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BAB I:
AKUNTANSI KEUANGAN DAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
Bab pertama buku ini memaparkan mengenai tujuan
pelaporan keuangan, karakteristik informasi akuntansi,
konsep dan asumsi dasar akuntansi, serta tambahan
wacana mengenai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan
badan penyusunnya. Dengan penjelasan pada bab pertama
ini diharapkan mahasiswa dapat mempelajari materi
dengan lebih singkat dan mudah.
Tujuan Pembelajaran
Mahasiswa
mampu
menjelaskan
tujuan
pelaporan
keuangan, konsep dan asumsi-asumsi yang mendasari ilmu
akuntansi

DEFINISI AKUNTANSI
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA),
1953, dalam Accounting Terminology Buletin No.1
mendefinisikan akuntansi sebagai:
“the art of recording, calssifying, and
summarizing in a significant manner and it
terms of money, transactions, and events,
which are, in part at least of financial character
and interpretting the results there of”.
Dengan berkembangnya waktu, pengertian akuntansi
mengalami perluasan makna. Warren,et.al dalam Suharli
(2006) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:
“Accounting is an information system that
provides reports to various individuals or group

1

2

about economics activities of an organization or
other entity”
Akuntansi yang pada awalnya merupakan seni pencatatan
telah berkembang menjadi suatu sistem informasi. Sistem
informasi merupakan kebutuhan dalam era informasi yang
berkembang pesat saat ini. Dapat disimpulkan, akuntansi
merupakan kebutuhan mendasar bagi entitas untuk
mengambil kebijakan dan keputusan.

AKUNTANSI KEUANGAN
Akuntansi menghasilkan informasi keuangan suatu entitas.
Informasi keuangan tersebut dihasilkan melalui proses
akuntansi dan tersusun secara terstruktur dan disebut
laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan wujud
pertanggungjawaban entitas terhadap pihak pengguna
laporan keuangan, khususnya pihak eksternal. Pengguna
laporan keuangan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu
pengguna internal (pihak manajemen entitas itu sendiri)
dan pengguna eksternal (pemegang saham, investor,
kreditor, pemerintah).
Laporan keuangan yang dihasilkan sesuai standar dan
ditujukan untuk pengguna eksternal merupakan bagian
dari akuntansi keuangan. Sedangkan laporan keuangan
yang ditujukan untuk pengguna internal merupakan bagian
dari akuntansi manajemen.

TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN
Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No.1
menjelaskan bahwa pelaporan keuangan harus menyajikan
informasi yang:
a. Berguna bagi investor dan kreditur yang ada dan yang
potensial dan pemakai lainnya dalam membuat
keputusan untuk investasi, pemberian kredit dan
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b.

c.

keputusan lainnya. Informasi yang dihasilkan harus
memadai bagi pengambilan keputusan. Disamping itu,
pihak pengguna sebaiknya mempunyai pengetahuan
yang cukup tentang kegiatan dan usaha perusahaan
dan peristiwa-peristiwa ekonomi sehingga informasiinformasi yang terkandung dalam pelaporan keuangan
dapat ditelaah dengan baik.
Dapat membantu investor dan kreditur yang ada dan
yang potensial dan pemakai lainnya untuk menaksir
jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari penerimaan
uang di masa yang akan datang yang berasal dari
dividen atau bunga dan dari penerimaan uang yang
berasal dari penjualan, pelunasan, atau jatuh temponya
surat-surat berharga atau pinjaman-pinjaman. Rencana
penerimaan dan pengeluaran uang (cash flow) kreditur
dan/atau investor terkait erat dengan cash flow
perusahaan. Pelaporan keuangan perusahaan harus
menyajikan informasi untuk membantu investor,
kreditur,
dan
pihak-pihak
lainnya
untuk
memperkirakan jumlah, waktu dan ketidakpastian dari
aliran kas neto (arus kas masuk dikurangi arus kas
keluar) di masa datang.
Menunjukkan sumber-sumber ekonomi dari suatu
perusahaan, klaim atas sumber-sumber tersebut
(kewajiban perusahaan untuk mentransfer sumbersumber ke perusahaan lain dan ke pemilik
perusahaan), dan pengaruh dari transaksi-transaksi,
kejadian-kejadian,
dan
keadaan-keadaan
yang
mempengaruhi sumber-sumber dan klaim atas sumbersumber tersebut.

PELAPORAN KEUANGAN DAN
LAPORAN KEUANGAN
Pelaporan keuangan memiliki makna lebih luas dibanding
dengan laporan keuangan. Pelaporan keuangan meliputi
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laporan keuangan dan cara-cara lain untuk melaporkan
informasi seperti prospektus, peramalan oleh pihak
manajemen, dan sebagainya. Sedangkan laporan keuangan
terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba
rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan
catatan atas laporan keuangan.

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN
Menurut PSAK No. 1 (Revisi 2009), tujuan laporan
keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi
keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang
bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan
keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan
keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban
manajemen
atas
penggunaan
sumber
daya
yang
dipercayakan kepada mereka.

KARAKTERISTIK KUALITATIF
LAPORAN KEUANGAN
Relevan
Agar informasi dapat bermanfaat, informasi harus relevan
untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses
pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas
relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi
pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa
masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau
mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.
Informasi yang relevan harus memiliki unsur prediksi dan
tepat waktu. Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa
lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi
posisi keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal lain
yang langsung menarik perhatian pemakai. Untuk memiliki
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nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam bentuk
ramalan. Namun demikian, kemampuan laporan keuangan
untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan
menampilkan informasi tentang transaksi dan peristiwa
masa lalu.
Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan
materialitasnya. Informasi dipandang material kalau
kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam
mencatat
informasi
tersebut
dapat
mempengaruhi
keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar
laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya
pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi
khusus dari kelalaian dalam mencantumkan atau
kesalahan dalam mencatat. Karenanya, materialitas lebih
merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah
daripada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus
dimiliki agar informasi dipandang berguna.

Dapat dipahami
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan
keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat
dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai
diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang
aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan
untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang
wajar.

Keandalan
Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian
yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat
diadalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur dari
yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar
diharapkan dapat disajikan.
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Penyajian jujur
Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan
dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang
seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat
diharapkan untuk disajikan.

Substansi mengungguli bentuk
Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan
jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya
disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan
disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi
dan bukan hanya bentuk hukumnya.

Netralitas
Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum
pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan pihak
tertentu.

Pertimbangan sehat
Penyusun laporan keuangan adakalanya menghadapi
ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu seperti
ketertagihan piutang yang diragukan, perkiraan masa
manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan
garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian tersebut
kemudian diakui dengan mengungkapkan hakikat serta
tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat
dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat
mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan
perkiraan sehingga asset atau penghasilan tidak
dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak
dinyatakan terlalu rendah.

Kelengkapan
Agar dapat dibandingkan, informasi dalam laporan
keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan
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biaya.
Kesengajaan
untuk
tidak
mengungkapkan
mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau
menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan
tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi

Dapat diperbandingkan
Pemakai
harus
dapat
memperbandingkan
laporan
keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi
kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan.
Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan
keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi
keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara
relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak
keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa
harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan
tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk
perusahaan yang berbeda.
Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat
diperbandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat
informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan
dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan
kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut.

Penyajian wajar
Penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar
akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan
laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada
umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar
dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi semacam
itu.

ASUMSI DAN KONSEP DASAR
1.

Asumsi Dasar
a. Kesatuan usaha khusus
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Dalam konsep kesatuan usaha khusus perusahaan
dipandang sebagai suatu unit usaha yang berdiri
sendiri, terpisah dari pemiliknya. Dengan demikian
transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan
dipisahkan dari transaksi-transaksi pemilik.
b. Kontinuitas usaha
Konsep ini berpegang bahwa suatu perusahaan
akan hidup terus dan tidak terjadi likuidasi di masa
yang akan datang. Penekanan dari konsep ini
adalah adanya anggapan bahwa akan tersedia
cukup waktu bagi perusahaan untuk menyelesaikan
usaha, kontrak-kontrak dan perjanjian dengan
pihak ketiga.
c. Penggunaan unit moneter
Beberapa transaksi yang terjadidalam suatu
perusahaan dapat dicatat dengan menggunakan
ukuran unit fisik atau waktu, tetapi karena tidak
semua transaksi itu bisa menggunakan ukuran unit
fisik yang sama, sehingga akan menimbulkan
kesulitan di dalam pencatatan dan penyusunan
laporan keuangan. Untuk mengatasi masalah
tersebut, semua transaksi yang terjadi dinyatakan
dalam suatu satuan unit moneter. Unit moneter
yang digunakan adalah mata uang dari negara
dimana perusahaan itu berdiri.
d. Periode waktu
Laporan-lapoan terkait dengan sumber daya
perusahaan harus dibuat tepat pada waktunya agar
dapat berhasil guna bagi pihak pemakai laporan
(internal maupun eksternal).
2.

Konsep Dasar
a. Historical cost
Prinsip ini menghendaki digunakannya harga
perolehan dalam mencatat asset, utang, ekuitas dan
biaya. Yang dimaksud dengan harga perolehan
adalah harga pertukaran yang disetujui oleh kedua
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belah pihak yang terlibat dalam suatu transaksi.
Walaupun prinsip biaya historis merupakan ukuran
yang objektif dan verifiable tetapi dianggap kurang
bisa mencerminkan harga saat ini sehingga ada
beberapa asset yang dituntut untuk dinilai berdasar
current cost.
b. Revenue recognition principle
Pendapatan merupakan aliran masuk harta (asset)
yang timbul dari penyerahan barang dan atau jasa
yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama suatu
periode tertentu. Dasar yang digunakan untuk
mengukur besarnya pendapatan adalah jumlah kas
atau setara kas yang diterima dari transaksi
penjualan dengan pihak ketiga. Pendapatan dalam
hal ini dapat juga termasuk pendapatan diluar
kegiatan utama perusahaan seperti pendapatan
bunga, sewa, penjualan asset, dan lain sebagainya.
Biasanya pendapatan diakui pada saat terjadinya
penjualan barang atau jasa, akan tetapi hal ini
disesuaikan pula dengan sifat industri terkait.
Untuk industri pertambangan, pendapatan dapat
diakui pada saat produksi selesai karena pada saat
produksi selesai besarnya pendapatan telah dapat
ditentukan. Sedangkan untuk industri yang terkait
dengan pembangunan dalam jangka panjang,
pendapatan dapat diakui dalam periode-periode
dimana pekerjaan pembangunan dikerjakan, dan
tidak harus menunggu sampai seluruh pekerjaan
selesai dan dilakukan serah terima.
c. Matching principle
Prinsip mempertemukan yang dimaksud adalah
mempertemukan biaya dan pendapatan yang timbul
karena biaya tersebut. Prinsip ini berguna untuk
menentukan besarnya penghasilan bersih yang
diterima oleh perushaan dalam periode tertentu.
Oleh karena itu, pembebanan biaya tergantung
dengan pengakuan pendapatan. Apabila pengakuan
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pendapatan ditunda, maka pembebanan biaya juka
ditunda
sampai
dilakukannya
pengakuan
pendapatan.
d. Consistency principle
Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah
untuk menunjukkan kondisi keuangan dan hasil
kegiatan utama perusahaan dalam satu periode
akuntansi. Agar tujuan tersebut tercapai maka
perusahaan
harus
memilih
metode-metode
akuntansi
sesuai
kebutuhan
dan
tujuan
perusahaan. Laporan keuangan biasanya disajikan
dalam perbandingan dengan laporan keuangan
periode sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk
mengetahui perkembangan ataupun kemunduran
yang dialami oleh perusahaan. Agar dapat
dibandingkan, prosedur dan metode akuntansi yang
diterapkan
perusahaan
seharusnya
konsisten
diterapkan dari tahun ke tahun.
Konsistensi tidak berarti bahwa perusahaan tidak
boleh melakukan pergantian metode dan prosedur
akuntansi yang telah diterapkan, akan tetapi apabila
ada
perubahan
seyogyanya
perusahaan
menginformasikan akibat dari pergantian tersebut
dalam laporan keuangan.
e. Full disclosure principle
Full disclosure yang dimaksud adalah menyajikan
pengungkapan yang lengkap dalam laporan
keuangan. Karena empat laporan keuangan pokok
hanya berisi ringkasan-ringkasan informasi maka
biasanya terdapat penjelasan lengkap dalam catatan
atas laporan keuangan atau dapat juga tercantum
dalam catatan kaki.
Catatan
kaki
biasanya
digunakan
untuk
menjelaskan:
- Prinsip akuntansi yang digunakan
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-

-

Perubahan-perubahan, seperti perubahan prinsip
akuntansi, taksiran maupun koreksi-koreksi
kesalahan
Adanya kemungkinan laba atau rugi bersyarat
Informasi tentang modal saham perusahaan
Kontrak-kontrak pembelian, maupun optian atau
warrant untuk saham, dan lain-lain.

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
(SAK)
Ada beberapa pertimbangan dalam penetapan sebuah
standar. Belkoui (2000) mengungkapkan beberapa faktor
sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.

Standar menyajikan informasi tentang posisi keuangan,
kinerja, dan aktivitas sebuah perusahaan bagi seluruh
pengguna informasi
Standar menyajikan petunjuk dan aturan tindakan bagi
akuntan publik yang memungkinkan pengujian secara
hati-hati (due care) dan independen saat menggunakan
keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan
perusahaan serta saat membuktikan kewajarannya
Standar menyajikan kumpulan data bagi pemerintah
tentnag berbagai variable yang patut dipertimbangkan
dalam bidang perpajakan, regulasi perusahaan,
perencanaan serta regulasi ekonomi dan peningkatan
efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya
Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting
bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin
ilmu akuntansi.

12

BADAN PENYUSUN STANDAR
AKUNTANSI
Badan penyusun Standar Akuntansi di Indonesia dipegang
oleh Ikatan Akuntan Indonesia, atau yang biasa disingkat
IAI.

Maksud, Tujuan dan Fungsi IAI
1.

2.

3.

IAI
bermaksud
menghimpun
potensi
akuntan
Indonesiauntuk menjadi penggerak pembangunan
nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
IAI bertujuan mengembangkan dan mendayagunakan
potensi akuntan Indoensia sehingga terbentuk suatu
cipta
dan
karya
akuntan
Indonesia
untuk
didharmabaktikan bagi kepentingan bangsa dan Negara
IAI berfungsi sebagai wadah komunikasi yang
menjembatani bebragai latar bealakng untuk menjalin
kerjasama yang bersifat sinergi secara serasi, seimbang,
dan selaras

Gambar Error! Use the Home tab to apply 0 to the text that you
want to appear here..1 – Bagan IAI
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Keanggotaan IAI
1.

2.

3.

Anggota Biasa, adalah
a. Perseorangan yang memiliki register akuntan sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku atau Anggota asosiasi profesi negara lain
yang telah memiliki perjanjian saling mengakui
keanggotaan dengan IAI
b. Asosiasi yang mengikat dirinya menjadi anggota IAI
yang disetujui oleh DPN setelah memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
1) Dibentuk berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku
2) Berskala nasional
3) Mempunyai anggota minimal 100 orang
4) Aktivitas anggotanya relevan dengan bidang
profesi akuntansi
5) Mempunyai anggaran dasar, anggaran rumah
tangga dan kode etik
6) Mempunyai komite penegakan disiplin anggota
7) Berkedudukan di ibukota negara
Anggota Luar Biasa, adalah:
a. Sarjana ekonomi jurusan akuntansi yang belum
memiliki register akuntan dan belum lulus ujian
sertifikasi keanggotaan IAI
b. Anggota perusahaan adalah perusahaan pengguna
jasa profesi akuntan
c. Anggota junior adalah mahasiswa strata 1 jurusan
akuntansi
Anggota Kehormatan, adalah warga negara Indonesia
yang telah berjasa bagi perkembangan profesi akuntan
di Indonesia
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PERKEMBANGAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)
Sesuai dengan perkembangan dalam dunia usaha, SAK
yang disusun oleh IAI juga telah mengalami beberapa
perubahan. SAK pertama kali dikeluarkan pada tahun 1973
dengan nama Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI). IAI
kemudian mengeluarkan Prinsip Akuntansi Indonesia 1984
sebagai penyesuaian terhadap perkembangan dunia usaha.
Pada tahun 1994, IAI melakukan revisi total atas PAI 1984
dan menerbitkan “Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1
Otober 1994”. Pada tahun 1994 itu pula IAI memutuskan
untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi
internasional dalam menyusun SAK.
Pada beberapa tahun terakhir, harmonisasi tersebut
berkembang menjadi adaptasi dan akhirnya menjadi adopsi
dalam rangka konvergensi dengan International Financial
Reporting
Standards
(IFRS).
Penyempurnaan
dan
penambahan standar baru telah dilakukan pada SAK 1
Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1
Oktober 2004, 1 September 2007 dan yang terakhir revisi
pada tahun 2009.

IKHTISAR PEMBELAJARAN
1.

2.

3.

Akuntansi
mengalami
perluasan
makna
yang
menunjukkan semakin meningkatnya kebutuhan
pengguna akan akuntansi.
Akuntansi keuangan menitilberatkan pada pemenuhan
kebutuhan
informasi keuangan
bagi pengguna
eksternal.
Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk
memberikan informasi mengenai posisi keuangan,
kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang
bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna
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4.

5.

laporan keuangan dalam pembuatan keputusan
ekonomi.
Karakteristik kualitatif informasi keuangan harus
memenuhi faktor relevan, dapat dipahami, dapat
diperbandingkan, dan penyajian wajar.
Standar
Akuntansi
Keuangan
diperlukan
demi
terwujudnya
keseragaman
penyusunan
laporan
keuangan. Dengan demikian, para pengguna dapat
memiliki pemahaman yang benar sesuai dengan
kebutuhannya.
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PERTANYAAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sebut dan jelaskan dua bagian akuntansi!
Sebut dan jelaskan karakteristik kualitatif informasi
keuangan!
Jelaskan makna dari kelangsungan usaha!
Jelaskan dan berikan contoh tentang penerapan prinsip
konsistensi!
Jelaskan yang dimaksud dengan konsep materialitas!
Apa pentingnya suatu standar dalam ilmu akuntansi?
Jelaskan!
Menurut Saudara, mengapa standar tidak dapat
bersifat kaku? Jelaskan!
Berikan tanggapan Saudara terkait dengan adopsi
penuh yang dilakukan IAI terhadap SAK!

BAB 2:
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
Bab kedua buku ini memaparkan mengenai pengertian
Sistem Informasi Akuntansi (SIA), pengendalian internal,
siklus akuntansi dan penerapan sistem akuntansi dan
terkomputerisasi. Dengan penjelasan singkat pada Bab 2
ini diharapkan mahasiswa dapat memahami lebih lanjut
mengenai SIA, implikasinya dan pentingnya pengendalian
internal dalam suatu organisasi.
Tujuan Pembelajaran
Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai manfaat dan
peranan sistem informasi akuntansi serta implikasinya bagi
organisasi tersebut

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
Sistem untuk mengumpulkan dan mengolah transaksi dan
kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada pihakpihak yang berkepentingan disebut sebagai sistem
informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi yang baik
adalah sistem yang dapat membantu pihak manajemen
perusahaan dalam menjawab beberapa pertanyaan berikut:
a.
b.
c.
d.
e.

Seberapa besar dan kewajiban apa sajakah yang
ditanggung perusahaan
Apakah penjualan periode ini lebih besar dari periode
sebelumnya
Aset-aset apa saja yang dimiliki perusahaan
Seperti apa arus kas masuk dan keluar perusahaan
Apakah perusahaan telah menghasilkan laba pada
periode ini
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f.

Apakah ada divisi operasional perusahaan yang
mengalami kerugian
g. Apakah perusahaan mampu untuk meningkatkan
pembayaran dividen bagi pemegang saham
h. Apakah tingkat pengembalian aktiva bersih meningkat
Sistem akuntansi berkembang melalui suatu proses yang
terdiri dari tiga tahap sejalan dengan pertumbuhan dan
perubahan perusahaan. Tahap pertama adalah (1)
mengidentifikasi kebutuhan para pihak yang menggunakan
informasi tentang perusahaan dan (2) menentukan
bagaimana menyediakan informasi tersebut. Tahap kedua
adalah perancangan sistem yang dapat memenuhi
kebutuhan pemakai, dan tahap ketiga adalah implementasi.
Setelah implementasi, umpan balik dari pemakai sangat
dibutuhkan untuk mengetahui keberhasilan penerapan
sistem.
Pengendalian internal dan metode pemrosesan informasi
sangat penting dalam sistem akuntansi. Pengendalian
internal merupakan kebijakan dan prosedur yang
melindungi asset dari penyalahgunaan dan memastikan
informasi yang dihasilkan adalah informasi yang akurat.
Metode
pemrosesan
adalah
cara
pengumpulan,
pengihktisaran, dan pelaporan informasi akuntansi.

PENGENDALIAN INTERNAL
Perusahaan menggunakan pengendalian internal untuk
mengarahkan operasi dan mencegah penyalahgunaan
sistem. Pengendalian internal bertujuan untuk memberikan
jaminan yang wajar bahwa (1) asset dilindungi dan
digunakan untuk pencapaian tujuan usaha, (2) informasi
bebas akurat, dan (3) karyawan mematuhi peraturan dan
ketentuan.
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Manajemen bertanggung jawab untuk merancang dan
menerapkan lima unsur pengendalian internal. Unsurunsur tersebut adalah:
1.

2.

3.

4.

Lingkungan pengendalian
Lingkungan pengendalian mencakup seluruh sikap
manajemen
dan
pegawai
mengenai
pentingnya
pengendalian. Salah satu faktor yang mempengaruhi
lingkungan pengendalian adalah falsafah manajemen
dan siklus operasi.
Penilaian risiko
Semua organisasi menghadapi risiko. Contoh risiko
meliputi perubahan-perubahan tuntutan pelanggan,
ancaman persaingan, perubahan peraturan, perubahan
faktor-faktor ekonomi, dan pelanggaran pegawai atas
kebijakan dan prosedur perusahaan.
Prosedur pengendalian
Prosedur pengendalian ditetapkan untuk memberikan
jaminan yang wajar bahwa sasaran bisnis akan dicapai,
termasuk pencegahan penggelapan. Prosedur yag dapat
diterapkan antara lain:
a. Pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang
berkaitan
b. Pemisahan
operasi,
pengamanan
asset
dan
akuntansi
c. Adanya prosedur pembuktian dan pengamanan
Pemantauan atau monitoring
Pemantauan terhadap sistem pengendalian internal
dapat mengidentifikasi dimana letak kelemahannya dan
memperbaiki efektivitas pengendalian tersebut. Sistem
pengendalian internal dapat dipantau secara rutin atau
melalui evaluasi khusus. Pemantauan berupa evaluasi
khusus dilakukan apabila terjadi perubahan besar
dalam hal strategi, perombakan manajemen, struktur
usaha ataupun operasional perusahaan.

20

5.

Informasi dan komunikasi
Informasi dan komunikasi merupakan unsur dasar dari
pengendalian internal. Informasi mengenai lingkungan
pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian,
dan pemantauan diperlukan oleh manajemen untuk
mengarahkan operasi dan memastikan terpenuhinya
tuntutan-tuntutan pelaporan serta peraturan yang
berlaku.

SISTEM AKUNTANSI MANUAL
Siklus Akuntansi secara umum dilakukan dalam beberapa
tahap, yaitu:
1. Adanya suatu kejadian
Yang dimaksud dengan kejadian adalah adanya
suatu transaksi yang mempengaruhi posisi asset,
kewajiban maupun ekuitas suatu entitas
2. Pencatatan transaksi
Apabila suatu kejadian mempengaruhi posisi asset,
kewajiban dan ekuitas perusahaan maka kejadian
tersebut harus dicatat atau dijurnal.
3. Pengikhtisaran
Setelah
pencatatan
transaksi
dilakukan
pengikhtisaran/pengelompokan transaksi sesuai
kelompok rekening dalam buku besar. Berdasar
pengelompokon tersebut disusun neraca saldo pada
akhir periode
4. Penyusunan neraca saldo
Berdasar pengelompokan berdasar kode rekening
disusun neraca saldo pada akhir periode. Neraca
saldo disusun sesuai dengan urutan kode rekening
yang telah ditetapkan perusahaan
5. Melakukan jurnal penyesuaian
Pada akhir periode biasanya terdapat pos-pos yang
perlu dilakukan penyesuaian, antara lain pos-pos
akrual maupun pos-pos penangguhan
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6. Menyusun laporan keuangan
Untuk membantu proses penyusunan laporan
keuangan biasanya digunakan kertas kerja. Kertas
kerja berfungsi sebagai sarana dalam menyusun
laporan keuangan
7. Melakukan jurnal penutup
Akun-akun nominal berupa pendapatan dan beban
perlu ditutup pada periode bersangkutan.
8. Menyusun neraca saldo penutupan
Apabila perusahaan melakukan transaksi yang
sama berulang-ulang maka penggunaan jurnal
umum menjadi tidak efisien dan tidak praktis.
Dalam hal ini, buku besar pembantu (subsidiary
ledger) dan jurnal khusus akan bermanfaat.

BUKU BESAR PEMBANTU
Apabila terdapat jumlah akun yang sangat besar dengan
karakteristik
sama,
akun-akun
tersebut
dapat
dikelompokkan ke suatu buku besar terpisah yang disebut
buku besar pembantu (subsidiary ledger). Buku besar
utama (primary ledger) yang menampung semua akun
neraca dan laporan laba rugi disebut buku besar umum
(general ledger).

JURNAL KHUSUS
Ada 4 (empat) jurnal khusus yang biasanya digunakan
dalam perusahaan:
1. Jurnal penjualan
Jurnal
penjualan
biasanya
digunakan
untuk
menampung transaksi-transaksi terkait penjualan
kredit. Oleh karena tidak ada transaksi lain yang
dicatat dalam jurnal selain transaksi penjualan secara
kredit, maka pembukuan dari Jurnal Penjualan ke
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Buku Besar menjad seragam, yaitu pendebetan ke
rekening piutang dagang dan pengkreditan ke rekening
penjualan.
Bentuk jurnal penjualan dapat disesuaikan dengan
kebutuhan. Salah satu contohnya sebagai berikut:
Jurnal Penjualan
tanggal

No. Faktur Rekening Didebet Post Ref Jumlah

2. Jurnal pembelian
Jurnal pembelian menampung semua transaksi terkait
dengan pembelian kredit. Oleh karena tidak ada
transaksi lain yang dicatat dalam jurnal ini selain
pembelian kredit, maka pembukuan dari Jurnal
Pembelian ke Buku Besar menjadi seragam, yaitu
berupa pendebetan ke dalam rekening pembelian dan
pengkreditan ke dalam rekening utang dagang. Berikut
contoh format jurnal pembelian:
Jurnal Pembelian
tanggal

No. Faktur Rekening Dikredit Post Ref Jumlah

3. Jurnal penerimaan kas
Jurnal penerimaan kas menampung semua transaksi
yang mengakibatkan bertambahnya kas perusahaan,
seperti penjualan tunai, pelunasan piutang, pendapatan
sewa, dan sebagainya.
Jurnal penerimaan kas
biasanya dirancang dengan menyediakan beberapa
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kolom dan hanya total rupiah setiap kolom yang akan
dibukukan ke buku besar.
Berikut contoh format Jurnal Penerimaan Kas:
Jurnal Penerimaan Kas

Debit

Kredit

Rekening post
tanggal
dikredit
ref
kas

potongan

penjualan

rek.
lainnya

piutang

4. Jurnal pengeluaran kas
Jurnal pengeluaran kas menampung semua transaksi
yang mengakibatkan pengeluaran kas perusahaan
seperti pembelian tunai, membayar biaya-biaya
operasional perusahaan, dan sebagainya. Jurnal
pengeluaran kas dirancang dengan beberapa kolom
sehingga transaksi yang terjadi berulang-ulang tidak
perlu dibukukan satu demi satu, melainkan jumlah
totalnya pada setiap akhir bulan.
Berikut contoh format jurnal pengeluaran kas:
Jurnal Pengeluaran Kas

tanggal

Rekening No. Post.
didebet Check Ref.

rek lain

Debits
utang
dagang

Kredit
pembelian

LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan terdiri dari lima elemen:
1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

kas

potongan
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Laporan Posisi Keuangan memberikan informasi
mengenai posisi aset, liabilitas dan ekuitas suatu
entitas.
a. Aset
Aset dikategorikan menjadi dua kelompok besar yaitu
aset lancar dan tidak lancar. Secara umum, suatu
pos masuk ke dalam aset lancar jika aset tersebut
mudah dikonversikan menjadi kas (memiliki sifat
likuid), dimiliki untuk dijual dalam jangka waktu
siklus
operasi
normal,
dimiliki
untuk
diperdagangkan, diharapkan dapat direalisasi dalam
jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode
pelaporan atau berupa kas/setara kas kecuali yang
dibatasi penggunaannya.
b. Liabilitas
Liabilitas dikategorikan menjadi dua yaitu liabilitas
jangka pendek dan jangka panjang. Dasar klasifikasi
liabilitas ditentukan berdasarkan jatuh temponya.
Jika jatuh tempo liabilitas tidak lebih dari 12 bulan
maka dikategorikan dalam liabilitas jangka pendek.
c. Ekuitas
Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas,
biasanya terdiri dari modal baik perorangan maupun
saham, dan laba ditahan.
2. Laporan Laba Rugi Komprehensif
Laporan Laba Rugi Komprehensif menyajikan informasi
terkait dengan penghasilan dan beban suatu entitas
dalam satu periode tertentu.
Laporan Laba Rugi Komprehensif dapat disajikan dalam
bentuk satu laporan (laporan tunggal) atau bentuk dua
laporan, yang terdiri dari laporan laba rugi terpisah dan
laporan laba rugi komprehensif yang dimulai dengan
laba rugi periode berjalan.
3. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi
terkait perubahan ekuitas perusahaan antara awal dan
akhir periode pelaporan yang mencerminkan naik
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4.

5.

turunnya aset neto perusahaan selama periode, baik
yang berasal dari setoran atau distribusi kepada
pemilik atau yang berasal dari hasil atau kinerja
perusahaan selama periode berjalan.
Laporan Arus Kas
Laporan arus kas memberikan informasi bagi pengguna
laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas
dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan
entitas dalam menggunakan arus kas tersebut.
Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi
tentang:
a. Dasar penysuunan laporan keuangan dan kebijakan
akuntansi tertentu yang digunakan,
b. Mengungkapkan infromasi yang disyaratkan oleh
SAK yang tidak disajikan di bagian mana pundalam
laporan keuangan, dan
c. Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian
manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi
tersebut
relevan
untuk
memahami
laporan
keuangan.
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TAMBAHAN
ABC Company menawarkan jasa konsultasi hukum. ABC
Co. menyiapkan neraca saldo pada tanggal 30 April 2010,
akhir tahun fiskal berjalan:
ABC Company
Neraca Saldo
30-Apr-10
Kas
3.200
piutang usaha
10.500
asuransi dibayar dimuka
3.800
Perlengkapan
1.950
tanah
50.000
Gedung
137.500
akm-peny gedung
51.700
Perlatan
90.100
akm-peny peralatan
35.300
utang usaha
7.500
sewa diterima dimuka
3.000
modal Jason
164.100
prive Jason
10.000
pendapatan jasa
198.400
beban gaji dan upah
80.200
beban iklan
38.200
beban utilitas
19.000
beban reparasi
11.500
beban rupa-rupa
4.050
460.000
460.000
Data-data terkait dengan penyesuaian akhir periode
diketahui sebagai berikut:
a. Pendapatan jasa per 30 April Rp 3.800,b. Premi asuransi yang telah terpakai sebesar Rp 2.900,-
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c.
d.
e.
f.
g.

Perlengkapan pada tanggal 30 April diketahui sebesar
Rp 450,Penyusutan bangunan diketahui sebesar Rp 1.620,Penyusutan peralatan sebesar Rp 3.500,Gaji dan upah terutang pada tanggal 30 April sebesar
Rp 2.050,Sewa diterima dimuka per 30 April sebesar Rp 1.000,-

Diminta:
i.
Susunlah kertas kerja
ii.
Buatlah laporan keuangan ABC Co. tanggal 30 April
2010
Jawaban:

Nama Akun
kas
piutang usaha
asuransi dibayar dimuka
perlengkapan
tanah
gedung
akm-peny gedung
perlatan
akm-peny peralatan
utang usaha
sewa diterima dimuka
modal Jason
prive Jason
pendapatan sewa
beban gaji dan upah
beban iklan
beban utilitas
beban reparasi
beban rupa-rupa
beban asuransi
beban perlengk
beban peny bangunan
beban peny perlatan
utang gaji

neraca saldo
sblm penyesuaian
D
K
3.200
10.500
3.800
1.950
50.000
137.500
51.700
90.100
35.300
7.500
3.000
164.100
10.000
198.400
80.200
38.200
19.000
11.500
4.050
460.000

jurnal
penyesuaian
D
K
3800
2900
1500

1620
3500
2000

3800
2000

laporan L/R
D

K

neraca
D
3200
14.300
900
450
50.000
137.500

K

53.320
90.100
38.800
7500
1.000
164100
10.000
204200

2050

82.250
38200
19000
11500
4050

82.250
38200
19000
11500
4050

2900
1500
1620
3500

2900
1500
1620
3500

2900
1500
1620
3500

460000

2050

17370
LABA

neraca saldo
stlh disesuaikan
D
K
3200
14.300
900
450
50.000
137.500
53.320
90.100
38.800
7500
1.000
164100
10.000
204.200

17370

2050

470970

470970

2050

164.520
39.680
204.200

204200

306450

204200

306450
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266770
39680
306450
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ABC Company
Laporan Laba Rugi Komprehensif
untuk periode yang berakhir 30 April 2010
Pendapatan jasa
Beban-beban

204200
beban gaji dan upah
beban iklan
beban utilitas
beban reparasi
beban rupa-rupa
beban asuransi
beban perlengkapan
beban penyusutan
bangunan
beban penyusutan
perlatan
Jumlah

82.250
38.200
19.000
11.500
4.050
2.900
1.500
1.620
3.500
164.520
39.680

Laba bersih
ABC Company
Laporan Perubahan Ekuitas
30-Apr-10
Saldo Laba 1 April 2010
Laba bersih April 2010
Prive
Saldo Laba 30 April 2010

0
39.680
(10.000)
29.680

ABC Company
Laporan Posisi Keuangan
30-Apr-10
Aset
Kas
piutang usaha

3.200
14.300
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asuransi dibayar dimuka
Perlengkapan
tanah
Gedung
akm-peny gedung
Perlatan
akm-peny peralatan
Jumlah Aset
Liabilitas
utang usaha
sewa diterima dimuka
utang gaji
Jumlah liabilitas
Ekuitas
Modal
Saldo Laba
Jumlah ekuitas
Jumlah liabilitas dan ekuitas

900
450
50.000
137.500
(53.320)
90.100
(38.800)
204.330
7.500
1.000
2.050
10.550
164.100
29.680
193.780
204.330

IKHTISAR PEMBELAJARAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Memahami dasar-dasar sistem informasi akuntansi
secara manual
Memahami langkah-langkah dalam siklus akuntansi
Mampu mengidentifikasi transaksi
Mampu menjelaskan proses akuntansi
Mampu membuat kertas kerja
Mampu menyusun laporan keuangan

31

PERTANYAAN
1.

2.

3.

4.
5.

Menurut Saudara, apakah sistem informasi akuntansi
diperlukan oleh semua perusahaan? Jelaskan pendapat
Saudara!
Beberapa waktu lalu, perusahaan saudara mengalami
kerugian kas yang cukup besar karena digelapkan oleh
salah seorang karyawan. Karyawan tersebut bertugas
menjadi kasir sekaligus pembukuan. Untuk mencegah
peristiwa tersebut terulang lagi, pengendalian internal
apakah yang seharusnya Saudara terapkan? Jelaskan!
Proses
menyusun
laporan
keuangan
melalui
tahap/siklus akuntansi. Apakah semua tahapan
tersebut harus dilalui? Jelaskan pendapat Saudara!
Jelaskan dasar mengelompokkan aset ke dalam aset
lancar dan aset non lancar!
Apa yang dimaksud dengan laba rugi komprehensif?
Jelaskan!

BAB 3:
LAPORAN ARUS KAS
Bab ketiga memaparkan mengenai laporan arus kas sebagai
salah satu bagian dari laporan keuangan. Pemaparan
laporan arus kas meliputi tiga aktivitas penting dalam
laporan arus kas, metode penyusunan Laporan Arus Kas,
dan cara-cara perhitungannya.
Tujuan Pembelajaran
Mahasiswa mampu mengelompokkan arus kas ke dalam
ketiga aktivitas utama dan menyusun laporan arus kas
dengan dua metode

PELAPORAN ARUS KAS
Laporan arus kas melaporkan arus kas melalui tiga jenis
aktivitas:
1. Arus kas dari aktivitas operasi
Arus kas aktivitas operasi adalah arus kas dari
transaksi yang mempengaruhi laba bersih.
2. Arus kas dari aktivitas investasi
Arus kas aktivitas investasi adalah arus kas dari
transaksi yang mempengaruhi investasi dalam asset non
lancar
3. Arus kas dari aktivitas pembiayaan
Arus kas aktivitas pembiayaan adalah ar us kas dari
transaksi yang mempengaruhi ekuitas dan utang
perusahaan
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METODE PENYUSUNAN LAPORAN
ARUS KAS
Metode Tidak Langsung
Dasar pemikiran dari pendekatan ini adalah bahwa
perubahan pada setiap akun neraca (termasuk kas) dapat
dianalisis dengan melihat perubahan akun neraca. Setiap
perubahan akun kas akan menghasilkan perubahan dalam
satu atau lebih akun neraca nonkas, yaitu jika akun kas
berubah maka akun kewajiban, ekuitas pemegang saham,
aktiva nonkas juga berubah.
Berikut ilustrasi penyusunan laporan arus kas dengan
metode tidak langsung
Rainbow Inc
Neraca Komparatif
per 31 Desember 2008 dan 2007
Aset
kas
piutang usaha (neto)
persediaan
tanah
bangunan
akumulasi penyusutan bangunan
total aset
kewajiban
utang usaha
utang biaya
utang pajak penghasilan
utang deviden
utang obligasi
total kewajiban
ekuitas
saham biasa
agio saham biasa
laba ditahan
total ekuitas
total kewajiban dan ekuitas

2008
48.750
37.000
86.000
40.000
130.000
-32.650
309.100

2007 naik(turun)
13.000
35.750
32.500
4.500
90.000
-4.000
62.500
-22.500
100.000
30.000
-29.150
-3.500
268.850
40.250

21.750
13.250
3.950
7.000
50.000
95.950

23.350
12.150
4.200
5.000
75.000
119.700

-1.600
1.100
-250
2.000
-25.000
-23.750

12.000
60.000
141.150
213.150
309.100

8.000
40.000
101.150
149.150
268.850

4.000
20.000
40.000
64.000
40.250
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Rainbow Inc
Laporan Laba Rugi
Untuk T ahun yang berakhir 31 Desember 2008
(dalam ribuan)
Penjualan
590.000
Harga Pokok Penjualan
395.000
Laba Kotor
195.000
Beban operasi:
Beban Penyusutan
3.500
Beban operasi lainnya
98.000
T otal beban operasi
101.500
Laba Operasi
93.500
Pendapatan lain-lain
Keuntungan penjualan tanah
6.000
Beban Lain-lain
Beban bunga
4.000
Laba sebelum pajak
95.500
Beban Pajak Penghasilan
41.500
Laba bersih
54.000

Rainbow Inc mengumumkan dividen tunai sebesar
Rp14.000.000,00. Selain itu, asset berupa tanah berhasil
dijual seharga Rp 28.500.000,00. Penyusunan laporan arus
kas Rainbow Inc. dapat dilihat sebagai berikut:

35

Rainbow Inc.
Laporan Arus Kas
untuk T ahun yang berakhir 31 Desember 2008
(dalam ribuan)
Arus kas aktivitas operasi
Laba bersih
54.000
Ditambah: penyusutan
3.500
penurunan persediaan
4.000
kenaikan utang biaya
1.100
8.600
62.600
Dikurangi: kenaikan piutang usaha
4.500
penurunan utang usaha
1.600
penurunan utang PPh
250
keuntungan penjualan tanah *)
6.000
12.350
50.250
Arus kas investasi
kas dari penjualan tanah
dikurangi: kas untuk pembelian bangunan

28.500
30.000
-1.500

Arus kas pendanaan
kas diterima dari penjualan saham
dikurangi: kas untuk pelunasan obligasi
kas untuk pembayaran dividen

24.000
25.000
12.000

37.000
-13.000

kenaikan (penurunan) kas
kas awal periode
kas akhir periode

35.750
13.000
48.750

*) Keuntungan penjualan tanah sebesar Rp6.000.000,00
harus disesuaikan pada komponen laba bersih di aktivitas
operasi karena penjualan tanah telah diakui pada arus kas
masuk dari aktivitas investasi. Apabila tidak disesuaikan
maka keuntungan penjualan tanah dihitung ganda (double
counting).

Metode Langsung
Pendekatan dalam metode langsung adalah melaporkan
arus kas dari aktivitas operasi dalam golongan utama
penerimaan kas operasi dan pembayaran kas operasi (cash
basis mindset). Sedangkan untuk arus kas aktivitas
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investasi dan pendanaan tidak ada perbedaan antara
metode langsung dengan tidak langsung. Mengambil kasus
sebelumnya pada Rainbow Inc., maka penyusunan laporan
arus kas dengan metode langsung adalah sebagai berikut:
Rainbow Inc.
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2008
(dalam ribuan)
Arus kas dari aktivitas operasi
Kas yang diterima dari pelanggan
585.500
Dikurangi: pembayaran kas kepada supplier
392.600
pembayaran kas untuk beban operasi
96.900
pembayaran kas untuk bunga
4.000
pembayaran kas untuk PPh
41.750 535.250
Arus kas aktivitas operasi
50.250

Kas diterima dari pelanggan
Kas diterima dari pelanggan
persamaan berikut:

dapat

dilihat

dari

Piutang (awal) + penjualan – kas yang diterima =
piutang (akhir)
Jika piutang awal dipindah ke sisi kanan, maka
Penjualan – kas yang diterima = piutang (akhir) –
piutang (awal)
Maka:

penjualan
(-) kenaikan piutang
Kas yang diterima

590.000
4.500
585.500

Pembayaran kas kepada supplier
Kas yang dikeluarkan untuk membayar supplier dapat
dianalisa melalui rekening HPP dan persediaan.
Besarnya HPP menunjukkan harga pokok persediaaan
yang terjual selama satu periode akuntansi.Jika
persediaan meningkat dapat dikatakan pembelian
persediaan lebih besar dari yang terjual. Apabila
perusahaan membeli persediaan secara tunai akan
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mengakibatkan perusahaan membayar kas lebih besar
dibanding yang dilaporkan dalam HPP. Jika jumlah
persediaan turun, maka persediaan yang terjual lebih
besar dan kas yang dibayarkan lebih kecil dibanding
dengan yang dilaporkan dalam HPP.
Perubahan dalam persediaan juga dapat berpengaruh
terhadap utang usaha (apabila perusahaan tidak
membeli tunai). Jika utang usaha turun menunjukkan
bahwa pembayaran terhadap supplier lebih besar
dibanding
dengan
pembelian
persediaan
yang
ditunjukkan
dalam
rekening
persediaan,
dan
sebaliknya.
Kas dibayarkan kepada supplier =
HPP (+) peningkatan persediaan
(+) penurunan utang usaha
Atau
Kas dibayarkan kepada supplier =
HPP (-) penurunan persediaan
(-) peningkatan utang usaha
Pembayaran kas untuk beban operasi
Beban operasi yang dimaksud adalah beban operasi
selain penyusutan.Beban operasi yang tercantum di
laporan laba/rugi dapat berbeda dari aliran kas keluar
terkait dengan aktivitas operasi. Besarnya kas untuk
pembayaran beban operasi dapat ditelusur dari
perubahan beban dibayar dimuka dan perubahan
utang biaya (biaya yang masih harus dibayar) yang ada
di neraca
Maka:
kas untuk pembayaran beban operasi =
beban operasi (+) kenaikan beban dibayar dimuka (-)
kenaikan utang biaya yang masih harus dibayar
Atau,
Kas untuk pembayaran beban operasi =
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beban operasi (-) penurunan beban dibayar dimuka (+)
penurunan utang biaya yang masih harus dibayar
Pembayaran kas untuk beban bunga
Pembayaran kas untuk beban bunga dapat dilihat dari
laporan laba rugi Rainbow Inc sebesar Rp4.000.000,00.
Jika utang bunga terjadi di akhir tahun, maka beban
bunga harus disesuaikan atas setiap kenaikan atau
penurunan utang bunga.
Kas untuk pembayaran bunga =
beban bunga (+) penurunan beban bunga
Atau,
Kas untuk pembayaran bunga =
beban bunga (-) kenaikan utang bunga
Pembayaran kas untuk pajak penghasilan (PPh)
Pembayaran kas untuk PPh =
PPh (laporan L/R) (+) penurunan utang PPh
Atau,
Pembayaran kas untuk PPh =
PPh (-) kenaikan utang PPh

IKHTISAR PEMBELAJARAN
1.

2.

3.

Laporan arus kas memberikan informasi bagi pengguna
laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas
dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan
entitas dalam menggunakan arus kas tersebut.
Laporan arus kas dikategorikan ke dalam tiga aktivitas,
yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas
pendanaan.
Laporan arus kas aktivitas operasi memberikan
informasi bagi pengguna mengenai kemampuan entitas
dalam mengumpulkan kas dari aktivitas operasional
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4.

5.

(pendapatan dari pelanggan) dan membayar kewajiban
kepada pihak ketiga. Laporan arus kas aktivitas operasi
dapat disusun dengan dua metode, yaitu metode
langsung dan tidak langsung.
Laporan arus kas aktivitas invetasi memberikan
informasi mengenai perolehan dan/atau pelepasan aset
tetap maupun kegiatan investasi yang dilakukan oleh
entitas
Laporan arus kas aktivitas pendanaan memberikan
informasi terkait dengan perolehan kas dari sumbersumber pendanaan seperti saham, obligasi, maupun
lembaga keuangan (bank), dan kemampuan entitas
dalam melunasi kewajiban kepada sumber-sumber
dana tersebut.
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PERTANYAAN
1.

2.

3.
4.

Arus kas dalam suatu entitas dikelompokkan ke dalam
tiga aktivitas. Sebut dan jelaskan dasar pengelompokan
tersebut!
Apa perbedaan penyusunan arus kas aktivitas operasi
menggunakan metode langsung dengan metode tidak
langsung? Jelaskan!
Apa perbedaan mendasar laporan arus kas dengan
elemen laporan keuangan yang lain? Jelaskan!
Jelaskan manfaat laporan arus kas bagi pengguna
laporan keuangan baik internal maupun eksternal!

BAB 4:
KAS DAN INVESTASI JANGKA
PENDEK
Bab 4 memaparkan mengenai kas dan investasi jangka
pendek. Kas dalam bab ini membahas mengenai
pengendalian internal kas, pembentukan kas kecil dan
rekonsiliasi kas bank. Sedangkan dalam investasi jangka
pendek dipaparkan terkait dengan penggunaan idle cash
untuk penanaman surat berharga jangka pendek. Dengan
penjelasan dalam bab keempat ini diharapkan mahasiswa
dapat lebih mempelajari dan memahami mengenai
pengakuntansian kas dan investasi jangka pendek.
Tujuan Pembelajaran
Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pentingnya
pengendalian internal kas, membuat jurnal kas kecil dan
mampu menyusun rekonsiliasi kas bank

KAS
Kas merupakan alat pertukaran dan juga digunakan
sebagai ukuran dalam akuntansi. Dalam neraca, kas
merupakan asset yang paling lancar, dimana hampir setiap
transaksi dengan pihak luar selalu mempengaruhi kas.
Karena
kas
memiliki
sifat
yang
mudah
untuk
dipindahtangankan, maka pengawasan terhadap kas
biasanya lebih ketat dibanding pengawasan asset-aset yang
lain. Pada umumnya pengawasan internal kas dilakukan
dengan memisahkan fungsi pelaksana, penyimpanan dan
pencatatan. Tanpa pemisahan fungsi, kas akan sangat
mudah untuk digelapkan. Ada dasar-dasar yang dapat
digunakan sebagai pedoman pengawasan kas:
41
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1.

2.

Penerimaan Kas
Penerimaan kas dalam perusahaan dapat berasal dari
penjualan tunai, pelunasan piutang atau pinjaman.
Prosedur-prosedur pengawasan yang dapat dilakukan
antara lain:
a. Harus ditunjukkan dengan jelas fungsi-fungsi dalam
penerimaan kas. Setiap penerimaan kas harus
segera dicatat dan disetor ke bank
b. Diadakan pemisahan fungsi antara penerimaan
dengan pencatatan kas
c. Laporan penerimaan kas dibuat setiap hari dan di
cross check jumlah kas menurut pihak penerima
dan pihak pencatat
Pengeluaran kas
Pengeluaran kas terjadi untuk melakukan pembayaran
kepada pihak ketiga. Apabila tidak dilakukan
pengawasan dapat terjadi pengeluaran kas yang lebih
besar dari yang seharusnya.
Beberapa prosedur pengeluaran kas yang wajib
dilakukan antara lain:
a. Semua pengeluaran kas menggunakan cek, kecuali
untuk pengeluaran-pengeluran yang jumlahnya
kecil dan rutin dapat dibayar melalui kas kecil
b. Diterapkan
sistem
voucher
untuk
setiap
pengeluaran. Voucher yang belum menimbulkan
pengeluaran kas disusun berdasar tanggal jatuh
temponya, sedangkan voucher yang telah dibayar
disusun berdasar nomor urut voucher
c. Pengeluaran cek dilakukan apabila telah didukung
dengan dokumen-dokumen yang lengkap
d. Diadakan pemeriksaan intern dengan jagka waktu
yang tidak tentu
e. Menyusun laporan pengeluaran kas harian
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KAS KECIL
Kas kecil adalah uang kas yang disediakan oleh
perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran
yang sifatnya rutin dan dengan nilai nominal yang relatif
kecil, dimana pengeluaran tersebut tidak efisien dan
ekonomis jika dibayar dengan cek. Kas kecil dipegang oleh
kasir kas kecil yang bertanggung jawab untuk pengeluaranpengeluaran tersebut. Besarnya kas yang disediakan dalam
kas kecil ditentukan oleh kebijakan perusahaan. Demikian
pula dengan penambahan maupun pengisian kembali kas
kecil. Ada dua metode pencatatan kas kecil yang dapat
diterapkan perusahaan, yaitu:
1. Metode Imperest
Berdasarkan metode imperest, jumlah rekening kas
kecil selalu tetap. Apabila jumlah kas kecil telah
berkurang dan juga pada akhir periode, maka kasir kas
kecil akan meminta pengisian kembali sesuai dengan
jumlah kas yang telah dikeluarkan. Pengisian kas kecil
pada akhir periode perlu dilakukan karena pencatatan
pengeluaran dilakukan pada saat pengisian kembali.
Contoh:
Pada tanggal 1 Desember 2008 PT. Mayday membentuk
dana kas kecil sebesar Rp1.500.000,00. Pengeluaran
kas kecil sampai tanggal 16 Desember 2008 berjumlah
Rp1.250.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
Beban angkut
Rp150.000,00
Beban telepon
Rp400.000,00
Beban listrik
Rp350.000,00
Beban air
Rp250.000,00
Bea materai, fotocopy, dll Rp100.000,00
Pada tanggal 17 Desember dilakukan pengisian kembali
sebesar Rp1.250.000,00. Pengeluaran kas kecil dari
tanggal 17 Desember s/d 31 Desember sebesar
Rp1.175.000,00 dengan perincian berikut:
Beban penjualan
Rp500.000,00
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Beban konsumsi
Beban supplies kantor
Koran, majalah
Transaksi diatas apabila dicatat
tampak seperti berikut:
1 Des
Kas kecil
Kas
17 Des Beban angkut
Beban telepon
Beban listrik
Beban air
Bea materai, fotocopy,dll
Kas
31 Des

Beban penjualan
Beban konsumsi
Beban supplies kantor
Surat kabar, majalah,dll
Kas

Rp350.000,00
Rp125.000,00
Rp200.000,00
dalam jurnal akan
1.500.000
1.500.000
150.000
400.000
350.000
250.000
100.000.
1.250.000
500.000
350.000
125.000
200.000
1.175.000

Apabila pada tanggal 31 Desember tidak dilakukan
pengisian kembali, maka pengeluaran kas kecil tanggal
17 s/d 31 Desember belum dicatat sehingga diperlukan
penyesuaian sebagai berikut:
Beban penjualan
500.000
Beban konsumsi
350.000
Beban supplies kantor
125.000
Surat kabar, majalah,dll 200.000
Kas kecil
1.175.000
Pada hari kerja pertama tahun berikutnya dibuat jurnal
penyesuaian kembali. Jurnal penyesuaian kembali
dibuat agar saldo rekening kas kecil kembali seperti
semula dan pengisian kembali kas kecil berikutnya bisa
dicatat seperti jurnal pengisian kembali sebelumnya.
Jurnal penyesuaian kembali tampak sebagai berikut:
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Kas kecil
1.175.000
Beban penjualan
Beban konsumsi
Beban supplies kantor
Surat kabar, majalah,dll
2.

500.000
350.000
125.000
200.000

Metode Fluktuasi
Pembentukan kas kecil dalam metode fluktuasi sama
dengan pembentukan kas kecil berdasar metode
imperest. Perbedaannya adalah dengan metode
fluktuasi saldo rekening kas kecil tidak tetap, tetapi
berfluktuasi sesuai dengan pengisian kembali atas
pengeluaran kas kecil. Apabila dengan metode imperest
pencatatan dilakukan pada saat pengisian kembali kas
kecil, maka dalam metode fluktuasi pencatatan
langsung dilakukan seiring dengan adanya pengeluaran
kas kecil. Sebagai contoh, PT Mayday membentuk kas
kecil sebesar Rp1.500.000,00 pada tanggal 1 Desember
2008. Berikut transaksi-transaksi pengeluaran kas
kecil selama pertengahan Desember:
3 Des: Membayar beban angkut pembelian persediaan
sebesar Rp100.000,00
4 Des: Membeli alat tulis kantor, buku kuitansi,dll
sebesar Rp 175.000,00
8 Des: Membayar biaya telepon Rp450.000,00; listrik
Rp 400.000,00 dan air Rp300.000,00
12 Des: pengisian kas kecil sebesar Rp500.000,00
Jurnal untuk mencatat transaksi diatas adalah sebagai
berikut:
1 Des
Kas kecil
1.500.000
Kas
1.500.000
3 Des
4 Des

Beban angkut
Kas kecil
Alat tulis, buku, dll
Kas kecil

100.000
100.000
175.000
175.000
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8 Des

12Des

Beban telepon
Beban listrik
Beban air
Kas kecil
Kas kecil
Kas

450.000
400.000
300.000
1.150.000
500.000
500.000

Berdasarkan transaksi di atas dapat dilihat bahwa saldo
kas kecil berfluktuatif sesuai dengan penerimaan dan
pengeluaran kas kecil.

REKONSILIASI LAPORAN BANK
Perusahaan biasanya menggunakan jasa perbankan untuk
penerimaan dan pengeluaran terkait kas perusahaan. Hal
ini dilakukan agar “keamanan kas” menjadi lebih terjamin
dimana setiap penerimaan disetor ke bank dan setiap
pengeluaran menggunakan cek (kecuali untuk jumlah yang
relatif kecil). Walaupun aman, tidak berarti perusahaan
tidak perlu melakukan cross check dengan catatan bank.
Oleh karena itu, dilakukan rekonsiliasi kas antara laporan
bank dengan laporan perusahaan.
Rekonsiliasi laporan bank sebaiknya dilakukan oleh
pegawai yang tidak memegang kas agar penyusunan dapat
digunakan untuk membandingkan catatan kas perusahaan
dan bank. Pembandingan dilakukan dengan cara debit
rekening kas dibandingkan dengan kredit catatan bank dan
kredit rekening kas dibandingkan dengan debit catatan
bank. Biasanya terdapat perbedaan antara saldo menurut
catatan kas dengan saldo menurut laporan bank.
Perbedaan-perbedaan tersebut dikarenakan beberapa hal
sebagai berikut:
1.

Elemen-elemen yang oleh perusahaan sudat dicatat
sebagai penerimaan tetapi belum dicatat oleh bank
Contoh:
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2.

3.

4.

a) Setoran yang dikirimkan ke bank pada akhir bulan
tetapi belum diterima oleh bank sampai bulan
berikutnya (setoran dalam perjalanan/deposit in
transit)
b) Setoran yang diterima oleh bank pada akhir bulan,
tetapi dilaporkan sebagai setoran bulan berikutnya
karena laporan bank sudah terlanjur dibuat (setoran
dalam perjalanan/deposit in transit)
c) Uang tunai yang tidak disetorkan ke bank
Elemen-elemen yang sudah dicatat sebagai penerimaan
oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan
a) Bunga yang diperhitungkan oleh bank terkait dengan
simpanan/tabungan perusahaan, tetapi belum
dicatat dalam buku perusahaan (co: jasa giro)
b) Penagihan
piutang
wesel
oleh
bank
tetapi
perusahaan belum mencatatnya
Elemen-elemen yang sudah dicatat oleh perusahaan
sebagai pengeluaran tetapi belum dicatat oleh bank
a) Cek-cek beredar (outstanding checks) yaitu cek yang
sudah dikeluarkan oleh perusahaan dan sudah
dicatat sebagai pengeluaran kas tetapi oleh
pemegang cek belum dicairkan. Akibatnya, bank
belum mencatat sebagai pengeluaran.
b) Cek yang sudah ditulis dan dicatat dalam jurnal
pengeluaran tetapi cek tersebut belum diserahkan
kepada
pihak
penerima.
Hal
seperti
ini
membutuhkan jurnal koreksi pada akhir periode
Elemen-elemen yang sudah dicatat bank sebagai
pengeluaran tetapi belum dicatat oleh perusahaan
a) Cek dari langganan yang ditolak oleh bank karena
tidak ada dananya (cek kosong) tetapi belum dicatat
oleh perusahaan
b) Bunga yang diperhitungkan atas overdraft (saldo
kredit kas) tetapi belum dicatat oleh perusahaan
c) Biaya jasa bank yang belum dicatat oleh perusahaan
d) Pajak tabungan yang belum dicatat oleh perusahaan
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5.

Kesalahan pencatatan baik di pihak bank maupun
perusahaan

Rekonsiliasi bank dapat dibuat dalam dua cara yang
berbeda:
1. Rekonsiliasi saldo akhir
Rekonsiliasi saldo akhir dapat dibuat dalam dua
bentuk:
a) Laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas untuk
menunjukkan saldo yang benar
b) Laporan rekonsiliasi saldo bank pada saldo kas
2. Rekonsiliasi saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan
saldo akhir
Rekonsiliasi dapat dibuat dalam dua bentuk:
a) Laporan rekonsiliasi saldo bank pada saldo kas (4
kolom)
b) Laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas untuk
menunjukkan saldo yang benar (8 kolom)
*Pada buku ini hanya diberikan contoh terkait dengan poin
1
Rekonsiliasi Saldo Akhir
PT Mayday memiliki catatan kas pada akhir Desember 2008
sebesar Rp8.322.200,00. Sedangkan laporan bank menurut
rekening koran berjumlah Rp9.058.000,00. Ada beberapa
hal yang menyebabkan perbedaan saldo kas:
a. Setoran dalam perjalanan sebesar Rp1.800.000,00
b. Adanya non sufficient fund sebesar Rp18.000,00
c. Bunga bank sebesar Rp20.000,00
d. Cek beredar sebesar Rp1.077.200,00
e. Biaya administrasi bank sebesar Rp6.000
f. Cek sebesar Rp 65.000,00 dicatat perusahaan sebesar
Rp56.000,00
Apabila rekonsiliasi disusun untuk mencari saldo kas
yang benar, maka
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PT Mayday
Rekonsiliasi Bank
untuk bulan yang berakhir Desember,2008
bank
saldo 31 Des
(+) deposit in transit
(-) cek beredar

8.322.200
1.800.000
10.122.200
1.077.200

saldo kas yg benar

9.045.000

perusahaan
saldo
(+) bunga bank
(-) NSF check
(-) biaya adm
(-) kesalahan cek
saldo kas yg benar

9.058.000
20.000
9.078.000
18.000
6.000
9.000
33.000
9.045.000

Untuk tujuan pemeriksaan internal, laporan rekonsiliasi
diatas akan sangat berguna. Akan tetapi untuk tujuan
audit, bentuk kedua lebih sering digunakan oleh akunta
pada saat melakukan pemeriksaan kas. Apabila rekonsiliasi
disusun dengan bentuk kedua yaitu rekonsiliasi saldo bank
kepada saldo kas maka akan tampak sebagai berikut:

PT Mayday
Rekonsiliasi Laporan Bank
untuk bulan yang berakhir Desember 2008
saldo menurut bank
ditambah: deposit in transit
NSF check
biaya adm bank
koreksi pencatatan cek

1.800.000
18.000
6.000
9.000

dikurangi: cek beredar
bunga bank

1.077.200
20.000

8.322.200

1.833.000

saldo menurut perusahaan

1.097.200
9.058.000

Selanjutnya, jurnal yang akan dibuat perusahaan terkait
dengan rekonsiliasi laporan bank adalah:
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a.

b.

c.

d.

Kas
Pendapatan bunga bank

20.000

Piutang
Kas

18.000

20.000

18.000

Beban adm bank
Kas
Utang dagang
Kas

6.000
6.000
9.000
9.000

INVESTASI JANGKA PENDEK
Dalam memanfaatkan idle cash yang berada di bank,
biasanya perusahaan melakukan investasi jangka pendek.
Investasi jangka pendek bias dilakukan dalam bentuk
deposito, sertifikat bank, atau surat-surat berharga seperti
saham dan obligasi. Surat-surat berharga yang dibeli untuk
tujuan investasi jangka pendek harus memenuhi syaratsyarat berikut:
1. Surat-surat berharga tersebut dapat segera dijual
kembali dengan harga yang berlaku pada tanggal
penjualannya. Penjualan biasanya dilakukan tidak lebih
dari 3 bulan sejak tanggal pembelian
2. Penjualan
surat
berharga
dimaksudkan
untuk
memenuhi kebutuhan uang perusahaan
3. Risiko yang ditanggung kecil
Surat-surat berharga yang memenuhi syarat-syarat diatas
dapat dimiliki baik dalam waktu singkat maupun waktu
yang lama. Tetapi karena surat berharga merupakan
sumber kas segera maka dalam neraca dikelompokkan ke
dalam asset lancar. Hal ini sesuai dengan PSAK No.13 yang
menyatakan bahwa investasi lancar harus dimasukkan ke
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dalam asset lancar, sedang investasi yang dilakukan untuk
tujuan melindungi, mempermudah, atau mempertahankan
bisnis disebut investasi jangka panjang dan dikelompokkan
dalam asset jangka panjang.
Saham
Sebagai contoh, pada tanggal 1 September 2007 dibeli 100
saham biasa 10% dari PT Angkasa, nominal Rp10.000,00
dengan kurs 102. Provisi dan materai sebesar Rp5000,00.
Dividen dibayar tiap akhir tahun. Pada tanggal 1 Maret
2008, saham tersebut dijual dengan kurs 105 dan biaya
penjualan Rp4.000,00.
1 Sept

Surat berharga- saham PT Angkasa 1.025.000
Kas
1.025.000

Pada tanggal 31 Desember mendapat dividen sebesar 10% x
Rp1.000.000,00
31 Des Kas
100.000
Pendapatan dividen
100.000
1 Mar

Kas
1.046.000
Surat berharga-saham PT Angkasa
Laba penjualan surat berharga

1.025.000
21.000

IKHTISAR PEMBELAJARAN
1.

2.

3.

Kas merupakan bagian dari aset lancar yang paling
likuid. Untuk menghindar penyelewangan, maka
diperlukan pengendalian internal kas yang baik.
Untuk mempermudah kegiatan operasional sehari-hari,
perusahaan membentuk kas kecil. Kas kecil dapat
diilakukan pencatatan dengan menggunakan dua
metode, yaitu metode imperest atau metode fluktuasi.
Pada saat akhir periode, entitas wajib melakukan
rekonsiliasi kas dengan bank. Perbedaan pengakuan
jumlah kas antara perusahaan dengan bank dapat
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terjadi karena beda waktu pencatatan atau terjadi
kesalahan pencatatan.
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PERTANYAAN
1. Jelaskan yang dimaksud dengan setara kas, berikan
contohnya!
2. Apa manfaat rekonsiliasi bank, jelaskan!
3. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan
jumlah kas yang tercatat di buku perusahaan dengan
pihak bank!
4. Jelaskan perbedaan penglompokan investasi tersedia
untuk dijual dengan investasi untuk diperdagangkan!
5. Sebut dan jelaskan kriteria suatu investasi dimasukkan
ke dalam kelompok aset lancar!
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BAB 5:
PIUTANG
Bab 5 memaparkan mengenai piutang yang terdiri dari
pengertian, jenis-jenis piutang sampai dengan metode
penghapusan piutang. Dengan penjelasan pada bab 5 ini
diharapkan mahasiswa mengetahui dan memahami jenisjenis piutang, menghitung piutang tak tertagih maupun
menghapus piutang.
Tujuan Pembelajaran
Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis piutang,
menghitung cadangan kerugian piutang dan memahami
mekanisme penghapusan piutang

PIUTANG
Piutang muncul sebagai akibat dari adanya penjualan
barang secara kredit yang dilakukan oleh perusahaan.
Selain dari penjualan barang atau jasa, piutang dapat
muncul karena transaksi lain seperti memberi pinjaman
kepada pegawai, memberi uang muka pada anak
perusahaan, penjualan asset tetap yang sudah tidak
digunakan perusahaan, ataupun akibat penerapan accrual
basis dalam pencatatan akuntansi.
Piutang dagang (piutang usaha) biasanya diharapkan
perusahaan dapat tertagih dalam jangka waktu kurang
dari satu tahun, oleh sebab itu piutang termasuk dalam
kategori asset lancar. Kelompok piutang dagang (piutang
usaha) berupa tagihan yang terkait dengan penerimaan
kas, sedangkan untuk piutang lain seperti yang timbul
akibat konsinyasi atau penjualan angsuran dikelompokkan
ke dalam piutang non dagang (usaha). Disamping itu, jika
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piutang non dagang diperkirakan tidak akan tertagih dalam
satu tahun operasi perusahaan tidak dikelompokkan dalam
asset lancar tetapi dalam asset lain-lain. Yang termasuk
dalam piutang non dagang (usaha) antara lain:
1.
2.

Persekot/uang muka dalam pembelian
Klaim terhadap perusahan pengangkut untuk barangbarang yang rusak atau hilang
3. Klaim atas asuransi
4. Klaim terhadap pegawai perusahaan
5. Klaim terhadap lebih bayar pajak (restitusi)
6. Tagihan terhadap langganan untuk pengembalian
tempat barang
7. Uang muka pada anak perusahaan
8. Uang muka pada pegawai perusahaan
9. Piutang dividen
10. Piutang pesanan pembelian saham, obligasi, dan
lainnya
Piutang dinyatakan dalam neraca sebesar jumlah yang
dapat direalisasikan yaitu jumlah yang diharapkan dapat
ditagih oleh perusahaan. Jumlah piutang yang diharapkan
dapat ditagih dihitung dengan mengurangkan jumlah
piutang bruto dengan jumlah yang diperkirakan tidak dapat
ditagih. Oleh sebab itu, perlu dilakukan taksiran untuk
kerugian yang muncul dari piutang. Pencatatan kerugian
piutang dapat dilakukan dengan dua metode: (1) metode
cadangan, dan (2) metode penghapusan langsung

METODE CADANGAN
Metode cadangan digunakan apabila kerugian piutang yang
terjadi cukup besar jumlahnya. Ada beberapa hal yang
harus diperhatikan dalam metode cadangan, yaitu:
1. Kerugian piutang ditentukan jumlahnya melalui
taksiran dan ditandingkan (matched) dengan penjualan
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2.

3.

pada periode akuntansi yang sama dengan periode
terjadinya penjualan
Jumlah piutang yang ditaksir tidak akan dapat diterima
dicatat dengan mendebet rekening kerugian piutang
dan mengkredit rekening cadangan kerugian piutang
Kerugian piutang yang sesungguhnya terjadi dicatat
dengan medebet rekening cadangan kerugian piutang
dan mengkredit rekening piutang dagang

Sebagai contoh, PT. Virtual pada tahun 2004 melakukan
penjualan kredit sebesar Rp12.000.000,00. Dari jumlah
tersebut terdapat piutang sebesar Rp2.000.000,00 yang
belum dapat ditagih sampai dengan tanggal 31 Desember.
Manajer bagian kredit memperkirakan bahwa dari piutang
yang belum tertagih, sebesar Rp120.000 diantaranya tidak
akan diterima. Jurnal penyesuaian yang harus dibuat
untuk mencatat taksiran kerugian piutang adalah:
Des 31

kerugian piutang
120.000
Cadangan kerugian piutang 120.000
(jurnal untuk mencatat taksiran kerugian piutang)
Kerugian piutang dilaporkan dalam Laporan Laba/Rugi
sebagai komponen biaya operasional. Dengan demikian,
taksiran kerugian piutang ditandingkan dengan penjualan
tahun 2004, karena biaya dicatat pada periode yang sama
dengan periode penjualannya. Sedangkan rekening
cadangan kerugian piutang merupakan suatu rekening
kontra (contra account) aktiva yang menggambarkan bagian
dari piutang bruto konsumen yang diperkirakan tidak akan
dapat ditagih pada masa yang akan datang. Maka dari itu,
jumlah piutang netto yang tercantum di neraca sebesar
Rp1.880.000,00 (Rp2.000.000 – Rp120.000).
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PENCATATAN PENGHAPUSAN
PIUTANG
Penghapusan piutang terjadi apabila pengihan piutang yang
dilakukan oleh perusahaan tidak berhasil. Sebagai contoh,
pada tanggal 3 April 2005 PT Virtual menghapus piutang
PT. Era sebesar Rp 75.000,00 karena bangkrut, maka
piutang PT Era akan dihapus sebagai berikut:
April 1 Cadangan kerugian piutang
75.000
Piutang dagang
75.000
(penghapusan piutang PT Era)
Dalam metode cadangan setiap penghapusan piutang
dicatat dengan mendebet rekening cadangan kerugian
piutang dan bukan rekening kerugian piutang. Setelah
dibukukan ke dalam buku besar, maka rekening-rekening
bersangkutan akan tampak sebagai berikut:
1/1/2005
saldo

1/1/2005
saldo

Piutang Dagang
2.000.000
3/4/2005

75.000

Cadangan Kerugian Piutang
75.000 3/4/2005
120.000

Penghapusan piutang dagang akan mengurangi rekening
piutang dagang maupun cadangan kerugian piutang, tetapi
nilai tunai yang dapat direalisasi dari piutang tetap tidak
berubah.
Sebelum
Sesudah
Penghapusan
penghapusan
Piutang dagang
2.000.000
1.925.000
Cadangan
kerugian
120.000
45.000
piutang
1.880.000
1.880.000
Nilai tunai piutang

58

Penerimaan Kembali Piutang yang Telah
Dihapus
Perusahaan kadangkala mendapat penerimaan yang
berasal dari piutang yang telah dihapus sebelumnya.
Apabila hal ini terjadi, maka perusahaan harus membuat
dua ayat jurnal, yaitu:
(1) ayat jurnal untuk mencatat
kembali piutang yang telah dihapuskan, dan (2) jurnal
untuk mencatat penerimaan kas. Sebagai contoh, pada
tanggal 10 Juli PT Virtual mendapat pelunasan dari PT Era
sebesar Rp 75.000,00, maka jurnal yang dibuat PT Virtual
adalah sebagai berikut:
Juli 10 Piutang dagang
75.000
Cadangan kerugian piutang
75.000
(jurnal untuk mencatat kembali piutang PT Era)
Kas
75.000
Piutang dagang
75.000

Dasar yang Digunakan dalam Metode
Cadangan
Untuk menaksir besarnya jumlah piutang tak tertagih,
pihak manajemen perusahaan dapat menggunakan
beberapa cara, yaitu (1) persentase dari penjualan, dan (2)
persentase dari piutang.

Persentase dari Penjualan
Dengan dasar ini, pihak manajemen menetapkan suatu
hubungan persentase antara jumlah penjualan kredit
dengan taksiran kerugian piutang yang diperkirakan tak
tertagih. Besarnya persentase biasanya didasarkan pada
pengalaman waktu lalu. Sebagai contoh, PT. Virtual
memilih
dasar
persentase
dari
penjualan
dan
memperkirakan bahwa sebesar 1% dari penjualan kredit
tidak akan tertagih. Penjualan kredit selama tahun berjalan
sebesar Rp80.000.000,00, maka kerugian piutang ditaksir
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berjumlah Rp800.000,00. Jurnal untuk mencatat kerugian
piutang tersebut adalah:
Des 31 Kerugian piutang
800.000
Cadangan kerugian piutang
800.000

Persentase dari Piutang
Apabila besarnya piutang tak tertagih didasarkan
persentase dari piutang maka pihak manajemen biasanya
menganalisis melalui daftar umur piutang. Dalam daftar ini
debitur (konsumen) dikelompokkan berdasarkan jangka
waktu sejak piutang tersebut seharusnya diterima hingga
tanggal pembuatan daftar umur piutang.
nama
pelanggan
T n. A
T n. B
T n. C
T n. D
T n. E
Lainnya
%
total taksiran
kerugian piutang

jumlah saldobelum jatuh
jumlah hari lewat waktu
piutang
tempo 1hr-30hr 31hr-60hr 61hr-90hr
1.200
600
400
600
600
900
400
500
1.400
1.000
400
1.200
600
73.900
52.400
10.400
4.900
3.200
79.200
54.000
11.400
6.000
4.000
2%
4%
10%
20%
4.456

1.080

456

600

800

> 90hr
200

600
3.000
3.800
40%
1.520

Setelah daftar dibuat, taksiran kerugian piutang dapat
ditentukan dengan cara menetapkan persentase yang
didasarkan pada pengalaman masa lalu terhadap total
masing-masing kelompok umur piutang. Angka sebesar Rp
4.456,00 merupakan jumlah piutang yang diperkirakan
tidak tertagih dan jumlah tersebut akan tampak pada di
rekening cadangan kerugian piutang yang tercantum di
neraca.
Apabila di neraca saldo menunjukkan rekening cadangan
kerugian piutang dengan saldo kredit sebesar Rp1.056,00,
maka jurnal penyesuaian yang dibuat adalah:
Des 31 Kerugian piutang
3.400
Cadangan kerugian piutang
3.400
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(untuk menyesuaikan rekening cadangan kerugian piutang)

1.056
3.400
4.456

Cadangan kerugian piutang
saldo
31/12

Rekening cadangan kerugian piutang dapat bersaldo debet
sebelum jurnal penyesuaian dibuat. Hal ini terjadi karena
penghapusan piutang lebih besar dibanding jumlah
cadangan yang ditetapkan perusahaan pada periode
sebelumnya. Dengan demikian, pada saat perusahaan
melakukan jurnal penyesuaian pada akhir periode maka
dengan mengambil contoh diatas, angka yang tercantum di
rekening cadangan kerugian piutang adalah sebesar
Rp5.512,00.

Metode Penghapusan Langsung
Dalam metode penghapusan langsung, jumlah kerugian
piutang tak tertagih tidak perlu ditaksir dan dalam
pembukuan tidak digunakan rekening cadangan kerugian
piutang. Apabila sejumlah piutang diyakini tidak dapat
tertagih maka piutang tersebut langsung dibebankan pada
kerugian piutang. Asumsikan, PT Virtual mempunyai
piutang dari PT Era sebesar Rp2.000.000,00, dan pada
tanggal 14 Desember pihak manajemen PT Virtual
memutuskan untuk menghapus piutang PT Era tersebut.
Jurnal yang dibuat adalah:
Des 14 Kerugian piutang
2.000.000
Piutang dagang
2.000.000
(untuk mencatat penghapusan piutang PT Era)
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PENJUALAN DENGAN KARTU KREDIT
Dengan kemajuan dunia usaha saat ini transaksi jual beli
menjadi lebih mudah, salah satunya adalah dengan fasilitas
kartu kredit. Apabila penjualan dilakukan dengan kartu
kredit, maka ada tiga pihak yang terlibat yaitu: (1) penjual,
(2) perusahaan kartu kredit, dan (3) pembeli.
Dilihat dari sudut pandang pembeli, manfaat perusahaan
kartu kredit adalah untuk memudahkan pembayaran
kepada penjual walaupun pihak pembeli di waktu yang
akan datang akan membayar kepada pihak perusahaan
kartu kredit ditambah dengan bunga. Sedangkan dari pihak
penjual, penjualan dengan kartu kredit akan memberi
keuntungan antara lain (Jusup,2002) :
1.

Penyelidikan identitas dan kemampuan pembeli
dilakukan oleh penerbit kartu kredit
2. Penjual tidak perlu lagi menyelenggarakan buku
pembantu piutang yang berisi catatan piutang kepada
masing-masing debitur
3. Penjual tidal lagi terlibat dalam proses penagihan
kepada pembeli karena hal itu akan dilakukan oleh
penerbit kartu. Penjual hanya berhubungan dengan
perusahaan kartu kredit yang pelaksanaannya jauh
lebih mudah dan sederhana
4. Penjual dapat menerima kas lebih cepat
Biasanya perusahaan kartu kredit akan membebankan fee
kepada perusahaan penjual atas jasa yang telah diberikan.
Sebagai contoh, Nice Resto n’Cafe melaksanakan penjualan
dengan kartu kredit dengan Bp. Arman sebesar
Rp500.000,00. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut
adalah sebagai berikut:
Piutang dagang
500.000
Penjualan
500.000
Asumsikan perusahaan kartu kredit membebankan fee
sebesar 5%, maka pada saat Nice Resto n’Cafe menerima
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pembayaran dari perusahaan kartu kredit, jurnal akan
dicatat sebagai berikut:
Kas
Biaya jasa kartu kredit
Piutang dagang

475.000
25.000
500.000

Biaya jasa kartu kredit dilaporkan sebagai biaya penjualan
dalam Laporan Laba/Rugi

PIUTANG WESEL (PROMES)
Piutang wesel muncul apabila debitur memberikan janji
tertulis untuk melunasi piutangnya dalam jangka waktu
tertentu bersama bunganya. Wesel dapat dibedakan
menjadi wesel berbunga dan tidak berbunga. Suatu wesel
disebut wesel berbunga apabila dalam wesel disebutkan
tingkat bunga tertentu, sedangkan wesel tidak berbunga
adala wesel yang tidak menyebutkan suatu tingkat bunga
tertentu.
Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam akuntansi
wesel:
1.
2.
3.

Pengakuan piutang wesel
Penilaian piutang wesel
Pelimpahan piutang wesel

Pengakuan Piutang Wesel
Piutang wesel mungkin muncul karena (1) bersamaan
dengan transaksi penjualan, (2) pemberian pinjaman uang,
atau (3) perubahan dari piutang dagang menjadi piutang
wesel.
(1) Piutang wesel dari penjualan kredit
Misalkan pada tanggal 1 Maret 2006, PT Onion menjual
barang kepada PT Laris seharga Rp1.000.000,00. Untuk
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itu PT Onion menginginkan agar piutangnya dikuatkan
dengan surat wesel dimana nilai nominal wesel
Rp1.020.500 berjangka waktu 3 bulan. Jurnal yang
dibuat oleh PT Onion adalah:
Maret 1 Piutang wesel
1.020.500
Penjualan
1.020.500
(2) Piutang wesel dari pemberian pinjaman
Misalkan pada tanggal 2 Mei 2006, PT Neutron
memberikan pinjaman kepada PT Proton sebesar Rp
10.000.000,00. Untuk itu, PT Proton menyerahkan
selembar promes, 60 hari, bunga 12%. Jurnal yang
dibuat sebagai berikut:
Mei 1
Piutang wesel
1.000.000
Kas
1.000.000
Pada awal pencatatan pendapatan bunga belum diakui.
Pendapatan bunga akan diperhitungkan pada saat
perusahaan menerima penyelesaian wesel.
(3) Piutang wesl dari perubahan piutang dagang
Misalkan PT Pelangi mempunyai piutang dagang
kepada PT Bintang sebesar Rp 1.000.000 yang jatuh
pada tanggal 30 Juni 2006. PT Bintang kemudian
memberikan janji tertulis untuk melunasi piutangnya
dalam jangka waktu 90 hari dan memberikan bunga
sebesar 18%. Jurnal untuk transaksi tersebut adalah:
Juli 1
Piutang wesel
1.000.000
Piutang dagang
1.000.000

Penerimaan dan Penyelesaian Wesel
Sebagai contoh, pada tanggal 1 Juni 2005 PT Merbabu
menerima selembar promes dari PT Merapi dengan nilai
nominal Rp1.000.000,00, bunga 9% dan jangka waktu 4
bulan. Apabila PT Merapi melunasinya pada bulan Oktober
2004, maka jurnalnya adalah:
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Okt 1 Kas

1.030.000
Piutang wesel
Pendapatan bunga
(*) Bunga = 1.000.000 x 9% x 4/12)

1.000.000
30.000(*)

Piutang Wesel Tak Dapat Ditagih
Sebagai contoh, pada tanggal 1 Oktober 2005 PT Merapi
tidak mampu melunasi kewajibannya, maka jurnal yang
dibuat PT Merbabu adalah sebagai berikut:
Okt 1 Piutang dagang
1.030.000
Piutang wesel
1.000.000
Pendapatan bunga
30.000
Jurnal diatas dibuat dengan anggapan bahwa piutang PT
Merapi masih ada harapan untuk dilunasi di masa yang
akan datang. Tetapi jika piutang tersebut tidak mungkin
tertagih maka jurnal yang dibuat adalah:
Okt 1 Cadangan kerugian piutang
Piutang wesel

1.000.000
1.000.000

Pengalihan Piutang Wesel
Sebagai contoh, PT Greenland mempunyai piutang wesel
kepada PT Bluesky yang ditarik pada tanggal 20 Oktober
2007. Nilai nominal wesel Rp1.500.000,00, bunga 10%,
jangka waktu 90hari. Jika dihitung, maka jatuh tempo
wesel 18 Januari 2008. Pada tanggal 9 Desember 2007, PT
Greenland mendiskontokan wesel tersebut kepada Bank
Nasional dengan tingkat bunga 12%.
Nilai nominal wesel
(+) Bunga (1.500.000x10%x90/360)
Nilai jatuh wesel
(-) Diskonto (1.537.500x12%x40/360)
Harga jual wesel

1.500.000
37.500
1.537.500
20.500
1.517.000
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ANJAK PIUTANG
Penggunaan Piutang Untuk Memenuhi Kebutuhan Kas
 Alasan: Peningkatan penjualan dengan cara kredit
akan menambah rumit
administrasi penjualan,
karena menyangkut masalah penagihan dan resiko
tidak terbayarnya piutang penjualan.
 Jasa yang ditawarkan oleh perusahaan anjak
piutang tidak hanya sekedar pembiayaan murni
melainkan juga jasa non-pembiayaan seperti
administrasi penjualan
dan penagihan piutang
dagang.

Pengertian
Pihak yang terkait dalam kegiatan anjak piutang meliputi;
faktor, klien, dan customer.
 Faktor atau perusahaan jasa anjak piutang adalah
pihak yang memberikan jasa anjak piutang.
 Klien adalah pihak yang menerima jasa anjak piutang
dan menjual barang dan/jasa secara kredit kepada
customer atau pelanggan.
 Customer atau pelanggan adalah pihak yang membeli
barang dan/atau jasa dari klien dan mempunyai
kewajiban berupa hutang jangka pendek kepada klien.
Kewajiban pihak faktor memberikan jasa berupa:
a. Pembiayaan atas piutang
klien.
b. Non-pembiayaan berupa;
administrasi penjualan.

dagang yang dimiliki oleh
penagihan

piutang

dan

Kewajiban pihak klien berupa:
a. Menjual atau meminjamkan piutangnya kepada pihak
faktor.
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b. Memberikan balas jasa finansial kepada faktor.

Jenis dan Mekanisme
Jasa yang ditawarkan
Atas dasar jasa yang diberikan oleh Faktor, anjak piutang
dapat dibedakan menjadi:
a. Full-Service Factoring
Memberikan jasa secara menyeluruh
pembiayaan maupun non-pembiayaan.

baik

jasa

b. Bulk Factoring
Hanya
memberikan
jasa
pembiayaan
dan
pemberitahuan saat jatuh tempo kepada customer.
c. Maturity Factoring
Memberikan jasa proteksi resiko piutang, administrasi
penjualan secara menyeluruh dan penagihan.
d. Invoice Discounting
Hanya memberikan jasa pembiayaan saja.

Distribusi Resiko
a. With Recourse Factoring
Apabila customer sama sekali tidak melunasi utangnya,
maka klien berkewajiban untuk mengembalikan
sejumlah uang muka yang telah diterimanya dari faktor.
b. Without Recourse Factoring
Resiko tidak terbayarnya piutang tidak seluruhnya
ditanggung oleh klien. Klien hanya menanggung resiko
sebesar piutang yang tidak dibiayai atau tidak diberi
uang muka oleh faktor, sedangkan faktor sendiri
menanggung
resiko
sebesar
uang
muka
atau
pembiayaan yang telah diberikan kepada kliennya.

Keterlibatan Customer Dalam Perjanjian
a. Disclosed Factoring
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Penyerahan atau penjualan piutang oleh klien kepada
faktor dalam disclosed factoring adalah dengan
sepengetahuan (notifikasi atau pemberitahuan) pihak
customer.
b. Undisclosed Factoring
Penyerahan atau penjualan piutang oleh klien kepada
faktor dalam undisclosed factoring adalah tanpa
sepengetahuan (notifikasi atau pemberitahuan) pihak
customer.

Lingkup Pelayanan
a. Domestic Factoring
Pihak-pihak yang terlibat dalam domestic factoring (atau
anjak piutang domestik) berkedudukan dalam satu
wilayah negara.
Gambar Error! Use the Home tab to apply 0 to the text that you
want to appear here..2 – Anjak Piutang Domestik

Supplier / Klien /
Penjual

1

2

Faktor / Perusahaan
Anjak Piutang

3

4

7

5
6

Customer / Debitur /
Pembeli

Keterangan skema:
1. Perjanjian
2. Jual beli barang secara kredit
3. Pengalihan/penjualan piutang
dokumen penjualan)

(dengan

penyerahan
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4.
5.
6.
7.

Pembayaran (uang muka sejumlah x% dari nilai piutang)
Penagihan
Pelunasan (100%)
Pelunasan piutang (100% - uang muka x%)

b. International Factoring
Pihak-pihak yang terlibat dalam international factoring berkedudukan
dalam wilayah negara yang berbeda, terutama perbedaan kedudukan
antara klien atau supplier dengan kedudukan customer.
 Faktor atau cabang dari faktor yang berkedudukan
sama dengan penjual dan memberikan pelayanan
anjak piutang
kepada penjual
disebut dengan
export factor.
 Faktor atau cabang dari faktor yang berkedudukan
sama dengan pembeli dan memberikan pelayanan
anjak piutang kepada pembeli disebut import factor.
Wilayah Negara

Penjual / Supplier

1

3

4

Wilayah Negara

2

9

Pembeli / Customer

6

7

5
Export Factor

Import Factor
8

Keterangan skema:
1. Perjanjian factoring yang melibatkan klien, export
factor, import factor dan pembeli.
2. Jual beli secara kredit
3. Pengalihan piutang (dengan penyerahan dokumen
penjualan dan pengiriman barang)
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4. Pembayaran (uang muka sejumlah x%)
5. Pelimpahan
Penagihan
(dengan
penyerahan
dokumen penjualan dan pengiriman)
6. Penagihan saat jatuh tempo
(menggunakan
dokumen penjualan dan pengiriman)
7. Pelunasan (100%)
8. Pelunasan (100%)
9. Pelunasan (100%-uang muka x%)

Manfaat Bagi Klien
a. Manfaat yang diterima melalui jasa pembiayaan antara
lain adalah:
 Peningkatan penjualan, adanya jasa pembiayaan
memungkinkan klien melakukan penjualan dengan
cara kredit.
 Kelancaran modal kerja, jasa anjak piutang
memungkinkan
klien untuk
mengkonversikan
piutangnya yang belum jatuh tempo menjadi dana
tunai dengan prosedur yang relatif mudah dan
cepat.
 Pengurangan resiko tidak tertagihnya piutang,
pembiayaan dengan skema
without recourse
memungkinkan adanya pengalihan sebagian resiko
tidak tertagihnya piutang kepada faktor.
b. Manfaat yang diterima melalui jasa non-pembayaran
antara lain:
 Memudahkan penagihan piutang, jasa penagihan
piutang yang diberikan oleh faktor menyebabkan
klien tidak
perlu secara langsung
melakukan
penagihan piutang pada customer.
 Efisiensi usaha, karena administrasinya dikelola oleh
pihak (faktor) yang sudah lebih berpengalaman.
 Peningkatan kualitas piutang, jasa administrasi
penjualan memungkinkan pemberian fasilitas kredit
kepada pembeli secara selektif.
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 Memudahkan
perencanaan
cash
flow,
memungkinkan klien melakukan perkiraan waktu
dan jumlah piutang yang dapat ditagih.

Bagi faktor
Berupa penerimaan dalam bentuk fee dari pihak klien. Fee
tersebut terdiri dari :
a. Discount fee/charge.
Fee ini dibayarkan oleh klien kepada faktor karena
faktor memberikan jasa pembiayaan (uang muka) atas
piutang yang diberikan oleh faktor. Discount fee
diperhitungkan sebesar persentase tertentu terhadap
besarnya pembiayaan yang diberikan atas dasar:
 Resiko tertagihnya
 Jangka waktu
 Rata-rata tingkat bunga perbankan
b. Service fee/charge
Fee ini dibayarkan oleh klien kepada faktor karena
faktor memberikan jasa non-pembiayaan yang nilainya
ditentukan sebesar persentase tertentu dari piutang
atas dasar beban kerja yang akan dilakukan oleh
faktor. Semakin besar volume penjualan maka fee ini
juga semakin besar. Semakin sulit penagihan piutang,
maka fee ini juga semakin besar.

Bagi Customer
Customer memperoleh manfaat berupa:
a. Kesempatan untuk melakukan pembelian
cara kredit.
b. Pelayanan penjualan yang lebih baik.

dengan
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IKHTISAR PEMBELAJARAN
1.

2.

3.

Piutang dilaporkan dalam neraca sebesar jumlah netto
dari piutang. Hal ini dimaksudkan bahwa besarnya
piutang yang dilaporkan adalah taksiran piutang yang
menurut kebijakan manajemen perusahaan dapat
ditagih pada periode yang akan datang.
Dalam memenuhi ketentuan tersebut, maka dibentuk
cadangan/penyisihan
piutang
oleh
perusahaan.
Besaran cadangan/penyisihan dietentukan sesuai
kebijakan manajemen perusahaan.
Piutang yang disertai dengan suatu janji tertulis oleh
peminjam disebut piutang wesel atau wesel tagih.
Piutang wesel memiliki sifat lebih mengikat dimana
pihak peminjam memberikan janjinya untuk melunasi
pada jangka waktu tertentu, dan biasanya disertai
dengan bunga.

PERTANYAAN
1. Jelaskan dan beri contoh penghapusan piutang
dengan metode pembentukan cadangan maupun
dengan metode penghapusan langsung!
2. Menurut Saudara dari beberapa metode dalam
menentukan besarnya pembentukan cadangan
kerugian piutang, metode mana yang paling baik.
Berikan alasannya!
3. Manakah yang memiliki sifat lebih likuid, piutang
usaha/dagang ataukah piutang wesel? Berikan
alasannya!
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan anjak piutang!

BAB 6:
PERSEDIAAN
Bab 6 memaparkan mengenai persediaan baik dari
pengakuan persediaan di akhir periode, mencatat
persediaan, menghitung harga pokok persediaan dan
menaksir persediaan. Dengan penjelasan pada bab 6 ini
diharap mahasiswa mampu menghitung persediaan,
menaksir persediaan maupun menyajikan persediaan
dalam neraca.
Tujuan Pembelajaran
Mahasiswa mampu menghitung harga pokok persediaan
dengan berbagai metode, mampu menghitung persediaan
akhir dan menaksir persediaan.

PERSEDIAAN
Istilah persediaan biasanya digunakan untuk menunjukkan
barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan dimana
barang-barang tersebut akan dijual di kemudian hari.
Apabila perusahaan merupakan perusahaan dagang
biasanya persediaan yang dibeli akan dijual tanpa ada
perubahan bentuk apapun. Sedangkan dalam perusahaan
manufaktur, persediaan yang dimiliki terdiri dari beberapa
jenis yang berbeda seperti:
1.
2.
3.
4.

Bahan baku dan penolong
Supplies pabrik
Barang dalam proses
Barang jadi

Dari pemahaman diatas, maka persediaan memiliki dua
karakteristik penting, yaitu (1) persediaan merupakan milik
perusahaan, dan (2) persediaan siap dijual kepada
konsumen.
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Penentuan Kuantitas Persediaan
Penentuan kuantitas persediaan merupakan faktor penting
dimana pada tanggal neraca perusahaan akan melaporkan
jumlah unit persediaan yang dimiliknya. Ada dua cara yang
dapat dilakukan yaitu (1) melakukan perhitungan fisik
barang, dan (2) menentukan kepemilikan atas barang
dagangan.
Masalah kepemilikan barang dagang dapat disebabkan
karena beberapa faktor, yaitu:
1. Barang dalam perjalanan
Penentuan barang dagangan yang masih dalam
perjalanan terkait erat dengan syarat pengiriman yang
dibuat oleh penjual dan pembeli.
a. Apabila barang-barang yang dikirim oleh penjual
menggunakan syarat FOB Shipping point maka hak
atas barang yang dikirim berpindah pada pembeli
ketika barang-barang tersebut diserahkan pada
pihak pengangkut.
b. Apabila dalam pengiriman barang menggunakan
FOB Destination maka hak atas barang yang dikirim
berpindah pada pembeli jika barang-barang tersebut
sudah sampai ke tangan pihak pembeli.
2. Barang-barang yang dipisahkan
Terkadang perusahaan mendapat kontrak penjualan
dalam jumlah besar sehingga pengiriman barang tidak
dapat dilakukan sekaligus. Apabila hal ini terjadi pada
akhir periode maka harus dipisahkan (dikeluarkan dari)
dengan persediaan yang lain.
3. Barang-barang konsinyasi
Barang-barang konsinyasi (titipan) dari pihak lain tidak
diakui sebagai persediaan karena hak barang-barang
tersebut tidak berada di tangan perusahaan. Sebaliknya,
jika perusahaan mempunyai barang titipan di tempat
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lain, maka
persediaan.

barang-barang

tersebut

diakui

sebagai

4. Penjualan angsuran
Dalam penjualan angsuran, hak atas barang tetap pada
penjual sampai seluruh harga jualnya dilunasi. Penjual
akan melaporkan barang-barang tersebut dalam
persediannya dikurangi dengan jumlah yang telah
dibayar oleh pembeli. Pembeli akan melaporkan barangbarang tersebut sebagai persediaan sejumlah yang telah
dibayarkannya.

METODE PENCATATAN PERSEDIAAN
Ada 2 (dua) metode pencatatan persediaan yaitu: (1) metode
fisik/perpetual dan (2) metode perpetual.
(1)

Metode Fisik
Metode fisik mengharuskan adanya penghitungan fisik
persediaan (stock opname) yang masih ada pada
tanggal penyusunan laporan keuangan. Perhitungan
ini diperlukan untuk mengetahui berapa harga pokok
persediaan. Dengan metode fisik, mutasi persediaan
tidak dapat diketahui karena tidak tercatat langsung
dalam buku.
Penerapan
metode
fisik
memiliki
kelemahan
diantaranya pada saat perusahaan akan menyusun
laporan bulanan atau interim untuk kepentingan
internal perusahaan. Disamping memakan waktu
lama untuk menghitung secara fisik, biaya yang
dikeluarkanpun cukup besar.

(2) Metode Perpetual
Dengan metode perpetual, setiap jenis persediaan memiliki
rekening sendiri-sendiri yang merupakan buku pembantu
persediaan. Rincian dalam buku pembantu bisa diawasi
dari rekening control persediaan abrang dalam buku besar.
Penerapan metode perpetual memudahkan penyusunan
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neraca dan laporan laba rugi jangka pendek dimana
perhitungan fisik tidak diperlukan untuk mengetahui
persediaan akhir. Walaupun begitu, setidaknya setahun
sekali perhitungan fisik tetap diperlukan untuk pengecekan
dengan buku persediaan. Selisih yang terjadi akan dicatat
dalam rekening selisih persediaan dan dilawankan dengan
rekening persediaan barang. Selisih persediaan tidak
termasuk dalam harga pokok penjualan tetapi dicatat
sendiri.

HARGA POKOK PENJUALAN (HPP)
Penjualan yang terjadi dalam satu periode akuntansi dapat
diketahui dari jumlah yang terjual dikalikan harga jual.
Sedangkan harga pokok penjualan (HPP) merupakan
jumlah yang terjual dikalikan harga pokok dari persediaan
yang terjual.
Sebuah perusahaan biasanya mengawali awal tahun
operasinya dengan memiliki persediaan pada awal tahun
atau sering disebut dengan persediaan awal. Sepanjang
periode akuntansi, perusahaan melakukan pembelian yang
mengakibatkan
persediaan
bertambah.
Persediaan
ditambah dengan pembelian merupakan barang yang
tersedia untuk dijual kepada konsumen. Barang yang tidak
terjual selama periode tersebut merupakan persediaan
akhir dan tercantum dalam neraca sedangkan barang yang
terjual akan dilaporkan dalam HPP di Laporan Laba/Rugi.
Persediaan barang (awal)
(+) Pembelian neto
Tersedia untuk dijual
(-) Persediaan barang akhir
Harga Pokok Penjualan

xxx
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
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METODE PENGHITUNGAN HARGA
POKOK PERSEDIAAN
Metode Identifikasi Khusus
Pada saat metode ini digunakan, jumlah unit yang terjual
diidentifikasi secara individual dan dicatat sebagai HPP.
Metode ini mengharuskan adanya pengecekan harga beli
tiap item persediaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara
(1) memberi harga pada masing-masing unit barang
sebelum dimasukkan sebagai persediaan, atau (2)
melakukan pencatatan terpisah dan mengidentifikasi tiap
unit barang dengan serial number.
Metode identifikasi khusus cocok diterapkan untuk
perusahaan yang menjual unit barang yang unik/spesifik
seperti perhiasan atau perumahan. Akan tetapi, metode ini
tidak praktis untuk diterapkan pada perusahaan yang
memiliki berbagai jenis barang. Disamping itu rawan pula
dengan manipulasi

First In First Out (FIFO) Method
Dengan metode FIFO, HPP dibebankan sesuai dengan
urutan terjadinya. Hal ini dikarenakan barang yang dibeli
awal akan dijual terlebih dahulu. Sebagai contoh, berikut
data persediaan PT Sky Tools selama bulan Oktober 2008:
Okt, 1
2
15
26
30

Persediaan awal
Pembelian
Penjualan
Pembelian
Penjualan

(1) Metode Fisik

Jumlah Unit
1
6
4
7
8

Biaya/Unit
Rp 40.000
Rp 45.000
Rp 50.000
-
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tgl

keterangan
1 persediaan awal
2 pembelian I
26 pembelian II
Tersedia dijual

unit
1
6
7
14

HP/unit
Total
Rp40.000
Rp40.000
Rp45.000
Rp270.000
Rp50.000
Rp350.000
Rp660.000

Persediaan akhir = barang tersedia dijual - penjualan
= 14 unit - 12 unit
= 2 unit
karena FIFO, berarti persediaan yang dijual berasal dari persediaan dan
pembelian awal sehingga persediaan akhir sebesar 2 unit berasal dari
pembelian terakhir (26/10)
Persediaan akhir = 2 unit x 50.000
= Rp 100.000,00
HPP = barang tersedia dijual - persediaan akhir
= Rp 560.000,00

(2) Metode Perpetual
tgl
1
5

pembelian
Unit HP/unit Jumlah
6 45.000 270.000

15
26

1 40.000 40.000
3 45.000 135.000
7 50.000 350.000

30
30

penjualan
Unit HP/unit Jumlah

13

620.000

3 45.000 135.000
5 50.000 250.000
12
560.000

Unit
1
1
6

saldo
HP/unit Jumlah
40.000 40.000
40.000 40.000
45.000 270.000

3 45.000 135.000
3 45.000 135.000
7 50.000 350.000
2 50.000 100.000
2
100.000

Last In First Out (LIFO) Method
Dalam SAK 2010 metode LIFO sebenarnya sudah tidak
diterapkan lagi, tetapi akan tetap disampaikan sebagai
tambahan wacana.
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(1) Metode Fisik
tgl
keterangan
1 persediaan awal
2 pembelian I
26 pembelian II
Tersedia dijual

unit HP/unit Total
1 Rp40.000
Rp40.000
6 Rp45.000
Rp270.000
7 Rp50.000
Rp350.000
14
Rp660.000

Persediaan akhir = barang tersedia dijual - penjualan
= 14 unit - 12 unit
= 2 unit
karena LIFO, berarti persediaan yang dijual berasal dari persediaan
dan pembelian awal sehingga persediaan akhir sebesar 2 unit berasal
dari persediaan (1/10) dan pembelian awal (2/10)
Persediaan akhir = (1 unit x 40.000) + (1 unit x 45.000)
= Rp 85.000,00
HPP = barang tersedia dijual - persediaan akhir
= Rp 575.000,00

(2) Metode Perpetual
tgl
1
5

pembelian
Unit HP/unit Jumlah
6 45.000 270.000

15
26

7 50.000 350.000

30

Average Method
(1) Metode Fisik

penjualan
Unit HP/unit Jumlah

Unit
1
1
6
4 45.000 180.000
1
2
1
2
7
7 50.000 350.000
1
1 45.000 45.000
1

saldo
HP/unit Jumlah
40.000 40.000
40.000 40.000
45.000 270.000
40.000 40.000
45.000 90.000
40.000 40.000
45.000 90.000
50.000 350.000
40.000 40.000
45.000 45.000
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tgl

keterangan
1 persediaan awal
2 pembelian I
26 pembelian II
Tersedia dijual

unit

HP/unit
Total
1
Rp40.000
Rp40.000
6
Rp45.000
Rp270.000
7
Rp50.000
Rp350.000
14 Rp47.142,86
Rp660.000

Persediaan akhir = barang tersedia dijual - penjualan
= 14 unit - 12 unit
= 2 unit
Dalam metode average yang menjadi titik berat adalah pada
harga rata-rata persediaan tanpa memperhatikan urutan pembelian
Persediaan akhir = 2 unit x 47.142,86
= Rp 94.285,72
HPP = barang tersedia dijual - persediaan akhir
= Rp 565.714,28

(2) Metode Perpetual
tgl

pembelian
Unit HP/unit Jumlah

penjualan
Unit HP/unit Jumlah

saldo
Unit HP/unit Jumlah

1
5

6 45.000 270.000

15
26
30

4 44.286 177.144
7 50.000 350.000
7 48.286 338.002

1

40.000

7

44.286 310.000

3

44.286 132.858

10

48.286 482.858

3

48.286 144.858

40.000

PENYIMPANGAN DARI HARGA
PEROLEHAN PERSEDIAAN
Penurunan harga bisa terjadi karena beberapa hal, antara
lain karena penawaran lebih besar dari permintaan,
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kebijakan pemerintah, dan lainnya. Apabila penurunan
harga sampai di bawah harga perolehannya, maka
perusahaan diperbolehkan untuk tidak menggunakan
harga perolehan sebagai dasar penghitungan persediaan.
Ketidakmampuan untuk memperoleh kembali seluruh
harga perolehan barang merupakan suatu kerugian yang
harus diakui dan dilaporkan pada periode penurunan harga
terjadi, bukan pada periode penjualan barang tersebut.
Pengukuran kerugian tergantung apakah (1) kerusakan
atau ketinggalan jaman, atau (2) penurunan harga.
(1) Rusak atau ketinggalan jaman
Kerugian yang diakibatkan kerusakan atau ketinggalan
jaman diukur dengan selisih antara harga perolehan
dengan nilai bersih yang dapat direalisasi. Nilai bersih
yang dapat direalisasi adalah taksiran harga jual
dikurangi taksiran biaya yang diperlukan untuk
menjual barang tersebut. Sebagai contoh, PT Elektro
bergerak di jual beli barang-barang elektronik. PT
Elektro memiliki 2 buah TV LCD yang rusak bagian
luarnya karena tergores pada saat penyimpanan di
gudang. Harga perolehan sebesar Rp2.000.000,00, dan
biasanya dijual seharga Rp 2.350.000,00. Pada tanggal
neraca
barang
tersebut
laku
terjual
seharga
Rp1.650.000,00 dan diperlukan biaya perbaikan
Rp200.000,00 ditambah komisi untuk pegawai
penjualan sebesar 10%. Nilai bersih yang bisa
direalisasi dihitung sebagai berikut:
taksiran harga jual
kurangi: biaya penjualan
reparasi
komisi 10%
nilai bersih yang dapat direalisasi

1.650.000
200.000
165.000
365.000
1.285.000
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Perusahaan
menderita
kerugian
sebesar
Rp1.065.000,00 (Rp2.350.000 – Rp1.285.000). Jika
untuk keseluruhan TV LCD, maka perusahaan
menanggung kerugian sebesar Rp2.130.000,00 (2 unit
TV x Rp1.065.000).
Jurnal untuk mengakui kerugian tersebut adalah:
Rugi penurunan nilai persediaan
2.130.000
Persediaan
2.130.000
(2) Penurunan harga
Kemampuan barang untuk menghasilkan pendapatan
akan berkurang apabila harga jual menurun. Dalam
keadaan demikian, perusahaan dapat menggunakan
metode harga terendah di antara harga perolehan
dan harga pasar (lower of cost or market/ LCM
method).
Dalam metode LCM, persediaan dicatat atas harga
perolehan atau harga pasar, tergantung mana yang
lebih rendah. Harga pasar yang dimaksud adalah harga
pengganti barang yaitu nilai ganti pada saat itu yang
didapat dengan cara membeli atau mereproduksi
menurut kedaan, terkecuali:
a. Harga pasar tidak boleh melebihi nilai bersih yang
dapat direalisasikan (taksiran harga jual dalam
kegiatan usaha sehari-hari dikurangi biaya-biaya
yang dapat diperkirakan terlebih dahulu untuk
penjualannya), dan
b. Harga pasar tidak boleh lebih rendah dari nilai
bersih yang dapat direalisasi sesudah dikurangi
dengan laba normal.
Nilai bersih yang dapat direalisasikan merupakan batas
maksimum yang diperkenankan untuk mencantumkan
persediaan dan disebut batas atas. Nilai bersih yang
dapat direalisasi dikurangi laba normal merupakan
batas minimum dimana nilai persediaan tidak boleh
lebih rendah. Contoh:
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Taksiran
Ilust
Harga
Harga
rasi
Pokok
Jual
1.
2.
3.
4.
5.
6.

150.000
150.000
150.000
135.000
135.000
135.000

105.000
105.000
105.000
105.000
105.000
105.000

Harga Pasar
Replace
ment
Bts Bwh Bts Atas Cost
80.000 110.000 120.000
80.000 110.000
95.000
80.000 110.000
75.000
65.000
95.000 100.000
65.000
95.000
85.000
65.000
95.000
60.000

Hrg Pokok
atau Hrg
Pasar yg lebih
rendah
105.000
95.000
80.000
95.000
85.000
65.000

Metode LCM dapat diterapkan kepada masing-masing
jenis persediaan, masing-masing kelompok persediaan
atau kepada jumlah keseluruhan persediaan.
Jenis
Barang
Kelp 1
Brg A
Brg B

Harga
Pokok

HP atau Harga Pasar lebih Rendah
Msg2 Jenis Kelompk Keseluruhan
Persediaan Persediaan Persediaan

450.000
520.000
970.000

450.000
450.000

1.050.000 1.100.000
700.000
600.000
1.750.000 1.700.000
Total
2.700.000 2.670.000
Nilai persediaan

1.050.000
600.000

Kelp 2
Brg C
Brg D

500.000
450.000
950.000

Harga
Pasar

950.000

1.700.000
2.550.000

2.650.000

2.670.000
2.670.000

PENAKSIRAN PERSEDIAAN
Dalam kondisi tertentu, persediaan tidak dihargai menurut
harga perolehan yang sesugguhnya, melainkan dengan
harga yang ditaksir. Keadaan yang mendorong perusahaan
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untuk menaksir persediaan adalah: (1) manajemen
berkeinginan untuk menyusun laporan keuangan bulanan
atau triwulanan sedangkan perhitungan fisik persediaan
hanya dilakukan pada akhir tahun, dan (2) terjadi musibah
(kebakaran atau kebanjiran) yang tidak menungkinkan
untuk dilakukan perhitungan fisik persediaan. Ada 2
metode penaksiran yang lazim dipakai, yaitu (1) metode
laba kotor dan (2) metode retail.
(1) Metode Laba Kotor
Metode laba kotor biasanya digunakan apabila perusahaan
menyusun laporan keuangan bulanan dengan tanpa
disertai perhitungan fisik persediaan. Dalam metode ini,
persediaan ditaksir dengan menetapkan persentase (%) laba
kotor terhadap penjualan. Data-data yang diperlukan
adalah penjualan, harga perolehan barang tersedia untuk
dijual, dan persentase laba kotor.
Penjualan bersih – taksiran laba kotor = Taksiran Harga
Pokok Penjualan
HP barang tersedia dijual – taksiran HPP = Taksiran HP
Persediaan Akhir
Sebagai contoh, PT Diesel melakukan penjualan bersih
selama bulan Januari sebesar Rp20.000.000,00, persediaan
awal Rp4.000.000 dan pembelian sebesar Rp12.000.000,00.
Perusahaan memperoleh laba kotor sebesar 30% pada
tahun lalu, dan tahun ini diperkirakan mendapat laba
kotor dengan persentase yang sama.
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penjualan bersih
dikurangi: taksiran laba kotor
(30% x 20.000.000)
taksiran HPP

20.000.000

persediaan awal
pembelian
HP barang tersedia dijual
dikurangi: taksiran HPP
taksiran HP persediaan akhir

4.000.000
12.000.000
16.000.000
14.000.000
2.000.000

6000000
14.000.000

Metode laba kotor didasarkan pada asumsi bahwa
persentase laba kotor tidak berubah dari satu tahun ke
tahun berikutnya. Seandainya persentase berubah, maka
persentase
tahun
lalu
harus
disesuaikan
untuk
mencerminkan kondisi operasi saat ini.
Metode laba kotor tidak dapat digunakan dalam
penyusunan laporan keuangan tahunan. Metode ini hanya
untuk keperluan internal perusahaan.
(2) Metode Retail/Harga Eceran
Perusahaan yang menjual barang-barang eceran biasanya
memiliki persediaan yang terdiri dari banyak jenis. Dalam
perusahaan semacam itu, penerapan metode harga
perolehan baik yang didasarkan aliran fisik maupun dasar
anggapan sangatlah sulit dilakukan. Untuk mengatasi hal
tersebut, maka digunakan metode penentuan harga
perolehan persediaan yang didasarkan pada taksiran yang
disebut metode harga eceran.
Barang tersedia dijual - penjualan = persediaan akhir
berdasar harga eceran bersih berdasar harga eceran
Barang tersedia dijual : barang tersedia dijual =
perbandingan HP thd berdasar HP berdasar harga eceran
hrg eceran persediaan akhir x perbandingan HP thd =
taksiran HP berdasar hrg eceran hrg eceran persediaan
akhir
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persediaan awal
pembelian
barang tersedia dijual

Cost
70.000
305.000
375.000

Retail
107.500
392.500
500.000

penjualan bersih
350.000
(1) persediaan akhir berdasar harga eceran
150.000
(2) perbandingan harga perolehan thd harga eceran
(375.000 : 500.000)
75%
(3) taksiran HP persediaan akhir
= 75% x 150.000
112.500

KESALAHAN PENENTUAN
PERSEDIAAN
Kesalahan penentuan persediaan dapat terjadi pada
perhitungan fisik persediaan atau pada penentuan harga
perolehannya. Kesalahan juga dapat terjadi karena
pengakuan kepemilikan persediaan ayng tidak tepat.
Apabila terjadi kesalahan dalam penentuan persediaan,
maka kesalahan tersebut akan berpengaruh terhadap
laporan laba rugi dan neraca.
Pengaruh terhadap Laporan Laba Rugi

kesalahan

HPP

persediaan awal terlalu rendah terlalu rendah

Laba Bersih
terlalu tinggi

terlalu tinggi

terlalu rendah

persediaan akhir terlalu rendah terlalu tinggi

terlalu rendah

persediaan awal terlalu tinggi

persediaan akhir terlalu tinggi
Pengaruh Terhadap Neraca

terlalu rendah

terlalu tinggi
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kesalahan
persediaan akhir

aktiva

kewajiban

terlalu tinggi

terlalu tinggi

tidak ada

terlalu tinggi

terlalu rendah

terlalu rendah

tidak ada

terlalu rendah

modal

IKHTISAR PEMBELAJARAN
1.

2.
3.

4.

5.

Sebuah
transaksi
dapat
dikategorikan
sebagai
persediaan jika memiliki beberapa karakteristik, yaitu:
kepemilikan jelas dan dibeli untuk dijual kembali.
Pencatatan persediaan dapat dilakukan dengan dua
metode, yaitu metode periodik dan perpetual.
Dasar penentuan harga pokok persediaan dapat
menggunakan beberapa metode, yaitu FIFO (first in first
out) atau rata-rata (average).
Untuk kepentingan internal perusahaan, penghitungan
persediaan dapat dilakukan dengan cara taksiran, yaitu
metode laba kotor atau metode retail.
Perhitungan persediaan akhir yang tidak tepat dapat
mengakibatkan kesalahan dalam pengakuan laba/rugi
maupun jumlah aset di neraca.

PERTANYAAN
1.

Sebut dan jelaskan dasar penentuan harga pokok
persediaan! Menurut Saudara, faktor-faktor apa saja
yang
dipertimbangkan
oleh
pihak
manajemen
perusahaan
pada
waktu
menentukan
metode
perusahaan?
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2.

3.

4.

Pada
saat
perusahaan
melakukan
pencatatan
persediaan
secara
perpetual,
masih
perlukah
perusahaan tersebut melakukan cek persediaan secara
fisik? Berikan pendapat Saudara!
Jika pada akhir tahun, perusahaan menilai persediaan
terlalu besar, apa pengaruhnya terhadap laporan
laba/rugi dan neraca perusahaan? Jelaskan!
Apa manfaat dari penggunaan metode taksiran
persediaan? Jelaskan!
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