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PERUSAHAAN

Pekerjaan versus Perusahaan

Yuridis:
Perbuatan atau kegiatan yang bersifat:

 Terus menerus

 Terang-terangan (legal)

 Menyediakan 

barang/jasa

 Bertujuan laba

Kewajiban Yuridis:

• Melakukan pembukuan

• Mendaftarkan perusahaan



PERUSAHAAN
Ekonomik: Kegiatan memproduksi barang/jasa untuk

meningkatkan utilitas barang/jasa:

 Place utility

 Form utility

 Time utility

Organisasi atau wahana untuk mencapai

tujuan bersama para pendiri atau pemegang

pancang dengan melakukan kegiatan

ekonomik.



JENIS PERUSAHAAN

 Jasa

 Perdagangan

 Pemanufakturan

Klasifikasi atas dasar karakteristik kegiatan dalam menyediakan

barang/jasa



ARTI PENTING JENIS DAN BENTUK

PERUSAHAAN

Menentukan isi dan rincian laporan

keuangan terutama laporan laba-rugi.

Jenis perusahaan:

Bentuk Perusahaan:

Menentukan isi dan rincian laporan

keuangan terutama seksi ekuitas.



LAPORAN KEUANGAN

 Umum/generik

 Aspek yuridis tidak selalu

melekat (informal)

 Tidak menuntut

pertanggungjawaban

hukum

 Untuk kepentingan

internal

Media komunikasi dan pertanggungjawaban antara perushaan dan

para pemiliknya atau pihak lainnya

Laporan
Istilah:

Statemen

• Salah satu bentuk laporan

• Formal

• Tanggung jawab yuridis

melekat di dalamnya

• Untuk kepentingan

eksternal



PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI

 Konsep Entitas

Kesatuan usaha yang berdiri sendiri dan 

terpisah dari organisasi lain

 Prinsip Obyektifitas

Pencatatan dan laporan harus berdasarkan data 

atau bukti yang bisa dipercaya

 Prinsip Biaya (Cost)

Harta atau jasa yang dibeli harus dicatat atas 

dasar biaya yang sesungguhnya.



SEPERANGKAT STATEMENT KEUANGAN

• Aset (assets)

• Utang (liabilities)

• Ekuitas (equity)

• Setoran/investasi dari pemilik

(investments by owners)

• Distribusi ke pemilik (distributions 

to owners)

• Pendapatan (revenues)

• Biaya (expenses)

• Untung (gains)

• Rugi (losses)

• Laba (comprehensive or net 

income)

Ditambah:

• Aliran kas operasi (cash flows from operation)

• Aliran kas investasi (cash flows from investment)

• Aliran kas pendanaan (cash flows from financing)



Penjualan bersih

Kos barang terjual

Laba kotor penjualan

Biaya usaha

Laba usaha

Pendapatan (biaya) lain-lain

Laba sebelum pajak

Pajak penghasilan

Laba sebelum hak

minoritas

Hak minoritas atas laba

Laba bersih

932.942.000

577.314.000

355.628.000

88.076.000

267.552.000

49.623.000

317.175.000

92.361.000

224.814.000

48.000

224.766.000

PT “X”

Laporan Laba-Rugi Konsolidasian

Untuk tahun berakhir 31 Desember 2009

259.824.000

224.766.000

484.590.000

2.611.000

481.979.000

Laba ditahan, 1 Januari*

Laba bersih tahun 2009

Penyesuaian perubahan

akuntansi (SAK 52)

Laba ditahan, 31 Des.**

PT “X”

Laporan Perubahan Laba Ditahan Ksdn.

Untuk tahun berakhir 31 Desember 2009

Aset lancar

Piutang jangka panjang

Investasi dalam bentuk saham

Aset tetap

Aset pajak tangguhan besih

Aset lain-lain

Aset total

537.942.000

2.742.000

155.000

252.434.000

205.000

3.054.000

796.532.000

Kewajiban lancar

Kewajiban tidak lancar

Hak minoritas

Equitas pemegang saham:

Modal saham

Tambahan modal setoran

Selisih penilaian AT

Laba ditahan

Kewajiban dan ekuitas total

104.393.000

12.136.000

104.000

91.762.000

105.013.000

1.145.000

481.979.000

796.532.000

PT “X”

Neraca Konsolidasian

31 Desember 2009

(auditan, semua jumlah dalam ribuan rupiah, kecuali laba per saham)

Artikulasi SK:



STRUKTUR AKUNTANSI

Statemen

Keuangan

Prinsip Akuntansi Berterima Umum terutama Standar Akuntansi

Manajemen

Sistem 

Informasi

Akuntansi

Investor

Kreditor

Pemerintah

Pelanggan

Masyarakat

umum

menyusun dan menyajikan

sesuai dengan

Kesamaan interpretasi terhadap pesan

Tujuan pelaporan keuangan tercapai

Proses Perekayasaan

Pelaporan

Rerangka Konseptual

Menganalisis dan menginter-

pretasi sesuai dengan

Mengaudit apakah laporan

keuangan menyajikan secara

wajar sesuai dengan

Auditor

Independen
Laporan

Auditor



DEFINISI ELEMEN SK

Makna yang dilekatkan pada elemen, pos, 

dan istilah yang digunakan dalam

pelaporan keuangan.

Untuk menentukan apakah suatu objek

dapat dimasukan dan diakui sebagai

elemen atau pos tertentu.



Aset (assets):

• Suatu manfaat ekonomik masa datang

• Dikuasai oleh perusahaan

• Timbul akibat telah terjadinya suatu

transaksi

Kewajiban (liabilities):

• Pengorbanan manfaat ekonomik masa datang

• Menjadi kewajiban pada saat pelaporan

• Timbul akibat telah terjadinya suatu

transaksi



Ekuitas (equity):

Dari sudut pemilik:

• Hak residual pemilik atas aset setelah

dikurangi semua kewajiban.

Dari sudut perusahaan (kesatuan usaha):

• “Utang” perusahaan kepada pemilik

yang dipandang sebagai pihak luar.

Ekuitas biasa disebut dengan modal.



Investasi dari pemilik (investments by owners):

• Kenaikan ekuitas akibat setoran sumber

ekonomik ke perusahaan oleh pemilik.

Distribusi ke pemilik (distributions to owners):

• Penurunan ekuitas akibat transfer aset dari

perusahaan kepada pemilik.

• Dari sudut perusahaan, transfer ini dapat

dipandang sebagai semacam pelunasan “utang” 

kepada pemilik.

• Dalam perusahaan perseorangan, distribusi ini

disebut dengan prive atau pengambilan.



Pendapatan (revenues):

• Aliran masuk sumber ekonomik (kas

atau aset lainnya) ke dalam

perusahaan atau kenaikan aset yang 

berasal dari penyerahan barang atau

jasa sebagai kegiatan utama atau

sentral perusahaan.

Penyerahan barang atau jasa pada

umumnya terjadi karena transaksi

penjualan.



Biaya (expenses):

• Aliran keluar sumber ekonomik (kas atau

aset lainnya) dari perusahaan atau

timbulnya kewajiban akibat penyerahan

barang atau jasa sebagai kegiatan utama

atau sentral perusahaan.

Keluarnya barang dagangan akibat penjualan merupakan biaya.

Expense secara salah banyak diterjemahkan menjadi beban. 

Kesalahan ini harus diluruskan.



Untung (gains):

• Kenaikan aset bersih yang timbul

akibat transaksi yang bersifat periferal

atau insidental.

Rugi (losses):

• Penurunan aset bersih yang timbul 

akibat transaksi yang bersifat periferal 

atau insidental.

Istilah ini juga digunakan untuk menunjuk laba bersih negatif 

(bila biaya melebihi pendapatan).



Laba (net atau comprehensive income):

• Jumlah rupiah bersih yang didapat oleh

perusahaan setelah semua pendapatan

dan untung dikurangi dengan semua

biaya dan rugi.

Catatan:

Istilah penghasilan digunakan untuk menerjemahkan istilah

income. Istilah laba sebenarnya sudah bermakna bersih yang 

merupakan padan kata untuk istilah net income. Namun

dalam pemakaiannya, sering digunakan istilah laba bersih

untuk menegaskan.



Beberapa Istilah Terkait

• Laba yang diakumulasi selama beberapa

perioda yang menunjukkan kemampuan

perusahaan menghasilkan laba dalam

jangka panjang.

Istilah earnings secara umum juga diterjemahkan menjadi laba.

Karena merupakan akumulasi laba, jumlah rupiah ini disebut retained 

earnings yang padan katanya adalah laba ditahan.

IAI (dalam SAK) membelokkan makna ini dengan istilah saldo laba.

Earnings:

Catatan:



NERACA



LABA RUGI



ALIRAN KAS



Sudahkah anda

mahir menggunakan

Excel?

-TUGAS 3:

-Definisi Rekening?

-Penggolongan Rekening?

-Saldo-saldo Rekening?


