the revenue generated 

during a period by thoses expenses. The income statement also 

reports the excess of the revenue over the expenses incurred. This 

excess of the revenue over the expenses is called net income or 

net profit. If the expenses exceed the revenue, the excess is a net 

loss.” 

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa laporan laba rugi melaporkan 

pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu berdasarkan konsep 

penandingan atau pengaitan. Konsep ini diterapkan dengan menandingkan atau 

mengaitkan beban dengan pendapatan yang dihasilkan selama periode terjadinya 

beban tersebut. Laporan laba rugi juga melaporkan kelebihan pendapatan terhadap 

beban-beban yang terjadi. Kelebihan ini disebut laba bersih atau keuntungan 

bersih. Jika beban melebihi pendapatan, maka disebut rugi bersih.  

Dalam SAK ETAP (2009) dijelaskan bahwa: 

“Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan 

informasi mengenai kinerja entitas selama satu periode, yaitu 

hubungan penghasilan dengan beban”. 

Menurut Kieso, dkk (2008), Laporan laba rugi didefinisikan sebagai berikut : 

“Laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan 

operasi perusahaan selama periode tertentu. Komunitas bisnis dan 

investasi menggunakan laporan ini untuk menentukan profitabilitas, 

nilai investasi dan kelayakan kredit atau kemampuan perusahaan 

melunasi pinjaman. Laporan laba rugi menyediakan informasi yang 

diperlukan oleh para investor dan kreditor untuk membantu mereka 
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memprediksikan jumlah, penepatan waktu dan ketidakpastian dari 

arus kas di masa yang akan datang”. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan  laba 

rugi merupakan alat ukur keberhasilan perusahaan dilihat dari pendapatan yang 

didapat dan beban yang dialami perusahaan. 

2.3.2.2 Fungsi Laporan Laba Rugi 

 Secara umum fungsi Laporan Laba Rugi adalah sebagai berikut : 

a. Untuk kalangan pembisnis dan investor, laporan laba rugi digunakan 

untuk mengukur profitabilitas, nilai investasi dan kelayakan kredit. 

b. Menyediakan informasi kepada para investor dan kreditor guna membantu 

mereka dalam meramalkan jumlah, waktu dan ketidakpastian dari arus kas 

di masa yang akan datang. 

c. Membantu pemakan (investor/kreditor) menentukan resiko (tingkat 

ketidakpastian) dari tidak mencapai arus kas tertentu. 

Keterbatasan Laporan Laba Rugi : 

 Laporan laba rugi sering kali dipengaruhi metode akuntansi yang 

digunakan (metode penilaian, metode penyusutan dan metode-metode lainnya) 

yang memungkinkan pelaporan laba rugi jadi berbeda tergantung pada metode 

akuntansi yang digunakan. 

2.3.2.3 Unsur-unsur Laporan Laba Rugi 

 Dalam penyusunan laporan laba rugi terdapat beberapa unsur yang 

mendukung dan mempengaruhi secara langsung terhadap laba atau rugi suatu 

perusahaan atas aktivitas operasi yang dilakukannya. Menurut Kieso (2008) unsur 

laporan laba rugi adalah : 

1. Pendapatan  

Arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya dalam aktiva entitas 

atau pelunasan kewajibannya (atau kombinasi dari keduanya) selama suatu 
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periode, yang ditimbulkan oleh pengiriman atau produksi barang, 

penyediaan jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan bagian dari 

operasi utama atau operasi sentral perusahaan. 

2. Beban 

Arus keluar atau penurunan lainnya dalam aktiva sebuah entitas 

atau penambah kewajibannya (atau kombinasi dari keduanya) selama 

suatu periode, yang ditimbulkan oleh pengiriman atau produksi barang, 

penyediaan jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan bagian dari 

operasi utama atau operasi sentral perusahaan. 

3. Keuntungan  

Kenaikan ekuitas (aktiva bersih) perusahaan dari transaksi 

sampingan atau insidentil kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau 

investasi oleh pemilik. 

4. Kerugian 

Penurunan ekuitas (aktiva bersih) perusahaan dari transaksi 

sampingan atau insidentil kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau 

distribusi kepada pemilik. 

 

2.3.2.4 Format Laporan Laba Rugi 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, terdapat dua analisis 

metode dalam penyajian laporan laba rugi yaitu metode sifat beban dan metode 

fungsi beban atau fungsi biaya. 

1. Metode Sifat Beban  

Dalam 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 

merealokasikan menurut berbagai fungsi dalam entitas. Metode ini 

mudah karena tidak memerlukan  adanya alokasi beban menurut 

klasifikasi fungsional. 
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Tabel 2.2 

Format Laporan Laba Rugi dalam Metode Sifat Beban 

KELOMPOK USAHA XYZ 

LAPORAN LABA RUGI 

PERODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 20XX 

Pendapatan 

 

Rp xxx 

Harga pokok penjualan (Rp xxx) 

 Laba kotor atas penjualan 

 

Rp xxx 

Beban pegawai Rp xxx 

 Beban penyusutan dan amortisasi Rp xxx 

 Beban operasi lainnya Rp xxx 

 Total beban 

 

(Rp xxx) 

Laba bersih 

 

Rp xxx 

   Sumber: SAK ETAP (2009) 

 

2. Metode Fungsi Beban atau Metode Fungsi Biaya 

Dalam metode ini dilakukan klasifikasi beban berdasarkan 

fungsinya sebagai bagian dari biaya penjualan atau misalnya, biaya 

aktivitas distribusi atau administratif. Sekurang-kurangnya entitas 

mengungkapkan biaya penjualan berdasarkan metode ini secara 

terpisah dari beban lain. 
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Tabel 2.3 

Format Laporan Laba Rugi dalam Metode Fungsi Beban 

KELOMPOK USAHA XYZ 

LAPORAN LABA RUGI 

PERODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 20XX 

Pendapatan Rp xxx 

 Beban penjualan (Rp xxx) 

 Laba bruto 
 

Rp xxx 

Pendapatan lainnya Rp xxx 

 Beban pemasaran (Rp xxx) 

 Beban umum dan administrasi (Rp xxx) 

 Beban lain (Rp xxx) 

 

  

(Rp xxx) 

Laba operasi 

 

Rp xxx 

   Sumber : SAK ETAP (2009) 

2.3.3 Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas menunjukan transaksi perusahaan dengan 

pemiliknya. 

2.3.3.1 Pengertian Laporan Perubahan Ekuitas  

Laporan ekuitas pemilik melaporkan ekuitas pemilik selama jangka waktu 

tertentu. Laporan tersebut dipersiapkan setelah laporan laba rugi, karena laba 

bersih atau rugi bersih periode berjalan harus dilaporkan dalam pelaporan 

perubahan ekuitas. 

Menurut Warren Reeve Fess mengemukakan bahwa: 

“The statement of owner’s equity reports teh changes in the owner’s 

equity for a period of time. It is prepared after teh income statement 

because the net income or net loss for the period must be reprted in thus 

statement. Similary, it is prepared before the balance sheet, since 



22 
 

tehamount of owner’s equity at the end of the period must be reported on 

the balance sheet”. 

Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa, laporan perubahan ekuitas 

adalah laporan ekuitas pemilik melaporkan perubahan ekuitas pemilik selama 

jangka waktu tertentu. Laporan tersebut dipersiapakan setelah laporan laba rugi, 

karena laba bersih atau rugi bersih periode berjalan harus dilaporkan dalam 

laporan ini. Demikian juga, laporan perubahan ekuitas pemilik pada akhir periode 

harus dilaporkan di neraca. 

Menurut Martani Dwi, dkk (2012) 

“Perubahan ekuitas merupakan salah satu informasi utama yang 

harus dilaporkan dalam laporan keuangan perubahan ekuitas 

menunjukan perubahan yang terjadi yaitu peningkatan atau 

penurunan pada asset bersih pemilik (owner’s)”. 

Dalam SAK ETAP (2009) menjelaskan bahwa : 

“Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang 

menyajikan laba atau rugi untuk suatu periode, pos penghasilan dan 

beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas pada periode, 

dampak perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan pada 

periode dan (tergantung format laporan perubahan ekuitas yang 

dipilih entitas) jumlah transaksi dengan pemilik dalam kapasitas 

sebagai pemilik selama periode”. 

Entitas menyajiakan laporan perubahan ekuitas yang menunjukan: (a) laba 

rugi untuk periode; (b) pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam 

ekuitas; (c) untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan 

akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai kebijakan akuntansi, estimasi 

dan kesalahan; (d) untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara 

jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan 

yang bersal dari : 

a) Laba atau rugi  

b) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas 

c) Jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, yang 

menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasury dan 
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dividen serta distribusi lannya ke pemilik ekuitas dan perubahan 

kepemilikan dalam entitas anak yang tidak kehilangan pengendalian.  

2.3.3.2 Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas 

Penyajian laporan perubahan ekuitas berfungsi untuk : 

  Menilai jumlah investasi oleh, dan dividend dan distribusi lain ke pemilik 

ekuitas selama periode tertentu. 

 Menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan 

beban diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut. 

2.3.3.3 Format Laporan Perubahan Ekuitas 

 

Tabel 2.4 

Format Laporan Perubahan Ekuitas 

KELOMPOK USAHA XYZ 

MODAL AWAL 

UNTUK BULAN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 20XX 

     Modal awal xxx 

 Penambahan: 

    Saldo laba (rugi) ditahan xxx 

   Total penambahan 

 

xxx 

 

     Pengurangan: 

    Prive xxx 

   Saldo laba(rugi)berjalan xxx 

   Rugi bersih Desember 2012 xxx 

   Total pengurangan 

 

xxx 

 Modal akhir 31 desember 2012 

 

xxx 

 Sumber : SAK ETAP 
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2.3.4 Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas menunjukan penerimaan dan pembayaran kas 

perusahaan. 

2.3.4.1 Pengertian Laporan Arus Kas 

Dalam SAK ETAP (2009)  menjelaskan bahwa: 

“Laporan Arus Kas adalah laporan keuangan yang menyajikan 

informasi mengenai perubahan kas dan setara kas entitas selama 

periode tertentu, menunjukkan secara terpisah perubahan dalam 

periode tersebut dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.” 

 

Penerimaan dan pengeluaran kas selama suatu periode diklasifikasikan 

dalam laporan arus kas menjadi tiga aktivitas yang berbeda : (1) aktivitas operasi, 

meliputi pengaruh kas dari transaksi yang digunakan dalam penentuan laba bersih. 

(2) aktivitas investasi, meliputi penyediaan dan penagihan pinjaman serta 

pembelian dan pelepasan investasi (baik kewajiban maupun ekuitas) serta 

properti, pabrik, dan peralatan. (3) aktivitas pembiyaan, melibatkan pos-pos 

kewajiban dan ekuitas pemilik serta meliputi (a) perolehan modal dari pemilik dan 

penyediaan pengembalian atas investasinya kepada mereka serta (b) peminjaman  

dari kreditor dan pelunasannya. 

2.3.4.2 FungsiLaporanArusKas 

Penyusunan laporan arus kas berfungsi untuk: 

 Menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, 

yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu 

periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 

 Memberikan informasi mengenai asal kas selama periode bersangkutan, 

penggunaan kas serta perubahan saldo kas selama periode tersebut.  

 Pelaporan sumber daya, penggunaan, kenaikan atau penurunan bersih kas 

akan memungkinkan investor, kreditor, serta pihak-pihak lain mengetahui 

apa yang terjadi pada sumber daya perusahaan yang paling likuid. 
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2.3.4.3 Format Laporan Arus Kas 

 

Tabel 2.5 

Format Laporan Arus Kas 

KELOMPOK USAHA XYZ 

LAPORAN ARUS KAS 

UNTUK BULAN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 20XX 

    Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Xxx 

Laba bersih 

   Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba 

bersih ke kas bersih yang disediakan oleh 

aktivitas  operasi 

   Beban penyusutan xxx Xxx 

Penurunan piutang usaha xxx 

  (Kenaikan) persediaan xxx 

  

    Kas bersih yang disediakan oleh aktivitas 

operasi 

    

Arus kas dari aktivitas investasi : 

Tanah 

Bangunan 

Peralatan 

 

Kas bersih yang disediakan oleh aktivitas 

Investasi 

 

Arus kas dari aktivitas pendanaan: 

   Saham 

Obligasi 

Deviden xxx 
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Kas bersih yang disediakan oleh aktivitas 

pendanaan 

   Kenaikan (penurunan) bersih kas 

 

Xxx 

Kas pada awal tahun 

 

Xxx 

kas pada awal akhir tahun 

 

Xxx 

sumber: SAK ETAP 

2.3.5 Catatan atas Laporan keuangan 

Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan 

dengan laporan keuangan yang disajikan. 

2.3.5.1 Pengertian Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang 

disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan pendapatan 

komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan 

perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan 

memberikan penjelasan atau rincian pos-pos yang disajikan dalam laporan 

keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi 

kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. 

2.3.5.2 Fungsi Catatan atas Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dasar perusahaan dagang atau laporan keuangan 

pemerintah tidak serta merta memberikan semua informasi yang 

dikehendaki para pemakai. Di sisi lain, kreditor, investor dan khalayak 

ramai perlu mengetahui metode akuntansi apa yang digunakan oleh 

perusahaan untuk menghitung saldo-saldo dalam perkiraan. Oleh karena 

itulah dibuat Catatan atas Laporan Keuangan. 

2.3.5.3 Isi  Catatan atas Laporan Keuangan 

 Informasi pendukung tambahan untuk memenuhi prinsip-prinsip 

pengungkapan penuh (full disclosure). 

 Ringkasan tentang kebijakan-kebijakan akuntansi yang signifikan. 

 Informasi mengenai hal-hal yang tidak dilaporkan pada laporan 

keuangan karena tidak memenuhi kriteria pengakuan tapi masih 
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dipertimbangkan sebagai hal yang signifikan bagi para pemakai 

didalam pengambilan keputusan. 

 Informasi tambahan untuk menjelaskan jumlah saldo yang 

disajikan pada laporan keuangan, biasanya neraca. Catatan ini 

yang paling umum yang digunakan. 

2.4 Standar Akuntansi Yang Berlaku Untuk Koperasi    

 PSAK 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian telah dicabut, dan sebagai 

gantinya Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi 

Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), yang 

berlaku efektif tgl. 1 Januari 2011.      

 SAK-ETAP ini menjadi pedoman perusahaan kecil dan menengah, BPR 

serta koperasi dalam membuat laporan keuangan yang transparan dan 

akuntabel sehingga tidak perlu membuat laporan keuangan dengan 

menggunakan SAK Umum berbasis IFRS yang berlaku. 

 

2.4.1 Penjelasan mengenai SAK dan SAK ETAP 

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menjelaskan bahwa 

“Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan dan 

Interpretasi yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan 

Ikatan Akuntan Indonesia, yang terdiri dari: (a) Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) dan (b) Interpretasi Standar Akuntansi 

Keuangan (ISAK).” 

 

Di dalam SAK ETAP (2009): 

“Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas 

Publik  di maksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas 

publik. Entitas tanpa akuntabilitas adalah entitas yang : 

a. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.  

b. Tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general 

purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh 

pengguna eksternal adalah pemilik yang terlibat langsung dalam 

pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.” 
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2.4.2 Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyajian laporan keuangan 

berdasarkan SAK ETAP adalah sebagai berikut : 

1. Penyajian wajar 

 Menurut SAK-ETAP (2009): 

“Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, 

kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas”.  

Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, 

peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria 

pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban : 

 

1. Aset  

Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di 

masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai 

nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Asset tidak diakui 

dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya 

dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode 

pelaporan berjalan.Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan 

pengakuan beban dalam laporan laba rugi. 

2. Kewajiban 

Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber 

daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk 

menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus 

diselesaikan dapat diukur dengan andal. 

3. Penghasilan 

Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan 

aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika 

kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan 

peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat 

diukur secara andal. 

 



29 
 

4. Beban 

Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan 

kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan 

manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan asset 

atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. 

2. Kepatuhan Terhadap SAK ETAP 

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus 

membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (explicit and 

unreserved statement) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan 

keuangan.Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK 

ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP. 

3. Penyajian yang Konsisten 

Di dalam SAK ETAP (2009) menyebutkan bahwa penyajian dan 

klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten 

kecuali: 

a. Terjadi  perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau 

perubahan penyajian atau pengklasifikasian bertujuan menghasilkan 

penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan 

akuntansi. 

b. SAK ETAP mensyaratkan suatu perubahan penyajian. 

Jika penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan 

diubah, maka entitas harus mereklasifikasikan jumlah komparatif kecuali 

jika reklasifikasi tidak praktis. Entitas harus mengungkapkan hal-hal 

berikut jika jumlah komparatif direklasifikasi : 

a. sifat reklasifikasi.  

b. jumlah setiap pos atau kelompok dari pos yang direklasifikasi. 

c. alasan reklasifikasi.  

Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis, maka entitas harus 

mengungkapkan: 

a. alasan reklasifikasi jumlah komparatif tidak dilakukan.  
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b. Sifatpenyesuaian yang telah dibuat jika jumlah komparatif 

direklasifikasi. 


