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Ekuitas kepemilikan-distribusi modal 
(owner’s equity-capital distribution)

Definisi owner’s equity:
Menurut Stice & Stice, owner’s equity / 

Shareholders’ equity adalah selisih
antara aktiva dan kewajiban



Sumber utama owner’s equity

Menurut kiesso & Weygandt ada 2 
sumber utama owner’s equity yaitu: 
kontribusi pemegang saham (modal 
disetor) dan laba ditahan



Akuntansi untuk penerbitan saham

• Saham dengan nilai pari (nilai nominal)
Beberapa alternatif dalam penerbitan saham   
dengan nilai pari, yaitu

Saham diterbitkan sama dengan nilai pari
Saham diterbitkan diatas nilai pari
Saham diterbitkan dibawah nilai pari

• Saham tanpa nilai pari
Saham dengan nilai ditetapkan
Tanpa nilai yang ditetapkan



• Saham yang diterbitkan atas dasar pesanan
• Saham yang diterbitkan secara bersama-

sama dengan surat berharga lainnya
(Lumpsum sales)

• Saham diterbitkan untuk aktiva selain kas
• Penilaian atas saham
• Saham yang diterbitkan untuk aktiva selain

kas
• Biaya penerbitan saham



KARAKTERISTIK SAHAM PREFEREN

Saham Preferen adalah saham yang memiliki
beberapa preferensi atau kelebihan yang 
tidak dimiliki oleh saham biasa seperti :

• Preferensi atas dividen
• Preferensi atas aktiva pada saat likuidasi
• Dapat dikonversi ke saham biasa
• Dapat ditebus pada opsi perseroan
• Tidak memiliki hak suara



Klasifikasi saham preferen

• Cummulative Preferred Stock

• Partisipative Preferred Stock

• Convertible Preferred Stoc k

• Callable Preferred Stock



Tambahan Modal Disetor

Tambahan modal disetor bertambah karena
adanya transaksi:

• Agio atau premium saham modal yang 
diterbitkan.

• Penjualan saham Treasury diatas harga pokok.
• Modal tambahan yang timbul karena adanya

kuasi reorganisasi.
• Penilaian tambahan pada pemegang saham.
• Konversi obligasi konvertibel atau saham

preferen.
• Pengumuman dividen saham “kecil” (biasa).



Tambahan modal disetor berkurang karena
adanya transaksi berikut: 

• Disagio atau diskonto saham modal 
yang diterbitkan.

• Penjualan saham Treasury dibawah
harga pokok. 

• Kekurangan modal tambahan sebagai
akibat dari adanya kuasi_reorganisasi.

• Adanya pembagian dividen lukuidasi.
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