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EkuitasEkuitas kepemilikankepemilikan--labalaba ditahanditahan
(owner’s equity(owner’s equity--retained earnings)retained earnings)

Menurut Kiesso & Weygandt laba ditahan
menggambarkan akumulasi laba-rugi
perusahaan yang tidak dibagi kepada
pemegang saham.

Ada juga yang mendefinisikan laba ditahan
adalah laba yang diinvestasikan kembali



PerubahanPerubahan retained earnings retained earnings 
(RE)(RE)
RE berkurang:
• Kerugian
• Penyesuaian periode

sebelumnya
• Dividen tunai / 

dividen skrip
• Dividen harta
• Dividen saham
• Beberapa transaksi

saham keuangan

RE bertambah:
• Laba
• Penyesuaian periode

sebelumnya
• Penyesuaian karena 

adanya kuasi
reorganisasi



PerbedaanPerbedaan stock splitstock split dandan stock stock 
dividenddividend

Stock split Stock Dividend
Pencatatan - memoradum - jurnal
Nilai pari saham - berubah - tetap
Jumlah lembar saham - bertambah - bertambah
yg beredar
Nilai saham secara - tetap - berubah /        
keseluruhan bertambah



Quasi Quasi ReorganisasiReorganisasi
Untuk melakukan Quasi Reorganisasi
persyaratan berikut harus dipenuhi :
Dalam laporan periode berikutnya Retained 
Earnings harus diberi tanggal untuk selama
sepuluh tahun setelah quasi reorganisasi
dilakukan untuk memperlihatkan fakta dan
tanggal dari quasi reorganisasi. 
Penilaian aktiva dan kewajiban yang baru
harus dilakukan secara wajar.



Setelah Quasi reorganisasi, perusahaan harus
memiliki saldo nol untuk Retained Earnings, 
meskipun perusahaan memiliki tambahan
modal disetor yang berasal dari Quari
reorganisasi.
Quasi Reorganisasi harus diajukan dan
disetujui oleh pemegang saham perusahaan
sebelum dilaksanakan. untuk periode
minimum tiga tahun sejak quasi reorganisasi
dilakukan, jumlah akumulasi defisit yang 
dieliminasi harus dicantumkan, seperti
ilustrasi berikut dari neraca stumble Inc 
tahun 2007.



Stock split Stock split dandan Earnings per Earnings per 
shareshare

Stock split tidak sama dengan stock 
dividen (dividen saham)
Earnings per share (EPS) = 

net income-dividen saham preferen
jumlah saham yang beredar
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