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KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI KEUANGAN 
(Foundations Of Financial Accounting) 

 
Kerangka konseptual Akuntansi Keuangan meliputi : 

A. Akuntansi dan Proses Akuntansi 
B. Laporan Keuangan 
C. Daftar Neraca 
D. Daftar Laba – Rugi 
E. Daftar Arus Kas 

 
A. AKUNTANSI DAN PROSES AKUNTANSI 
 
Akuntansi (Accounting) 
Pengertian Akuntansi dapat didefinisikan sebagai berikut :  
 Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya memberikan 
informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang mengenai suatu badan 
ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan 
ekonomi. 
 Komponen dari definisi ini adalah : 

• Informasi kuantitatif : Akuntansi berhubungan dengan angka-angka. 
• Ukuran Uang : Akuntansi menggunakan ukuran keuangan 
• Dapat digunakan : Akuntansi dapat membantu dalam pengambilan 

keputusan. 
• Pengambilan Keputusan : Informasi yang dihasilkan Akuntansi digunakan 

sebagai pengambilan keputusan. 
 

Pengguna Informasi Akuntansi 
Pengguna informasi akuntansi dikelompokan sebagai berikut :  
1. Intern  Pihak intern menggunakan informasi akuntansi untuk menyamai 

operasi perusahaan kelompok ini disebut pelaksana manajemen 
perusahaan 

2. Ekstern Kelompok ini adalah perorangan dan organisasi yang mempunyai 
kepentingan ekonomi dalam perusahaan tetapi bukan pihak manajemen. 
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Proses Akuntansi : 
 Informasi akuntansi dihasilkan melalui proses akuntansi. Proses akuntansi 
dalam satu siklus meliputi langkah-langkah sebagai berikut :  
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Langkah 1 Mengidentifikasi Transaksi atau Kejadian untuk 

dicatat 

      Fase 
Pencatatan 

        Fase 
 Pengikhtisaran 

Tujuan : untuk mendapatkan informasi, biasanya 
dalam bentuk dokumen sumber mengenai transaksi 
atau kejadian. 
 

Langkah 2 Menjurnal Transaksi dan Kejadian 
Tujuan : untuk mengidentifikasi, menilai, dan 
mencatat dampak ekonomi dari transaksi terhadap 
perusahaan secara kronologis, untuk mempermudah 
pemindahan ke dalam perkiraan. 
 

Langkah 3  Memposting dari Jurnal ke Buku Besar 
Tujuan : untuk memindahkan informasi dari jurnal ke 
buku besar yang berfungsi menyimpan perkiraan. 
 

Langkah 4 Mempersiapkan Neraca Saldo yang Belum 
Disesuaikan 
Tujuan : untuk memberikan daftar yang memudahkan 
dalam pengecekan keseimbangan debet dan kredit 
serta memberikan titik awal dalam pembuatan ayat 
jurnal penyesuaian. 
 

Langkah 5  Menjurnal dan Memposting Ayat Jurnal 
Penyesuaian 
Tujuan : untuk mencatat akrual, jatuh tempo deferal, 
estimasi, dan kejadian lainnya yang tidak disertai 
dengan dokumen sumber baru. 
 

Langkah 6  Menyusun Neraca Saldo yang disesuaikan  
Tujuan : untuk mencocokkan keseimbangan debet-
kredit dan untuk mempermudah penyusunan laporan 
keuangan. 
 

Langkah 7  Membuat Laporan Keuangan 
Tujuan : untuk memberikan informasi yang berguna 
bagi pengambilan keputusan eksternal. 
 

Langkah 8  Menjurnal dan Memposting Ayat Jurnal Penutup 
Tujuan : untuk menutup perkiraan sementara dan 
memindahkan jumlah laba bersih ke laba ditahan. 
 

Langkah 9  Menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan  
Tujuan : untuk memeriksa keseimbangan debet kredit 
setelah ayat jurnal penutup. 
 

Langkah 10  Menjurnal dan Memposting Ayat Jurnal 
Pembalik 
Tujuan : untuk mempermudah pembuatan ayat jurnal 
berikutnya dan mengurangi biaya akuntansi (ini 
adalah langkah opsional). 

 
 
 

   Pada awal periode 
akuntansi berikutnya 
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ASUMSI DASAR 
 Untuk lebih memahami proses akuntansi dalam menghasilkan informasi, 
akuntansi mempunyai sifat-sifat dan asumsi dasar yang INHEREN (melekat / 
menyatu), yaitu : 

1.  Accounting Entity 
Yang menjadi fokus perhatian akuntansi adalah entity tertentu yang harus 
jelas terpisah dari badan atau entity yang lain. perusahaan dianggap berdiri 
sendiri terpisah dari orang atau pihak lain. 

2.  Going Concern 
 Dalam menyusun laporan keuangan harus dianggap bahwa perusahaan 

(entity) yang dilaporkan akan terus beroperasi dimasa-masa yang akan 
datang, tidak untuk berhenti beroperasi. 

3. Akuntansi adalah sebagai pengukuran sumber-sumber ekonomi 
(economic resources) dan kewajiban (liability) beserta perobahannya, yang 
disebabkan transaksi penerimaan hasil dan pengeluaran biaya untuk 
mendapatkan hasil tersebut. 

4. Time Period 
Laporan keuangan menyajikan informasi untuk suatu waktu atau periode 
tertentu. Jadi setiap laporan harus memberikan periode atau tanggal 
tertentu. 

5. Pengukuran dalam bentuk uang 
Transaksi perusahaan dilaporkan dalam ukuran moneter, bukan ukuran 
kuantitas lainnya seperti : kg, ha, km, dan sebagainya. 

6. Accrual Basis 
Penentuan pendapatan dan biaya dari posisi harta dan kewajiban 
ditetapkan tanpa melihat apakah transaksi kas telah dilakukan atau tidak. 
Jadi diakui adanya utang piutang. 

7. Exchange Price 
Nilai yang terdapat dalam laporan keuangan umumnya didasarkan pada 
harga pertukaran yang terjadi antara perusahaan dengan pihak lain. Harga 
inilah yang menjadi cost atau harga perolehan. 

8. Approximation 
Dalam akuntansi tidak dapat dihindarkan penaksiran-penaksiran, 
pertimbangan, analogi, dan lain sebagainya. 

9. Judgement 
Dalam menyusun laporan keuangan banyak diperlukan pertimbangan-
pertimbangan berdasarkan keahlian yang dimiliki sebagai ahli akuntansi. 

10. General Purpose 
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang dihasilkan 
akuntansi keuangan ditujukan buat pemakai secara umum, bukan 
pemakaian khusus, seperti untuk pajak, bank, pemilik saja. 

11. Interrelated Statement 
Neraca, daftar laba rugi, dan laporan sumber dan penggunaan dana 
mempunyai hubungan yang sangat erat dan berkaitan. Sehingga jika salah 
satu laporan dikoreksi maka akan mengharuskan perbaikan laporan lain. 
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B. LAPORAN KEUANGAN 
 Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat 
memberikan informasi tentang keadaan suatu perusahaan sekaligus merupakan 
alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-
pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. 
 
Tujuan Laporan Keuangan 
 Pada dasarnya akuntansi keuangan dan laporan keuangan dimaksudkan 
untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan 
dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan 
di dalam pengambilan keputusan ekonomi. 
 Tujuan laporan keuangan menurut APB Statement No. 4 digolongkan 
sebagai berikut :  
 

1. Tujuan Khusus 
Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan 

laporan posisi keuangan, hasil usaha dan perobahan posisi keuangan 
lainnya secara wajar dan sesuai dengan General Accepted Accounting 
Principle (GAAP). 

2. Tujuan Umum 
Adapun tujuan umum dari laporan keuangan adalah sebagai berikut 

:  
a. Memberikan informasi yang terpecaya tentang sumber-sumber 

ekonomi dan kewajiban perusahaan dengan maksud : 
a.1. Untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan. 
a.2.  Untuk menunjukkan posisi keuangan dan investasinya. 
a.3.  Untuk menilai kemampuannya untuk menyelesaikan utang-

utangnya. 
a.4.  Menunjukkan kemampuan sumber-sumber kekayaan yang ada 

untuk  pertumbuhan perusahaan. 
b. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan 

bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba dengan 
maksud : 
b.1.  Memberikan gambaran tentang deviden yang diharapkan 

pemegang saham. 
b.2.  Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar 

kewajiban kepada kreditur, supplier, pegawai, pajak, 
mengumpulkan dana untuk perluasan. 

b.3.  Memberikan informasi kepada manajemen untuk digunakan 
dalam pelaksanan fungsi perencanaan dan pengawasan. 

b.4.  Menunjukkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba dalam 
jangka panjang. 

c. Memeberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk 
menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. 

d. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan 
harta dan kewajiban. 

e. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para 
pemakai laporan keuangan. 
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3. Tujuan Kualitatif 
a. Relevan 
 Memilih informasi yang benar-benar dapat membantu pemakai 

laporan. 
b. Understandability 
 Informasi yang dipilih untuk disajikan bukan saja yang penting tetapi 

juga harus informasi yang dimengerti para pemakainya. 
c. Verifiability 
 Hasil akuntansi itu harus dapat diperiksa oleh pihak lain yang akan 

menghasilkan pendapat yang sama, dengan kata lain ukurannya harus 
ada. 

d. Netrality 
 Laporan akuntansi itu harus netral terhadap pihak-pihak yang 

berkepentingan. Informasi dimaksudkan untuk pihak umum bukan 
untuk pihak-pihak tertentu saja. 

e. Time-Liness 
 Laporan akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan apabila 

diserahkan pada saat yang tepat. 
f. Comparability 
 Laporan akuntansi harus dapat saling diperbandingkan artinya 

akuntansi harus memiliki prinsip yang sama baik untuk suatu 
perusahaan maupun perusahaan lain. 

g. Completeness 
 Informasi yang dilaporkan mencakup semua kebutuhan yang layak 

dari para pemakai. 
 
Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 
 Laporan keuangan yang dibuat mempunyai tujuan untuk memberikan 
informasi dari posisi keuangan dan perubahan posisi keuangan secara periodik 
yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Laporan keuangan bersifat 
historis karena laporan keuangan merupakan akumulasi dari transaksi yang telah 
terjadi dalam suatu perusahaan dalam masa yang bersangkutan, dan bersifat 
menyeluruh karena merupakan akumulasi dari seluruh kegiatan usaha yang dapat 
diukur atau dinyatakan dengan uang. 
 Ada beberapa keterbatasan laporan keuangan, yaitu : 

1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan 
interim report (laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya 
sementara dan bukan merupakan laporan yang final). 

2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya 
bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan 
standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. 

3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi 
keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu, 
dimana daya beli (purchasing power) uang tersebut semakin menurun, 
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kenaikan volume 
penjualan yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu menunjukkan atau 
mencerminkan unit yang dijual semakin besar, mungkin kenaikan itu 
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disebabkan naiknya harga jual barang tersebut yang mungkin jug diikuti 
kenaikan tingkat harga-harga. 

4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat 
mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor-
faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang. 

 
Daftar dari Laporan Keuangan 
 Pada umumnya laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan terdiri 
dari beberapa daftar, yaitu : 

1. Neraca yaitu laporan yang sistematis tentang aktiva (assets), hutang 
(liabilities) dan modal sendiri (owners equity) dari suatu perusahaan pada 
tanggal tertentu. 

2. Laporan laba rugi yaitu laporan yang menunjukkan penghasilan, biaya, 
rugi atau laba yang diperoleh dalam suatu perusahaan selama periode 
tertentu (umumnya satu tahun). 

3. Laporan arus kas yaitu suatu laporan yang berhubungan dengan 
penerimaan dan pengeluaran kas dari sebuah kesatuan usaha untuk periode 
waktu tertentu. 

4. Catatan atas laporan keuangan. 
 
C. DAFTAR NERACA 
 Neraca adalah suatu laporan yang sistematis tentang aktiva (assets), hutang 
(liabilitis), dan modal sendiri (owners equity) dari suatu perusahaan pada tanggal 
tertentu. Biasanya pada saat buku ditutup yakni akhir bulan, akhir triwulan, atau 
akhir tahun. 
 
Unsur-unsur Neraca 
Neraca terdiri dari tiga kelompok perkiraan, yaitu : 

a. Aktiva (assets) 
b. Kewajiban (liabilities) 
c. Modal (owner’s equity) 

Dari ke tiga bagian utama neraca tersebut, dapat dijabarkan lagi bagian-
bagian atau komponen-komponen dari neraca yaitu : 
 
Aktiva (Assets) 
 Aktiva merupakan sumber-sumber ekonomi perusahaan, baik berupa uang, 
barang dan hak-hak yang dijamin oleh udang-undang atau pihak-pihak tertentu 
yang timbul dari transaksi dan peristiwa masa lalu. Termasuk juga biaya-biaya 
yang belum dibebankan dalam periode yang bersangkutan, tetapi akan dibebankan 
pada periode-periode yang akan datang. Aktiva terdiri dari : 

1. Aktiva lancar 
Yaitu uang kas dan aktiva-aktiva lain atau sumber-sumber yang 
diharapkan akan direalisasi menjadi uang kas. 

2. Investasi Jangka Panjang 
Beberapa macam investasi yang bisa berbentuk surat berharga, penyisihan 
dana, investasi jangka panjang yang lain. 
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3. Aktiva tetap berwujud 
Aktiva ini tergantung pada jenis perusahaannya. Yang sering dipakai 
adalah aktiva tetap. Yaitu aktiva yang dapat digunakan lebih dari satu 
periode seperti tanah, gedung, mesin dan alat-alat, kendaraan dan lain-lain. 

4. Aktiva tetap tak berwujud 
Hak-hak jangka panjang yang sifatnya tidak berwujud yang dimiliki oleh 
perusahaan seperti goodwill, hak paten, merk dagang, hak cipta dan lain-
lain. 

5. Aktiva lain-lain 
Aktiva yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok lain misalnya titipan 
kepada penjual untuk menjamin kontrak, bangunan dalam pengerjaan, 
piutang jangka panjang, uang muka kepada pejabat perusahaan dan lain-
lain. 

 
Kewajiban (liabilities) 
 Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomis yang akan timbul di 
masa yang akan datang yang disebabkan oleh kewajiban-kewajiban disaat 
sekarang dari suatu badan usaha yang akan dipenuhi dengan mentransfer aktiva 
atau memberikan jasa kepada badan usaha lain dimasa datang sebagai akibat dari 
transaksi-transaksi yang sudah lalu. 
Kewajiban dapat dikelompokkan dalam 2 bagian yaitu : 

1. Kewajiban lancar (current liabilities) 
2. Kewajiban jangka panjang ( long term liabilities) 

 
Modal / Ekuitas (owner’s equity) 
 Dalam standar akuntansi keuangan ekuitas didefinisikan “Ekuitas 
merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan 
kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual 
perusahaan tersebut”. 
Struktur kepemilikan dalam perusahaan industri : 

1. Modal saham 
2. Pemasukan modal (tambahan modal disetor) 
3. Laba ditahan 

Neraca dapat disusun ada tiga bentuk yang lazim dikenal yaitu : 
1. Bentuk Skontro (Account form) 

Yaitu bentuk rekening T, dimana aktiva disusun dibagian kiri atau debit 
dan passiva disusun dibagian kanan atau kredit dibagi menjadi dua 
kelompok yaitu kelompok hutang dan modal. 

2. Bentuk Vertikal (Report form) 
Bentuk laporan dimana aktiva, hutang dan modal disusun dengan urutan 
ke bawah (vertikal). Perincian terhadap masing-masing kelompok baik 
aktiva, passiva maupun hutang dilakukan dengan cara yang sama seperti 
dalam neraca bentuk rekening T. 

3. Bentuk Neraca yang disesuaikan dengan kedudukan atau posisi keuangan 
suatu perusahaan  
Yang bertujuan agar kedudukan atau posisi keuangan yang dikehendaki 
tampak dengan jelas, misalnya : Besarnya modal kerja netto (net working 
capital) atau jumlah modal perusahaan. 
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Contoh neraca berbentuk skontro adalah sebagai berikut : 
 
                                                PT. GULA MATARAM 

N E R A C A 
PER 31 Desember 2007 

 
AKTIVA  :     PASSIVA : 
 

Aktiva Lancar : Hutang Lancar : Hutang Lancar : 
 Kas    …………………………   Rp. xxx Hutang dagang    ……   Rp. xxx 
 Surat-surat berharga   ………..           xxx Wesel bayar     ……...          xxx 
 Wesel tagih    ………….……..           xxx Hutang pajak    ……..  xxx 
 Piutang dagang    ……………..          xxx Biaya yang masih 
 Persediaan barang dagangan  xxx harus dibayar    ……..  xxx 
Penghasilan yang masih harus  Penerimaan dimuka    …..  xxx

diterima     ………………..           xxx Jumlah hutang lancar     Rp. xxx 
 Persekot biaya     ……………..           xxx
  Jumlah aktiva lancar               Rp.  xxx Hutang Jangka Panjang :  
Investasi : Hutang obligasi    ……  Rp. xxx 
 Saham PT. MAKMUR    ………  Rp. xxx Hutang hipotek    ……  xxx 
 Obligasi negara     ……………… Rp. xxx Hutang gadai    ………         xxx
  Jumlah investasi    ……….…  Rp. xxx Jumlah hutang jangka pjg           xxx 
Aktiva Tetap : Modal / Kepemilikan : 
 Tanah    …………………….…    Rp. xxx -  modal saham    ……..…  Rp. xxx 
 Bangunan    ………..  Rp. xxx -  pemasukan modal    ….  xxx 
 Ak. Penyusutan   ….         xxx  xxx    -  laba ditahan    ………...  xxx
 Inventaris    ………..  Rp. xxx             Rp. xxx
 Ak. Penyusutan   ….         xxx  xxx    
 Mesin    ………………………            xxx   
  Jumlah aktiva tetap          xxx 
Aktiva tidak berwujud : 
 Good will    ……………………  Rp. xxx 
Biaya yang ditangguhkan                    xxx   
Jumlah aktiva tidak berwujud     xxx 
Aktiva lain-lain : 
 Piutang jk. Panjang     …………  Rp. xxx 
 Bangunan dalam pendirian                  xxx   
  Jumlah aktiva lain-lain  ……  Rp. xxx 
 Jumlah Aktiva     ………………  Rp. xxx Jumlah Passiva    ………  Rp. xxx 
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Contoh Neraca yang berbentuk Vertical terlihat sebagai berikut :  
 

PT. GULA MATARAM 
N E R A C A 

PER 31 Desember 2007 
 
 AKTIVA 

 Aktiva Lancar :  
Kas    …………………………   Rp. xxx  
Surat-surat berharga   ………..           xxx  
Wesel tagih    ………….……..           xxx  
Persediaan barang dagangan           xxx  
Penghasilan yang masih harus   
diterima     ……………………           xxx  
Persekot biaya     ……………..           xxx

 Total aktiva lancar     …………………………….. ..            Rp.  xxx  
Investasi : 

Saham PT. MAKMUR    ……     Rp. xxx 
Obligasi Negara    ……………           xxx

 Jumlah investasi    ……………………………...         Rp. xxx  
Aktiva Tetap :  

Tanah    ………………………    Rp. xxx 
Bangunan    ………    Rp. xxx   
Akumulasi penyusutan   (  xxx) 
  Rp. xxx 
Mesin-mesin    …….  Rp. xxx 
Akumulasi penyusutan   (  xxx) 
  Rp. xxx 
Inventaris    ……….   Rp. xxx  
Akumulasi penyusutan   (  xxx) 
  Rp. xxx 

Jumlah aktiva tetap    ……………………………     Rp. xxx 
Aktiva tidak berwujud : 

Good will    ……………………….……  Rp. xxx 
Beban yang ditangguhkan    ……………        xxx   

Jumlah aktiva tak berwujud    ………………………          Rp. xxx 
Aktiva lain-lain : 

Piutang jangka panjang     …………..…  Rp. xxx 
Bangunan dalam pendirian    ……….              xxx   

Jumlah aktiva lain-lain  ……………………………           Rp. xxx
Total Aktiva     ………………………………………….             Rp. xxx  

 PASSIVA 
Hutang Lancar : 

Hutang dagang    ……………………     Rp. xxx 
Wesel bayar    ………………………            xxx 
Hutang pajak    ……………………………           xxx 
Biaya yang masih harus dibayar    ………             xxx 
Pendapatan yang diterima dimuka    …….             xxx
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Jumlah hutang lancar    ………………………….              Rp. xxx 
Hutang jangka panjang : 

Hutang obligasi    ………………….       Rp. xxx 
Hutang Hipotek    …………………              xxx

Jumlah hutang jangka panjang    ……………………         Rp. xxx
Total hutang    ……………………………………    Rp. xxx 

Modal / Kepemilikan : 
Modal saham    ………………….….      Rp. xxx 
Pemasukan modal /ta,bahan moda; disetor     xxx 
Laba ditahan    ………………………            xxx

Total modal    …………………………...                  Rp. xxx
Total Passiva  (total kewajiban dan modal)  …………………………..            Rp. 
xxx 
 
Contoh neraca yang berbentuknya disesuaikan dengan kedudukan atau posisi 
keuangan perusahaan. 

 

PT. GULA MATARAM 
N E R A C A 

PER 31 Desember 2007 
 
Kas    ………………………………………     Rp. xxx 
Surat-surat berharga    …………………….             xxx 
Piutang dagang netto    ……………………             xxx 
Persediaan barang dagangan    ……………             xxx

Aktiva lancar     ……………………..                                  Rp. xxx 
Wesel bayar    …………………………….       Rp.xxx 
Hutang dagang    ………………………….             xxx 
Hutang pajak    ……………………………             xxx 
Biaya yang masih harus dibayar    ………..             xxx

Hutang jangka pendek         Rp. xxx
Modal kerja netto    ……………………………………      Rp. xxx 

Investasi jangka panjang    ………………………….……….            xxx 
Aktiva tetap netto    ………………………………….………            xxx 
Aktiva tidak berwujud    …………………….……………….            xxx 
Biaya yang ditangguhkan    …………………….…………….           xxx 
Aktiva lain-lain    …………………….……………………….           xxx
Hutang jangka panjang     …………………….……………….   Rp. xxx

Modal     ………………………………………………...   Rp. xxx 
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D. DAFTAR LABA-RUGI 
 Laporan laba-rugi merupakan suatu laporan yang menggambarkan secara 
sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi-laba yang diperoleh perusahaan selama 
periode tertentu. 
Unsur-unsur Laporan Laba – Rugi 
 Unsur-unsur penting dari laporan laba-rugi adalah terdiri dari : 

1. Penghasilan utama (operating revenue atau sales) 
2. Harga pokok penjualan (cost of goods sold) 
3. Biaya usaha (operating expense) 
4. Penghasilan dan biaya di luar usaha pokok (other incame and expense) 
5. Pos-pos insidentil atau pos-pos luar biasa (extra ordinary items) 

 
Penghasilan Utama 
 Penghasilan utama dari perusahaan dagang, perusahaan jasa atau 
perusahaan industri adalah berupa hasil penjualan barang dan jasa kepada 
pembeli, langganan, penyewa, dan pemakai jasa lainnya. 
 
Harga Pokok Penjualan 
 Bagi perusahaan dagang, harga pokok penjualan adalah harga pokok 
barang dagangan yang dibeli yang kemudian berhasil dijual selama suatu periode 
akuntansi. Bagi para perusahaan industri harga pokok penjualan meliputi ongkos-
ongkos bahan dasar, tenaga kerja dan ongkos pabrik tidak langsung yang telah 
dikeluarkan dalam proses pembuatan barang yang kemudian berhasil di jual 
selama suatu periode akuntansi. 
 
Biaya Usaha 
 Biaya usaha timbul sehubungan dengan penjualan atau pemasaran barang 
atau jasa dan penyelenggaraan fungsi administrasi dan umum dari perusahaan 
yang bersangkutan. Biaya usaha ini umumnya dipisahkan menjadi dua bagian 
yakni biaya penjualan dan biaya umum dan administrasi. 
 
Penghasilan dan Biaya diluar Usaha Pokok 
 Penghasilan-penghasilan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan 
yang tidak ada hubungannya dengan usaha pokok perusahaan. 
 
Pos-pos Luar Biasa 
 Pos-pos luar biasa adalah laba atau rugi dari transaksi-transaksi yang 
jarang dilakukan atau transaksi yang bersifat insidentil. 
Misalnya : laba atau rugi dari penjualan aktiva tetap. 
 
Konsep Perhitungan Laba-rugi 
 Pada dasarnya terdapat dua pendekatan dalam memperhitungkan hasil 
usaha perusahaan, yaitu : 

1. Current operating performance concepts 
2. All inclusive concepts 

Current operating performance concepts : adalah bentuk penyajian laporan laba 
rugi dimana pos-pos luar biasa tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi tetapi 
diperhitungkan dalam laporan laba yang ditahan. 
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All inclusive Concepts : merupakan bentuk penyajian laporan laba rugi dimana 
pos-pos luar biasa diperhitungkan dalam laporan laba rugi. 
Bentuk Penyajian Laporan Laba rugi : 
  
Ada dua bentuk di dalam penyusunan laporan laba rugi yaitu : 

1. Langkah tunggal (single step) 
2. Langkah ganda (multiple step) 

Single step 
Pada langkah tunggal, semua penghasilan dirimanapun sumbernya dijumlahkan 
menjadi satu. Jumlah ini kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan dan 
semua biaya yang terjadi selama periode akuntansi. 
Multiple step 
Dalam langkah ini terdapat beberapa tahap yang perlu diikuti sebelum diperoleh 
angka besarnya pendapatan bersih. 
Contoh penyajian laporan laba rugi bentuk single step dengan pendekatan All 
inclusive concepts. 

PT. GULA MATARAM 
Laporan Laba – Rugi 

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2007 
 
I.  Pendapatan : 

Pendapatan bersih dari penjualan    …………………     Rp. xxxx  
Pendapatan lain-lain     ………………………………     Rp. xxxx  
Laba luar biasa     ……………………………………  Rp. xxxx  
Pengaruh kumulatif perubahan Akuntansi  
(yang menguntungkan)     ………………..…………     Rp. xxxx   + 
 Total Pendapatan    …………………………     Rp. xxxx  

II. Beban : 
Harga pokok penjualan    ………………    Rp. xxxx  
Beban penjualan    ……………………..   Rp. xxxx 
Beban administrasi dan umum    ………    Rp. xxxx 
Beban lain-lain    ………………………    Rp. xxxx 
Rugi luar biasa     ……………………...    Rp. xxxx 
Pengaruh Kumulatif perubahan Akuntansi  
(yang tidak menguntungkan)    ………..    Rp. xxxx 
Pajak penghasilan    ……………………    Rp. xxxx  + 
 Total Beban    ………………………………..    (Rp.  xxxx  ) 
 Laba (rugi) operasional    …………….    Rp. xxxx 
Pos-pos luar biasa …………………………………..             xxxx +/-
Laba-rugi sebelum pajak penghasilan………………      Rp.  xxxx     

               pajak penghasilan    ………………………………...     (        xxxx    )
Laba (rugi) bersih sesudah pajak penghasilan………    Rp   xxxx 
 
Laba per lembar saham : 
- EPS dari laba operasional    ………………………  Rp. xxxx 
-     EPS  dari pos luar biasa    ……………………….    Rp. xxxx 

Laba bersih    ………………………………..    Rp. xxxx 
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PT. GULA MATARAM 
Laporan Laba – Rugi 

Untuk Tahun 2007 
 
Penjualan bruto    …………………………………………………… Rp. xxx 

Return dan potongan penjualan    …………………… Rp. xxx 
Discount penjualan    ……………………………….. Rp. xxx    (       xxx  ) 

Penjualan netto    …………………………………………………… Rp. xxx 
Harga pokok penjualan 

Persediaan barang dagangan, 1 Jan 2007    …………     Rp. xxx 
Pembelian     ………………………………………..        xxx 

Return dan pot. Pembelian    …………… Rp. xxx 
Discount pembelian    …………………..      . xxx         xxx 

            Total pembelian netto………………………………        xxx 
 Tansportasi pembelian   ……………………..                    xxx 

Barang tersedia untuk dijual    …………………       Rp. xxx 
Persediaan barang dagangan, 31 des 2007   …………… (     xxx ) 

Harga pokok penjualan    …………………………………… (Rp. xxx ) 
Laba bruto atas penjualan     ……………………………………….. Rp. xxx 
Biaya usaha : 

Biaya penjualan : 
Biaya advertensi    …………………………….. Rp. xxx 
Biaya pengiriman    ……………………………. Rp. xxx 
Gaji pelayan toko    …………………………… Rp. xxx 
Penyusutan bangunan toko    …………………. Rp. xxx   

Jumlah biaya penjualan     ………………………….. Rp. xxx 
Biaya umum dan administrasi : 

Gaji pimpinan dan karyawan    ………………. Rp. xxx 
Supleis kantor     ………………………………        xxx 
Penyusutan perabot kantor    ………………….        xxx 
Pajak, asuransi dan lain-lain    …………………        xxx   
Pemakaian telpon dan kistrik  ………………….             xxx 

Jumlah biaya umum dan administrasi    …………… Rp. xxx   
Jumlah biaya usaha / operasi………………                   (Rp. xxx )

Laba usaha     ………………………………………………………. Rp. xxx 
Pendapatan dan laba diluar usaha: 
Pendapatan sewa     ……………………………….. Rp. xxx 
Pendapatan bunga    ……………………………….. Rp. xxx 
Laba penjualan aktiva tetap    …………………….. Rp. xxx 
 Rp. xxx 
Biaya dan rugi diluar usaha     

Biaya bunga    ………………………………….. Rp. xxx 
Biaya sewa    …………………………………… Rp. xxx

                                                                                                        (Rp. xxx) 
       Laba / rugi diluar usaha………………………………………. Rp. xxx 
+/- 
Laba bersih sebelum pajak perseroan    …………………………… Rp. xxx 
Taksiran pajak perseroan     ………………………………………       .(Rp. xxx )
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Laba bersih     ……………………………………………………… Rp. xxx 
Laba per lembar saham : 

- Laba per lembar saham dari operasional    ……………… Rp. xxx 
- Laba per lembar saham dari pos luar biasa    …………… Rp. xxx 

Total Laba per lembar saham      ………………………… Rp. xxx 
 
Bentuk penyajian laporan laba rugi lanjut disebut “Marginal contribution format” 
adalah sebagai berikut :  

PT. GULA MATARAM 
Laporan Laba – Rugi 

Untuk Tahun 2007 
 
Toal penghasilan     ……………………………………… Rp. xxx 
Biaya variabel     …………………………………………   (      xxx )
Kontribution marginal    ………………………………… Rp. xxx 
Biaya tetap    ……………………………………………..   (       xxx )
Pendapatan usaha    ……………………………………… Rp. xxx 
Biaya bunga    …………………………………………….  (       xxx  )
Pendapatan netto sebelum pajak    ………………………. Rp. xxx 
Pajak perseroan    ………………………………………… (      xxx  )
Pendapatan netto sesudah pajak     ………………………. Rp. xxx 
 
E. DAFTAR ARUS KAS 
 Laporan arus kas merupakan laporan yang memberikan informasi 
mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu atau laporan 
yang menggambarkan arus masuk dan arus keluar kas atau setara dengan kas pada 
suatu periode tertentu. 
 Yang dimaksud dengan setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat 
likuid, berjanka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah 
tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. 
 
Tujuan laporan arus kas  
 Tujuan menyajikan laporan arus kas adalah memberikan informasi yang 
relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas dari suatu perusahaan pada suatu 
periode tertentu. 
 Dalam laporan arus kas, penerimaan dan pengeluaran kas dikelompokkan 
dalam 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :  
 

1. Kegiatan operasi perusahaan (operating activity) 
2. Kegiatan investasi (investing activity) 
3. Kegiatan pembiayaan ( financing activity) 

 
Arus kas dari aktivitas investasi 
 Yang termasuk dalam arus kas kegiatan investasi adalah menerima dan 
menagih pinjaman, utang, surat-surat berharga atau modal, aktiva tetap dan aktiva 
produktif lainnya yang digunakan dalam proses produksi 
Contoh arus kas masuk dari kegiatan investasi : 

a. Penerimaan pinjaman luar baik yang baru maupun yang sudah lama. 
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b. Penjualan saham baik saham sendiri maupun saham dalam bentuk 
investasi. 

c. Penerimaan dari penjualan aktiva tetap dan aktiva produktif lainnya. 
 
Contoh arus kas keluar dari kegiatan investasi 

a. Pembayaran utang perusahaan dan pembelian kembali surat utang 
perusahaan. 

b. Pembelian saham perusahaan lain atau perusahaan sendiri. 
c. Perolehan aktiva tetap dan aktiva produktif lainnya. 

 
Arus kas dari kegiatan pembiayaan ( cash flow from financing activity ) 
 Yang termasuk kegiatan pembiayaan adalah kegiatan mendapatkan 
sumber-sumber dari pemilik dengan memberikan prosfek penghasilan dari sumber 
dana tersebut, meminjam dan membayar utang kembali atau melakukan pinjaman 
jangka panjang untuk membayar utang tertentu. 
Contoh arus kas masuk dari kegiatan finansial. 

a. Penerimaan dan pengeluaran surat berharga dalam bentuk equity. 
b. Penerimaan dan pengeluaran obligasi, hipotek, wesel dan pinjaman jangka 

pendek lainnya. 
 
Contoh arus kas keluar dari kegiatan financing 

a. Pembayaran deviden dan pembayaran bunga kepada pemilik akibat adanya 
surat berharga. 

b. Pembayaran kembali hutang yang dipinjam. 
c. Pembayaran utang kepada kreditur termasuk utang yang sudah 

diperpanjang. 
 
Arus kas dari kegiatan operasi perusahaan (cash flow from operating activity ) 
 Yang termasuk dalam kelompok kegiatan operasi perusahaan adalah 
seluruh transaksi dan peristiwa-peristiwa lain yang tidak dapat dianggap sebagai 
kegiatan investasi atau pembiayaan. Kegiatan ini biasanya mencakup : kegiatan 
produksi, pengiriman barang, pemberian service. 
Contoh arus kas masuk dari kegiatan operasi : 

a. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa termasuk penerimaan dari 
piutang akibat penjualan baik jangka panjang maupun jangka pendek. 

b. Penerimaan dari bunga pinjaman atas penerimaan dari surat berharga 
lainnya seperti bunga atau deviden. 

c. Pembayaran kas untuk membeli bahan yang akan digunakan untuk 
produksi atau untuk dijual, termasuk pembayaran utang jangka pendek 
atau jangka panjang kepaa supplier. 

d. Pembayaran kas kepada supplier lain dan pegawai untuk kegiatan selain 
produksi barang dan jasa. 

e. Pembayaran kas kepada pemerintah untuk pajak. 
f. Pembayaran kepada pembeli pinjaman dan kreditur lainnya berupa bunga.] 
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Bentuk-bentuk laporan arus kas 
 Ada dua bentuk dalam penyajian laporan arus kas yaitu : 

1. Direct methode 
2. Indirect methode 

 
 
Direct method 
 Dalam methode ini pelaporan arus kas dilakukan dengan cara melaporkan 
kelompok-kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi 
secara lengkap, dan baru dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan.  
 
Indirect method 
 Dalam metode ini net income disesuaikan dengan menghilangkan : 

a. Pengaruh transaksi yang masih belum direalisasi (defferal) dari arus kas 
masuk dan keluar dari transaksi yang lalu seperti perubahan jumlah 
persediaan defferal income, arus kas masuk dan keluar yang accrued 
seperti piutang dan utang. 

b. Pengaruh perkiraan yang terdapat dalam kelompok investasi dan 
pembiayaan yang tidak mempengaruhi kas seperti penyusutan, amortisasi, 
laba rugi dan penjualan aktiva tetap dan dari operasi yang dihentikan, laba 
rugi pembatalan utang. 
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Contoh penyajian laporan arus kas direct method adalah sebagai berikut :  
PT. GULA MATARAM 
LAPORAN ARUS KAS 

Untuk Tahun 2007 
 
1.  Arus kas dari kegiatan operasi 

a. Arus kas masuk : 
- Penerimaan dari langganan    …………. Rp. xxx 
- Penerimaan devidend    ………………. Rp. xxx 
- Penerimaan bunga    ………………….. Rp. xxx 
- Penerimaan claim asuransi    …………. Rp. xxx  + 

Jumlah arus kas masuk     ……………………… Rp. xxx 
b. Arus kas keluar : 
- Pembayaran kepada supplier    ………… Rp. xxx 
- Pembayaran bunga     ………………….. Rp. xxx 
- Pembayaran pajak     ………………….. Rp. xxx 
- Pembayaran tuntutan pengadilan    …… Rp. xxx  + 

Jumlah arus kas keluar     ………………………… Rp. xxx 
Kas bersih yang berasal dari operasi    ………………………… Rp. xxx 

2.  Arus kas dari kegiatan investasi 
a. Arus kas masuk : 
- Penerimaan dari penjualan aktiva tetap   ..  Rp. xxx 
- Penerimaan dari wesel atas penjualan  

aktiva tetap    …………………………… Rp. xxx  + 
Jumlah arus kas masuk    ………………………… Rp. xxx 

b. Arus kas keluar : 
- Pembelian bangunan    …………………. Rp. xxx 
- Pengeluaran modal    …………………… Rp. xxx  + 

Jumlah arus kas keluar     ………………………... Rp. xxx  - 
Kas bersih yang berasal dari investasi    ………………………… Rp. xxx 

3.  Arus kas dari kegiatan pembelanjaan 
a. Arus kas masuk : 
- Penerimaan dari pengeluaran obligasi  … Rp. xxx 
- Penerimaan dari penjualan saham biasa Rp. xxx  + 

Jumlah arus kas masuk     ……………………….. Rp. xxx   
b. Arus kas keluar : 
- Pembayaran lease    …………………… Rp. xxx 
- Pembayaran devidend    ………………. Rp. xxx  + 

Jumlah arus kas keluar    ……………………….. Rp. xxx  - 
Kas bersih yang berasal dari pembelanjaan     …………………. Rp. xxx  + 
Kenaikkan atau penurunan kas     ……………………………… Rp. xxx 
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Contoh penyajian laporan arus kas indirect method adalah sebagai berikut :  
PT. GULA MATARAM 
LAPORAN ARUS KAS 

Untuk Tahun 2007 
 
1. Arus kas dari kegiatan operasi 
 Laba bersih     …………………………………………………… Rp. xxx 

a. Arus kas masuk : 
- Penyusutan dan amortisasi    ……………  Rp. xxx 
- Penyisihan piutang ragu-ragu    …………  Rp. xxx 
- Penurunan persediaan    …………………  Rp. xxx 
- Kenaikan utang bunga dan pajak  ……… Rp. xxx 
- Kenaikan utang PPN    ………………… Rp. xxx  + 

Jumlah arus kas masuk    ……………………….. Rp. xxx 
b. Arus kas keluar : 
- Laba penjualan aktiva tetap    …………..  Rp. xxx 
- Kenaikan piutang    …………………… Rp. xxx 
- Kenaikan biaya dimuka    …………….. Rp. xxx 
- Penurunan utang dagang dan utang biaya   Rp. xxx  + 

Jumlah arus kas keluar    ………………………… Rp. xxx  - 
Kas bersih dari kegiatan operasi     …………………………….. Rp. xxx 

2.  Arus kas dari kegiatan investasi 
a. Arus kas masuk : 
- Penerimaan dari penjualan aktiva tetap   ..  Rp. xxx 
- Penerimaan dari wesel atas penjualan  

aktiva tetap    …………………………… Rp. xxx  + 
Jumlah arus kas masuk    ………………………… Rp. xxx 

b. Arus kas keluar : 
- Pembelian bangunan    …………………. Rp. xxx 
- Pengeluaran modal    …………………… Rp. xxx  + 

Jumlah arus kas keluar     ………………………... Rp. xxx  - 
Kas bersih yang berasal dari investasi    ………………………… Rp. xxx 

3.  Arus kas dari kegiatan pembelanjaan 
a. Arus kas masuk : 
- Penerimaan dari pengeluaran obligasi  … Rp. xxx 
- Penerimaan dari penjualan saham biasa Rp. xxx  + 

Jumlah arus kas masuk     ……………………….. Rp. xxx   
b. Arus kas keluar : 
- Pembayaran lease    …………………… Rp. xxx 
- Pembayaran devidend    ………………. Rp. xxx  + 

Jumlah arus kas keluar    ……………………….. Rp. xxx  - 
Kas bersih yang berasal dari pembelanjaan     …………………. Rp. xxx  + 

Kenaikkan atau penurunan kas     ……………………………… Rp. xxx 
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Catatan atas Laporan Keuangan (Notes to the Financial Statement)  
 Catatan atas laporan keuangan bagian yang terpadu / integral dari 
penyajian laporan keuangan formal. Catatan ini penting untuk menjelaskan data 
keuangan pokok dan harus disiapkan dan dibaca dengan seksama. Catatan 
lazimnya digunakan untuk memberikan informasi tambahan mengenai pos-pos 
neraca perhitungan rugi laba yang tak dapat ditunjukkan dengan jelas, dengan 
tanda kurung atau lainnya, secara langsung pada laporan. Seringkali catatan / 
penjelasan laporan keuangan dibuat untuk menjelaskan metode penilaian, 
eksitensi dan jumlah dividen yang tertunggak, adanya pos-pos bersyarat, rencana 
pembelanjaan khusus, kebijaksanaan dan perubahan kebijaksanaan akuntansi yang 
penting, atau kejadian atau pos-pos tak lazim yang kiranya lebih dapat dimengerti 
dengan penjelasan tambahan. 
 
 

 
PT. GULA MATARAM 

Catatan Laporan Keuangan –Tahun yang Berakhir 31 Desember 2007 
1.  Ikhtisar kebijaksanaan akuntansi yang penting : 

(a).  Persediaan dinilai dengan harga pokok atau harga pasar, mana yang 
lebih rendah. Harga pokok dikalkulasi dengan metode first-in, first-out. 

(b). Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus untuk laporan keuangan 
dan dengan menggunakan pedoman ACRS untuk surat pemberitahuan. 

(c). Harta tak berwujud diamortisasi selama periode usia manfaatnya : paten, 
10 tahun, dan goodwill, 20 tahun. 

(d).  Perusahaan menyewa pemilikan Market street untuk periode 15 tahun 
berakhir 1 Januari 1992. Sewa ini tidak memenuhi kriteria kapitalisasi 
dan pembayaran sewa diterima dimuka diakui sebagai pendapatan 
selama masa sewa. 

2. Perusahaan kemungkinan akan dikenakan tanggung jawab atas wesel tagih 
dan piutang bergaransi yang berjumlah $ 40,000. Juga berbagai gugatan belum 
dapat diselesaikan yang mana penyelesaian pembayarannya belum dapat 
ditentukan. Menurut pendapatan pengacara dan menajemen, hutang tersebut, 
kalaupun ada, tidak akan material 
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DISKUSI : 
1. Apakah setiap perusahaan dapat memilih konsep yang digunakan dalam 

menentukan laba-rugi. 
2. Dalam menyusun laporan keuangan, asumsi dasar akuntansi apa yang 

digunakan untuk masalah 
1. Penilaian Persediaan 
2. Pendapatan aktiva 

 
Latihan : 
Soal 1. 
PT. Harimau Situmeong menunjukkan data untuk tahun buku yang berakhir 
tanggal 31 Desember 1999 sebagai berikut :  

Penjualan 10.000 unit @ Rp. 600,- 
Pembelian bahan mentah    ………………. Rp. 1.500.000,- 
Upah buruh     …………………………….           900.000,- 
Overhead     ……………………………….  450.000,- 
Biaya penjualan     ………………………..  500.000,- 
Biaya-biaya administrasi     ………………  400.000,- 

Persdiaan 31 Desember 1998 : 
1. Bahan mentah     ……………………. Rp. 100.000,- 
2. Bahan setengah jadi     ……………… Rp. 150.000,- 
3. Barang jadi 1.500 unit dengan cost … Rp. 450.000,- 

Persediaan 31 Desember 1999 : 
1. Bahan mentah     ……………………. Rp. 200.000,- 
2. Bahan setengah jadi     ……………… Rp. 300.000,- 
3.  Barang jadi 2.500 unit dengan cost  …       ? 

Diminta : 
1. Hitunglah harga pokok produksi per unit untuk tahun 1999. 
2. Hitunglah nilai barang jadi per 31 Desember 1999. 
3. Susunlah Income Statement untuk periode tahun 1999. 

 
Soal 2. 
Saldo buku besar PT. Ng Yu Yang disajikan dibawah ini : 

31 Oktober 2007  30 September 2008 
         $    $ 
Account Receivables          28,500         20,000 
Inventories           48,000         50,000 
Account Payable          21,600         30,000 
Retained earning          40,400         28,000 
Dividens declared and paid         12,900  
Keterangan transaksi selama bulan Oktober 2008 : 

1. Penagihan piutang langganan berjumlah $. 106,000 
2. Pembelian barang dagangan berjumlah $. 65,000 
3. Tidak ada allaowance for bed debt dan written off 
4. Jurnal ke buku besar Retained earning merupakan ikhtisar laba - rugi dan 

dividen. 
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Hitunglah : 
A. Total Net Sales 
B. Cost of Goods Sold 
C. Jumlah kas yang dibayarkan untuk hutang dagang 
D. Net Income 
E. Total Operating Expenses 
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KAS 
(Cash) 

 
 
A. CIRI DAN SIFAT DARI KAS 
 Kas adalah harta yang paling lancar yang dimiliki perusahaan, kas dapat 
langsung digunakan sebagai alat tukaran untuk memperoleh harta lainnya. Kas 
dapat langsung digunakan untuk membayar kewajiban lancar dan kas harus bebas 
dari setiap ikatan kontrak yang membatasi penggunaannya. 
 Kas memiliki sifat universal yaitu memiliki ukuran dan bentuk yang sama, 
sehingga kas merupakan aktiva yang paling mudah dan diinginkan untuk 
diselewengkan, karena dapat langsung digunakan. Untuk mencegah hal-hal yang 
tidak diinginkan maka diperlukan manajemen khusus untuk pengendalian kas, 
baik penerimaan maupun pengeluaran kas. 
 
Pentingnya Manajemen Kas 
 Jumlah kas yang dimiliki oleh suatu perusahaan harus diatur sedemikian 
rupa sehingga tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit yang tersedia pada setiap 
saat. Sebagai media pertukaran, kas diperlukan untuk membayar semua aktiva dan 
jasa yang dibeli oleh perusahaan dan memenuhi semua kewajiban pada saat jatuh 
tempo. Pengeluaran kas adalah aktivitas sehari-hari dan jumlah kas yang 
mencukupi harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan ini. Sebaliknya kas 
bukan merupakan aktiva produktif, kas tidak memberikan hasil. Namun perlu 
untuk menyediakan uang kas yang lebih besar dari jumlah yang diperlukan untuk 
memenuhi kebutuhan yang timbul secara mendadak. Sehubungan dengan hal ini 
maka kelebihan kas tersebut diatas sebaiknya diinvestasikan dalam marketable 
secutities yang menghasilkan laba atau aktiva lain yang produktif. 
Komposisi kas dan saldo kompensasi dapat diklassifikasi sebagai kas antara lain 
yaitu kas yang terdiri dari uang kertas, uang logam, dana kas kecil (petty cash 
fund), uang kembalian, rekening tabungan, rekening giro baik yang ada di bank 
dalam negeri maupun luar negeri yang tidak dibatasi penggunaannya. Sedangkan 
rekening giro yang ada di bank dalam negeri maupun luar negeri yang dibatasi 
penggunaannya tidak dapat diklassifikasi sebagai kas, akan tetapi harus 
diperlakukan sebagai piutang. Sama halnya seperti cek mundur, bon hutang, uang 
muka perjalanan, perangko pos dan dana kas khusus. Perangko pos yang ada 
diperusahaan diklassifikasi sebagai persediaan perlengkapan toko atau sebagai 
beban dibayar dimuka. 
 Saldo kompensasi adalah sejumlah uang kas yang ada direkening suatu 
bank yang akan digunakan untuk satu tujuan tertentu dan tidak boleh diganggu. 
Jika saldo kompensasi akan digunakan dalam jangka pendek maka harus disajikan 
sebagai aktiva lancar selain kas dan jika akan digunakan atau berhubungan dengan 
perjanjian jangka panjang maka harus disajikan sebagai aktiva tidak lancar 
sebagai aktiva lain ataupun sebagai investasi. 
 Perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi pada banyak lokasi sangat 
penting artinya memiliki beberapa rekening bank dalam rangka memperkecil 
jumlah collection float atau tagihan yang mengambang yaitu perbedaan antara 
jumlah tagihan menurut catatan bank dengan jumlah deposit menurut catatan 
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perusahaan. Jenis-jenis rekening bank yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan 
antara lain adalah : 

a. Rekening giro umum, dimana biasanya perusahaan menyetor kas yang 
diterima dari hasil operasinya dan mengeluarkan kas dengan cek ataupun 
cek mudur. 

b. Rekening bank imprest yang digunakan untuk menyimpan sejumlah dana 
untuk tujuan tertentu, seperti untuk pembayaran gaji, dividen, komisi, 
bonus, beban perjalanan dan lain-lain. 

c. Rekening lockbox yang biasa digunakan oleh perusahaan besar untuk 
melakukan penagihan pada kota-kota tertentu yang pelanggannya berat 
untuk melakukan pembayaran. Perusahaan menyewa sebuah kotak pos 
setempat dan mengotorisasi bank setempat untuik mengambil pengiriman 
cek dari pelanggan yang poskan ke nomor kotak tersebut setiap hari dan 
segera mengkredit rekening perusahaan untuk penerimaan tagihan 
tersebut. 

Transfer dana elektronik (TDE) akan sangat bermanfaat bagi perusahaan dalam 
efisiensi biaya dan waktu, karena tidak memerlukan biaya cek dan waktu 
mengantri. Dunia perbankan sudah mengembangkan Automatic Teller Machine 
(ATM) atau mesin teller otomatis. 
 
Manajemen dan Pengendalian Kas 
 Manajemen kas yang efektif selain menghindari adanya idle-cash 
(kelebihan kasi) dan harus memperhitungkan likuiditas perusahaan, juga 
memerlukan pengendalian untuk melindungi kas terhadap pencurian atau 
penggelapan. Kemungkinan penyelewengan kas akan lebih sulit jika dua orang 
karyawan atau lebih harus berkolusi, oleh sebab itu sistem pengendalian kas 
biasanya mensyaratkan adanya pemisahan fungsi penerimaan, dan pencatatan 
transaksi kas. Karakteristik dasar suatu sistem pengendalian kas adalah sebagai 
berikut : 

1. Menetapkan tanggung jawab secara khusus untuk menangani penerimaan 
kas. 

2. Pemisahan penanganan dan pencatatan penerimaan kas. 
3. Penerimaan kas harus disetor ke bank setiap hari. 
4. Penggunaan sistem voucher untuk mengendalikan pembayaran kas. 
5. Melakukan audit intern pada waktu-waktu yang tidak terduga. 
6. Membuat daftar rekonsiliasi bank setiap bulan. 

 
B. SISTEM VOUCHER 
 Jika perusahaan menggunakan sistem voucher maka semua pengeluaran 
kas dilakukan dengan cheque, melalui bank oleh sebab itu ada dua pencatatan 
yaitu pada buku catatan perusahaan dan pada rekening koran bank, sehingga 
terdapat internal check. Ada pengeluaran yang tidak bisa dibayar dengan cheque 
karena jumlahnya kecil seperti biaya fotokopi, biaya tempel ban mobil perusahaan 
dan lain sebagainya. Oleh karena itu jika perusahaan menggunakan sistem 
voucher untuk pengeluaran kasnya, perlu dibuka perkiraan dana kas kecil (Petty 
Cash Fund) yang dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran yang jumlahnya 
relatif kecil. 
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Didalam sistem voucher dikenal istilah-istilah berikut : 
1. Formulir voucher 
2. Voucher register 
3. File voucher yang belum dibayar 
4. Cheque register 
5. File voucher yang sudah dibayar 

Prosedur sistem voucher adalah sebagai berikut : 
Formulir voucher boleh diisi jika bukti-bukti pendukungnya sudah lengkap. 
Misalkan pengeluaran kas untuk pembayaran hutang pembelian inventory, 
pertama sekali harus dilihat apakah bukti-bukti pendukung seperti, Material 
Requisition (MR), Purchase Order (PO), Meterial Receipt Report (MRR) dan 
invoice nya sudah lengkap dan benar, baik spesifikasi, harga, perkalian dan 
penambahan serta persetujuan dari orang yang berwenang. Jika semua bukti 
pendukung ini sudah lengkap dan benar, berdasarkan bukti-bukti pendukung ini 
formulir voucher diisi dan diminta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang 
untuk menandatangani voucher. Setelah itu voucher yang sudah ditandatangani 
dicatat dalam voucher register yang diurut berdasarkan nomor voucher dan jika 
belum sampai tanggal jatuh tempo pembayarannya, voucher yang sudah dicatat 
pada voucher register diatas difile pada file voucher yang belum dibayar 
berdasarkan tanggal jatuh tempo pembayarannya. Satu hari sebelum tanggal jatuh 
tempo disiapkan voucher yang akan dibayar pada keesokan harinya dan pada 
tanggal jatuh tempo voucher yang bersangkutan dimintakan untuk disiapkan 
chequenya. Sesudah cheque untuk voucher tersebut disiapkan kemudian dicatat 
pada cheque register yang diurut berdasarkan nomor cheque. Setelah cheque 
diambil oleh pelanggan maka vouchernya difile pada file voucher yang sudah 
dibayar yang diurut berdasarkan tanggal pembayaran. 
 
C. SISTEM PENCATATAN PETTY CASH FUND 
 Seperti telah dijelaskan dimuka bahwa penerapan sistem voucher harus 
dilengkapi dengan membuka perkiraan petty cash fund yang ditujukan untuk 
pembayaran biaya-biaya yang jumlahnya relatif kecil yang tidak bisa dibayar 
dengan cheque. Ada dua metode pencatatan petty cash fund dalam akuntansi yaitu 
imprest fund system dan fluctuated fund system yaitu sebagai berikut : 
 

Imprest Fund System    Fluctuated Fund System 
1. Pertama sekali harus ditentukan oleh manajemen batas maximum dan batas 

minimum petty cash fund. Misalkan batas maximum Rp. 500.000,- dan batas 
minimum Rp. 50.000,-. Pada waktu petty cash dibuka akan dijurnal sebagai 
berikut sesuai dengan system yang digunakan. 
Petty cash fund Rp. 500.000,-  Petty cash fund Rp. 500.000,- 

          Voucher payable -  -  Rp. 500.000,-     Voucher payable  -   Rp. 500.000,- 
Voucher payable  500.000,-  Voucher payable  500.000,- 
 Cash      -    -    -    -    -  500.000,-       Cash        -     -     -     -  500.000,- 

2. Pada waktu petty cash fund digunakan, misalkan beban fotocopi Rp. 12.000,-  
, beban tempel ban Rp. 16.000,-  , beban lain-lain Rp. 7.000,-  jika digunakan 
imprest fund system tidak ada jurnal yang harus dibuat dan jika digunakan 
fluctuated fund system dijurnal sebagai berikut : 
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Administration expense 12.000 

No Entry    Transportation expense 16.000 
Miscellaneons expense   7.000 
       Petty cash fund  -  -  -  35.000 
 

3. Pada saat petty cash fund sudah mencapai batas minimum yaitu Rp. 50.000,- 
maka dimintakan pengisian kembali petty cash fund dengan jurnal sebagai 
berikut: 
administration expense  290.000,- Petty cash fund   450.000,- 
transportation expense    90.000,-        Voucher payabl   -   -   -  

450.000,- 
miscellaneons expense     70.000 

Voucher payable  -  -  -  450.000  
 Voucher payable  -  -  -  450.000  Voucher payable  -  -  -  450.000 
 Cash   -    -    -    -    -     450.000  Cash   -    -    -    -    -     

450.000 
 
D. CASH SHORTAGE AND OVERAGE 
 Pada umumnya harga barang-barang yang dijual ditoko-toko pengecer atau 
diplaza-plaza selalu tidak bulat seperti Rp. 1.215,-  per buah, sedangkan uang 
pecahan 5, 10, 25, rupiah sudah tidak ada lagi dalam peredaran. Hal ini 
menyebabkan adanya kelebihan atau kekurangan kas yang benar-benar ada dilaci 
kasir dibandingkan dengan jumlah kas menurut catatan. Kelebihan atau 
kekurangan kas ini harus dijurnal pada setiap akhir kerja. 
Jika ada kelebihan kas dari jumlah kas menurut catatan maka dijurnal sebagai 
berikut: 
 Cash  -     -     -     -     -     -  x x 
        Cash shortage and overage   -    -    x x 
Jika ada kekurangan kas dari jumlah kas menurut catatan dalam jumlah yang 
wajar maka dijurnal sebagai berikut : 

Cash shortage and overage   x x 
  Cash     -      -      -      -      x x 

Akan tetapi jika terdapat kekurangan kas dari jumlah kas menurut catatan dalam 
jumlah yang cukup besar, yang tidak wajar, maka kekurangan ini harus 
dipertanggungjawabkan oleh si kasir dan dicatat sebagai kewajiban kasir terhadap 
perusahaan yang harus dibayar dengan cara dipotong dari gajinya setiap bulan, 
dijurnal sebagai berikut : 
 Receivable to casier  -  -  x x 
  Cash    -     -     -     -     x x 
 
E. REKONSILIASI BANK EMPAT KOLOM 
 Salah satu dari pengendalian intern kas yang baik adalah harus membuat 
daftar bank reconciliation setiap bulan. Selain dari rekonsiliasi bank dalam bentuk 
yang biasa seperti yang sudah dipelajari pada mata kuliah pengantar akuntansi, 
ada juga rekonsiliasi bank dalam bentuk empat kolom yang memberikan informasi 
lebih banyak dari yang biasa. 
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 Sebagaimana kita ketahui yang menyebabkan perbedaan antara saldo kas 
menurut buku catatan perusahaan dengan saldo kas menurut rekening koran bank 
antara lain adalah : 

a. Deposit intransit, setoran dalam perjalanan dimana biasanya terjadi pada 
setoran dari penerimaan kas hari terakhir setiap bulan, karena disetor pada 
saat transaksi kas dibank sudah ditutup dasn baru dimasukkan dalam 
rekening koran pada keesokkan harinya yaitu awal bulan berikutnya. 

b. Outstanding cheque, cek yang masih berada dalam peredaran yaitu cheque 
perusahaan yang dikeluarkan untuk pembayaran hutang, biaya dan 
sebagainya, tetapi oleh si penerima belum dicairkan ke bank disebabkan 
oleh keterbatasan waktu atau sebab lainnya. 

c. Not yet deposit, jumlah kas yang belum disetorkan ke bank. Sama halnya 
dengan deposit intransit, not yet deposit terjadi pada penerimaan kas hari 
terakhir dari suatu bulan yang tidak sempat disetor ke bank karena satu dan 
lain hal. 

d. Not Suffisient fund cheque, dimana cheque yang diterima dari mitra usaha 
perusahaan yang tidak ada atau tidak cukup dananya yang disebut juga 
dengan cak kosong. 

e. Bank Service Charges, biaya administrasi yang dibebankan oleh bank pada 
perusahaan yang langsung didebit kerekening koran. 

f. Giro service Revenue, pendapatan bunga jasa giro yang diberikan oleh 
bank kepada nasabah yang memiliki saldo minimum yang telah ditentukan 
oleh bank berhak menerima bunga dengan tarif yang telah ditentukan pula. 

g. Onerdraft Bank Charges, biaya yang dibebankan bank pada nasabahnya 
yang menarik dana lebih besar dari dana yang ada pada rekening koran 
perusahaannya. Hal ini dapat terjadi jika terdapat hubungan yang baik 
antara pihak bank dengan nasabahnya (perusahaan). 

h. Error by Bank or by Company, kesalahan yang dilakukan oleh pihak bank 
ataupun yang dilakukan oleh perusahaan. Misalkan, data yang diambil dari 
PT. Kayu Putih adalah sebagai berikut : 

 
 

dari catatan kas :  saldo kas 31 Des 2007  Rp. 27.512.000 
             penerimaan selama bulan Jan 2008        91.815.000 
             dan saldo 31 Jan 2008          33.787.000 
dari laporan bank: saldo kas 31 Des 2007  Rp. 22.850.000 
   pengeluaran selama bulan Jan 2008        87.200.000 
   saldo kas 31 Jan 2008          25.150.000 
Dari perbandingan laporan bank dan buku catatan kas perusahaan diperoleh 
data yang berikut :  
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Keterangan    31 Des 2007  31 Jan 2008 
a.  Setoran dalam perjalanan Rp. 6.400.000,-        Rp. 8.120.000,- 
b. Cheque yang beredar        3.150.000,-              2.100.000.- 
c.  Kas yang belum disetor ke Bank        1.400.000,-        1.250.000,- 
d. Jasa giro             90.000,-             95.000,- 
e.  Biaya administrasi Bank                                    12.000,-           12.000,- 
f.  Cheque kosong               -         750.000,- 
g. Penerimaan piutang sejumlah 
  Rp. 1.120.000,-  tapi sudah di 
  catat sebesar Rp. 1.210.000,-             90.000      - 
h. Selembar cheque PT. Kayu    

 Putih sebesar Rp. 700.000,-   
 telah salah dibebankan oleh  
 Bank pada perusahaan pada 
 tanggal 20 Jan 2008    -          700.000,- 

 
Dari data diatas dapat dibuat Bank Reconciliation Statement sebagai berikut :  
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PT. Kayu Putih 
Daftar Rekonsiliasi Bank Empat Kolom 

Untuk bulan Januari 2008 
 

Keterangan Saldo Kas 
31 Des 2007 

Penerimaan 
Kas 

Bul.an Jan 
2008 

Pengeluaran 
Kas 

Bulan Jan 2008 

Saldo Kas 
31 Jan 2008 

Rp.22.850.000,-
 

6.400.000,-
                -

     (3.150.000)
                -

        1.400.000,-
                -

    -

Rp.89.500.000,-

    (6.400.000)  
8.120.000,-

               -
               -

       (1.400.000)
        1.250.000,-

               -

Rp.87.200.000,- 
 

             - 
            -             
                           

    (3.150.000) 
     2.100.000,- 

 
              - 
              -  

(       700.000) 

Rp.25.150.000,-

-  
8.120.000,-

            -  
(2.100.000)

            -  
        1.250.000,-
          700.000,-

Rp.27.500.000,-

Rp.27.512.000,-
 

     90.000,-
              -

 
(12.000)

              -

 
             -

 
(90.000)

Rp.91.070.000,-

Rp.91.815.000,-

            (90.000)
             95.000,-

 
              -
              -

          (750.000)

              -

 
Rp.85.450.000,- 

 
Rp.85.540.000,- 

  
  

            - 
            -  

 
 

(12.000)  
12.000,- 

 
  

           -  
 

(90.000) 

Rp.33.120.000,-

Rp.33.787.000,-
 
 

         -
95.000,-  

         -
(12.000)

 
(750.000)

              -

Balance per bank 
a.deposit intransit : 
31 Des 2007 
31 Jan 2008 
b.outstandingcheck: 

31 Des 2007 
31 Jan 2008 

c. not yet deposited  
31 Des 2007 
31 Jan 2008 

d.Errorbybankjan 
corrected balance 
per bank 
 
Balance per book 
d.Giro service 
Revenue : 

31 Des 2007 
31 Jan 2008 

e. Bank service 
charges : 

31 Des 2007 
31 Jan 2008 

f.  not sufficient 
fund      cheque 
Januari 2008 

g.Error by company 
December 2007 

Corrected balance 
per book Rp.27.500.000,- Rp.91.070.000,-

 
Rp.85.450.000,- Rp.33.120.000,-

 
 
 
Jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut : 
a. Cash   Rp.  95.000,- 
  Giro service Revenue   Rp.  95.000,- 
b. Bank service charges Rp.  12.000,- 
   Cash     Rp.  12.000,- 
 
c. Account receivable Rp. 750.000,- 
  Cash     Rp. 750.000,- 
d. Account receivable Rp.  90.000,- 
  Cash     Rp.  90.000,- 
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Contoh soal untuk latihan 
1.  The cash account of Delta, Inc., disclosed a balance of $ 17,056.48 on October 

31. The bank statement as of October 31 showed a balance of $ 21,209.45. 
Upon comparing a statement with the cash records, the following facts were 
developed. 
(a) Delta’s account was charged on October 26 for a customer’s uncollectible 

check amounting to $ 1,143. 
(b) A 2-month, 9%, $ 3,000 customer’s note dated August 25, discounted on 

October 12, was dishonored October 26 and the bank charged Delta                
$ 3,050.83, which included a protest fee of $ 5.83. 

(c) A customer’s check for $ 725 was entered as $ 625 by both the depositor 
and the bank but was later corrected by the bank. 

(d) Check No. 661 for $ 1,242.50 was entered in the cash disbursements 
journal at $ 1,224.50 and check No. 652 for $ 32.90 was entered as $ 
329.00. The company uses the voucher system. 

(e) Bank service charges of $ 39.43 for October were not yet recorded on the 
books. 

(f) A bank memo stated that M. Sears’ note for $ 2,500 and interest of $ 62.50 
had collected on October 29, and the bank charged $ 12.50. (No entry was 
made on the books when the note was sent to the bank for collection). 

(g) Receipts of October 29 for $ 6,850 were deposited November 1. 
The following checks were outstanding on October 31. 
 No. 620 ……………  $ 1,250.00 No. 671 ………….. $ 732.50 
 No. 621 ……………     3,448.23 No. 673 …………..    187.90 
 No. 632 ……………     2,405.25 No. 675 …………..    275.72 
 No. 670 ……………     1,775.38 No. 676 …………..  2,233.15 

Instructions : 
1. Prepare a bank reconciliation as of October 31. 
2. Give the journal entries required as a result of the preceding information. 

 
2.  Informasi berikut berkaitan dengan Vincent Office Supplies. 

Agustus      September
Saldo rekening koran – pada akhir bulan …………… $ 2.412 $ 2.782 
Saldo perkiraan kas – pada akhir bulan ……………..    1.955    2.276 
Pembebanan bank atas cek kosong yang dikembalikan 

Sebagaimana biasa dihapuskan dalam bulan 
Setelah pengembalian  ………………………….         38         80 

Cek-cek yang beredar – pada akhir bulan  ………….       600       965 
Deposito dalam perjalanan – pada akhir bulan  …….       300       470 
Beban jasa bank (sebagaimana biasa dicatat dalam  

bulan setelah pembebanan bank) ……………....          5            9 
 

Wesel-wesel yang ditagih oleh bank (dicatat oleh 
Perusahaan pada bulan setelah penagihan)  ……       200        150 

Total kredit pada perkiraan kas  ……………………  14.853   17,059 
Total deposito pada rekening koran  ……………….           ?   17.080 
Cek # 411 salah dicatat dalam buku cek perusahaan 

Dan buku harian dengan jumlah $ 286; jumlah 
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Yang benar adalah $ 236 (cek ini tidak ada dlm 
Peredaran pada tanggal 30 September). 

 Cek-cek yang beredar pada tanggal 30 September meliputi satu cek 
perusahaan sebesar $ 100 yang dinyatakan berlaku oleh bank pada tanggal 18 
September.  
 Semua pengeluaran dilakukan dengan menggunakan cek. 
 
Diminta : Susunlah rekonsiliasi bank empat kolom untuk bulan September. 
Gunakan bentuk di mana saldo bank dan saldo buku direkonsiliasi ke saldo kas 
yang benar. 

 
 

3.   Data berikut berkaitan dengan Morgan Buiding Co. 
(a). Saldo rekening koran 31 Juli sebesar $ 74.875 meliputi beban jasa bank 

sebesar $ 235 yang sebelumnya tidak dilaporkan kepada perusahaan 
tetapi telah dicatat pada pembukuan perusahaan dalam bulan Agustus. 

(b). Saldo perkiraan kas dalam buku besar pada tanggal 31 Juli adalah sebesar 
$66.715. 

(c). Cek yang beredar per 31 Juli adalah sebesar $ 13,475. Penerimaan yang 
belum disetorkan pada tanggal 31 Juli adalah sebesar $ 5.080. 

(d). Rekening koran pada tanggal 31 Agustus mempunyai saldo $ 78.265 
yang mencatat penerimaan sebesar $ 105.360 dan pengeluaran sebesar $ 
101.970. Pengeluaran tersebut meliputi suatu beban jasa untuk bulan 
Agustus sebesar $ 270 yang belum dilaporkan kepada Morgan Building 
Co. 

(e). Saldo perkiraan kas dalam buku besar per 31 Agustus adalah sebesar 
$80.435, yang mencatat penerimaan sebesar $ 104.405 untuk bulan 
Agustus dan cek yang dikeluarkan selama bulan Agustus sebesar $ 
90.685. Penerimaan sebesar $ 4.125 pada tanggal 31 Agustus sedang 
disetor ke bank, dan cek sebesar $ 2.225 sedang beredar pada tanggal 
tersebut. 

 
Diminta : 
(1) Susunlah rekonsiliasi Bank empat kolom per 31 Agustus. Gunakan 

bentuk yang merekonsiliasikan saldo bank dan saldo buku ke saldo yang 
benar. 

(2) Buatlah ayat jurnal pada tanggal 31 Agustus yang mungkin diperlukan 
pada pembukuan perusahaan. 
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PIUTANG 
(RECEIVABLES) 

 
 Receivable atau piutang adalah klaim terhadap pelanggan dan yang lain 
atas sejumlah uang, barang atau jasa. 
 
A. KLASIFIKASI PIUTANG  
 Berdasarkan jangka waktu jatuh temponya piutang dapat diklasifikasi 
menjadi piutang jangka pendek (short term/current receivable) dan piutang jangka 
panjang      (long term receivable). Current receivable yaitu piutang yang jatuh 
tempo dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Sedangkan long term 
receivable adalah piutang yang jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari satu 
tahun atau satu periode akuntansi. 
 Berdasarkan sebab terjadinya, piutang dapat di klasifikasi menjadi piutang 
dagang dan piutang non – dagang. Piutang dagang / piutang usaha adalah jumlah 
yang terhutang oleh pelanggan untuk barang dan jasa yang diberikan sebagai 
bagian dari operasi normal perusahaan, biasanya jangka waktu pembayarannya 
adalah 30 sampai 60 hari. 
 Piutang dagang (Account receivable) yang didukung dengan janji tertulis 
disebut wesel tagih (Notes receivable). Notes receivable terjadi selain dari 
transaksi penjualan  barang dan jasa juga bisa disebabkan oleh transaksi 
pendanaan atau transaksi lainnya. Notes receivable bisa bersifat jangka pendek 
dan jangka panjang. 
 Piutang non-dagang adalah piutang yang ditimbulkan bukan dari transaksi 
operasi normal perusahaan, seperti : 

1. Uang muka kepada karyawan  
2. Uang muka kepada anak perusahaan  
3. Deposito untuk menutup kemungkinan kerusakan atau kerugian  
4. Deposito sebagai jaminan pelaksanaan kerja atau pembayaran  
5. Piutang dividen dan piutang bunga  
6. Klaim terhadap : 

a. Perusahaan asuransi  
b. Tergugat dalam perkara hukum 
c. Lembaga pemerintah untuk pengembalian pajak  
d. Perusahaan pengangkutan un tuk barang yang hilang atau rusak 
e. Kreditor untuk barang yang dikembalikan, rusak atau hilang. 
f. Pelanggan untuk barang–barang yang dapat dikembalikan, seperti botol, 

krat, peti dan lain sebagainya. 
g. Pembayaran dimuka atas pembelian  
h. Harga saham yang masih harus ditagih 
Account receivable timbul sebagai akibat dari adanya transaksi penjualan. 

Pada umumnya neraca perusahaan menunjukkan 50 % sampai 70 % dari jumlah 
current assetsnya terdiri dari account receivable. Hal-hal yang berhubungan 
dengan penjualan dan account receivable antara lain yaitu : 

1. Sales discount / potongan penjualan 
2. Sales returns and allowances 
3. Allowance fo baddebts 
4. Warranties for service or replacement 
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B. SALES DISCOUNT 
 Sales discount dapat dicatat dengan menggunakan dua metode, metode 
kotor dan metode bersih. Misalkan dijual inventory / barang dagangan seharga 
Rp.1.000.000,- dengan syarat 2/10 , n/30 pada tanggal 1 Agustus 2007 
 

Gross Method      Net Method 
 
     1/8 – ’07Account receivable Rp. 1.000.000             Account receivable Rp. 980.000,- 
         Sales  ………… Rp. 1.000.000      Sales  ……          Rp. 980.000,- 
    9/ 8 – ’07Diterima sebagian dari piutang  
  sebesar 50 % 
  Cash …………… Rp. 490.000,-         Cash  ……… Rp. 490.000,- 
  Sales discounts Rp.   10.000,-      Accounts receivable Rp.490.000,- 
         Accounts receivable Rp. 500.000,- 
   30/ 8 – ’07Diterima pelunasan dari piutang diatas 
  Cash   ……………. Rp. 500.000,-        Cash ………Rp. 500.000,- 
                            Accounts receivabl Rp. 500.000,-       Sales discounts not taken Rp. 10.000 
                Accounts receivabl………..  490.000,- 

 
Sales Returns and Allowances 
 Sales returns and allowances, penjualan yang dikembalikan atau 
pengurangan harga jual karena barang yang dikirim rusak dalam perjalanan atau 
sebab lainnya. 
Misalkan baju wanita model jas dengan warna-warna gelap yang nilai 
perolehannya (cost) Rp. 6.000.000,- dijual pada pelanggan dengan harga          
Rp. 10.000.000,-.  Pelanggan menelpon dan menyatakan bahwa ia memesan yang 
berwarna terang bukan yang berwarna gelap. Dari pada mengembalikan baju-baju 
tersebut, pelanggan setuju untuk menerima kiriman tersebut dengan pengurangan 
harga sebesar Rp.2.000.000,-.  Untuk mencatat pengurangan harga ini dibuat 
jurnal sebagai berikut: 
 Sales returns & allowances Rp. 2.000.000,- 
  Accounts receivable  ……… Rp. 2.000.000,- 
Misalkan dalam kasus diatas pelanggan tidak mau menerima barang yang dikirim 
dan memaksa untuk mengirimkan kembali, maka jurnal berikut harus dibuat : 
 Sales returns & allowances Rp. 10.000.000,- 
  Accounts receivable ……. Rp. 10.000.000,- 
 Inventories   ……………    Rp. 6.000.000,- 
  Cost of goods sold   ………. Rp. 6.000.000,- 
 
Allowances for baddebts akan dibicarakan pada pembahasan mengenai masalah 
penilaian piutang dagang. 
 
Warranties 
 Banyak perusahaan setuju untuk memberikan pelayanan ataupun 
penggantian barang yang rusak, dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yaitu 
kepuasan pelanggan. Jika jumlah jasa atau penggantian barang yang mungkin 
terjadi di masa datang jumlahnya kecil tidak menjadi masalah akan tetapi jika 
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jumlahnya material maka perlu diestimasi dan dicatat dengan mendebit perkiraan 
biaya dan mengkredit perkiraan hutang / kewajiban. 
Misalkan MJW Video & Sound menjual compact stereo systems dengan garansi 
selama 2 (dua) tahun. Berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu 10 % dari stereo 
systems yang dijual membutuhkan perbaikan pada tahun pertama dan 20 % pada 
tahun kedua. Biaya perbaikan per unit adalah Rp. 45.000,-. Jumlah unit yang 
dijual tahun 2007 dan 2008 adalah 5000 dan 6000. misalkan semua perbaikan 
dibayar tunai. Biaya perbaikan yang benar-benar dikeluarkan untuk masing-
masing tahun adalah 2007 Rp. 11.475.000,- dan 2003 Rp. 50.400.000,-.  Maka 
jurnal harus dibuat adalah sebagai berikut : 
Tahun 2007 Warranty Expense   ………. Rp. 67.500.000,- 
   Estimated liability under warranties  Rp. 67.500.000,- 
   (5000 x 30 % x Rp. 45.000) 
  Estimated liability under warranties  Rp. 11.475.000,- 
   Cash -     -     -     -     -     -     - Rp. 11.475.000,- 
Tahun 2008 Warranty Expense  Rp. 81.000.000,- 
   Estimated liability under warranties  Rp. 81.000.000,- 
  Estimated liability under warranties  Rp. 50.400.000,- 
   Cash  -     -     -     -     -     -     - Rp. 50.400.000,- 
Jika pada akhir periode ternyata estimasi biaya garansi sangat jauh berbeda 
dengan yang sebenarnya maka biaya garansi harus disesuaikan, jika estimasi 
lebih besar dari sebenarnya di jurnal sebagai berikut : 
 Estimated liability under warranties  xx 
  Warranty expense    …………………….. xx 
Ada tiga masalah akuntansi yang berkaitan dengan account receivable yaitu : 

1. Pengakuan 
2. Penilaian 
3. Disposisi atau account receivable sebagai sumber kas. 

Pengakuan account receivable atau terjadinya A/R 
 Account receivable diakui atau boleh dicatat pada saat hak milik atas 
barang beralih kepada pembeli. Berpindahnya hak milik atas barang bervariasi 
sesuai dengan syarat-syarat penjualan. Ada beberapa syarat penjualan antara lain, 
FOB Shipping Point (Free on boat Shipping Point), dimana hak milik atas barang 
yang dijual berpindah kapada pembeli apabila barangnya sudah berada diatas 
kapal dipelabuhan penjual dan biasanya biaya pengangkutan / transport barang 
ditanggung oleh pembeli. 
FOB Destination, dimana hak milik atas barang yang dijual berpindah kepada 
pembeli apabila barangnya sudah sampai dipelabuhan pembeli dan biasanya 
biaya pengangkutan ditanggung oleh penjual. 
Disini digunakan istilah Free on boat karena dulunya hanya ada pengangkutan 
laut untuk mengirim barang, namun sekarang bisa saja barang dikirim dengan 
menggunakan pengangkutan darat seperti truck, kereta api, ataupun 
pengangkutan udara / pesawat udara. 
Untuk penjulan jasa, piutang diakui ketika jasa yang bersangkutan dilaksanakan. 
Jika barang dikirim atas dasar konsinyasi, hak milik barang yang dikirim tetap 
berada pada pengirim (consignor) sampai barang tersebut benar-benar terjual oleh 
consignee. 
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Dalam hal penjualan dibayar dengan kartu kredit. Kartu kredit yang ada dalam 
peredaran dapat diklassifikasi menjadi dua bagian yaitu : 

1. Kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank, dimana tanda terima dari 
pemegang kartu kredit dapat disetorkan langsung ke rekening koran. 

2. Kartu kredit yang dikeluarkan oleh lembaga selain bank seperti American 
Express, Diners Club, Carte Blanche dan perusahaan-perusahaan kartu 
perjalanan / traveller Check dan sebagainya. Dalam hal ini pengecer harus 
menyerahkan tanda terima kartu kredit untuk menerima pembayaran dan 
penagihan kepada pelanggan akan dilakukan oleh lembaga pemilik kartu 
kredit, oleh sebab itu lembaga ini biasanya membebankan biaya 
administrasi sebesar dua sampai lima persen. 

Misalkan perusahaan pengecer, Milenium Restaurant memiliki draft Diners Club 
sejumlah          Rp. 2.000.000,- pada tanggal 18 Agustus 2008. Pada buku 
Milenium Restaurant dibuat jurnal sebagai berikut : 
 Account receivable Diners Club  Rp. 2.000.000,- 
  Sales      -      -      -      -      -      -    Rp. 2.000.000,- 
Kemudian Milenium Restaurant mengirimkan tanda terimanya ke Diners Club, 
selanjutnya Diners Club mengirimkan cek ke Milenium Restaurant sebesar 
Rp.2.000.000,- dikurangi biaya administrasinya (misalkan 5 %). Untuk 
penerimaan ini Milenium Restaurant membuat jurnal sebagai berikut : 
 Cash      -      -      -      -   Rp. 1.900.000,- 
 Administration exp  Rp. 100.000 
  Account receivable  Rp. 2.000.000,- 
Misalkan dalam contoh diatas, misalkan Milenium Restaurant memiliki draft 
master card BNI sejumlah Rp. 2.000.000,- dengan biaya administrasi 5 persen, 
maka Milenium Restaurant akan membuat jurnal dibukunya seolah-olah ia 
menerima uang tunai, dan selanjutnya disetor ke bank, sebagai berikut : 
 Cash      -      -      -     Rp. 1.900.000,- 
 Administration exp  Rp. 100.000,- 
  Sales - - - -      Rp. 2.000.000,- 
Dalam hal ini Milenium Restaurant tidak pernah mencatat piutang / account 
receivable, piutang dan penagihannya adalah tanggung jawab bank. 
 
C. PENILAIAN PIUTANG DAGANG 
 Piutang harus dilaporkan pada nilai bersih yang dapat direalisasi atau nilai 
kas yang diharapkan. Dengan kata lain piutang harus dilaporkan jumlah bersihnya 
sesudah memperhitungkan estimasi piutang tidak tertagih, potongan penjualan 
dan penjualan yang dikembalikan serta pengurangan harga jual (sales returned & 
allowances). 
Metode Pencatatan Baddebts (Piutang tidak tertagih) 
 Ada dua metode akuntansi untuk mencatat piutang tidak tertagih, yaitu : 

1. Direct write off method 
2. Indirect write off method atau Allowance method 

 
Direct Write off Method atau metode penghapusan langsung yaitu apabila suatu 
piutang benar-benar tidak dapat ditagih lagi, baru dibuat jurnal untuk 
menghapuskan piutang dimaksud dengan jurnal yang berikut : 
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 Baddebt expense    -      -     -     xx 
  Account receivable -     -     -    xx 
Jika piutang yang sudah dihapus ternyata pada suatu  saat dikemudian hari, 
diterima pelunasannya maka harus dibuat jurnal untuk menimbulkan kembali 
piutang yang sudah dihapus tersebut sebagai berikut : 
 Account receivable -     -     -    xx 

Baddebt expense    -      -     -     xx 
Setelah itu baru dibuat jurnal penerimaan kas sebagai : 
 Cash     -      -      -      -      -      xx 
  Account receivable -     -     -    xx 
 
Inderect Write off Method atau metode penyisihan, dimana pada setiap akhir 
periode ditentukan jumlah estimasi piutang tidak tertagih dari jumlah piutang 
yang dimiliki oleh perusahaan dan dijurnal sebagai berikut : 

Baddebt expense    -      -     -     xx 
  Allowance for baddebt     -     -     xx 
Dalam menentukan jumlah estimasi piutang tidak tertagih yang akan dijurnal 
pada akhir periode berjalan, ada beberapa alternatif yang dapat digunakan antara 
lain yaitu berdasarkan persentase dari jumlah piutang pada akhir periode berjalan, 
dari jumlah penjualan kredit atau dari jumlah penjualan selama periode berjalan 
(baik penjualan tunai maupun penjualan kredit), ataupun ditentukan dengan 
membuat suatu daftar analisa umur piutang dan dari masing-masing jumlah setiap 
klassifikasi piutang berdasarkan usia piutang tersebut ditentukan persentase tidak 
tertagihnya yang berbeda untuk satu dan lainnya. Daftar analisa umur piutang 
dikenal dengan istilah Aging Schedule yang bentuknya berbeda untuk setiap 
perusahaan, sesuai dengan sifat dari piutang yang dimiliki. 
Contoh Aging Schedule 
 

 
Wilson & Co. 

SEKEDUL AGING 
  

        Saldo Di bawah 61 – 90  91 – 120  Lebih 
        Nama pelanggan         31Des   60 hari       hari      hari  120hari 
Western Stainless Stell Corp.   $  98,000 $  80,000 $ 18,000  $   $ 
Brockway Steel Company          320,000   320,000 
Freeport Sheet & Tube Co.           55,000          55,000
Allegheny Iron Work            74,000     60,000      14,000                

       $547,000 $460,000 $ 18,000  $ 14,000  $ 55,000
 

Ikhtisar 
 

Persentase   Saldo yang 
           Estimasi Tak            Diperlukan dalam 

         Umur  Jumlah                     Tertagih                   Penyisihan                
 
Di bawah 60 hari $460,000       4 %   $ 18,000   
61 – 90 hari     18,000      15 %        2,700 
91 – 120 hari              14,000      20 %        2,800 
Di atas 120 hari              55,000      25 %      13,750
         $ 37,650 
 
Saldo akhir tahun penyisihan untuk piutang yang diragukan 
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ICO Procucts, Inc. 
Analysis of Receivables 

December 31, 2002 
    

             Not 
                       More Than  31-60  61-90        91-180       181-365     More Than          
  Not Yet     30 Days  Days         Days          Days          Days         One Year 
Customer            Amount     Due        Past Due  Past Due  Past Due    Past Due   Past Due  Past Due 
 
A. B. Andrews   $ 1,450                        $ 1,450   
B. T. Brooks            300                           $ 100        $ 200 
B. Bryant                 200                   $ 1,200 
L. B. Devine         2,100    $ 12,000                          $ 1,200 
K. Martinez             200                     $ 1,200 
                                     
M. A. Young         1,400   1,000                                100         300                          _____     ______ 
Total                  $47,550       $ 40,00      $ .3,000        $ 1,200 $ 650       $ 500          $   800    $ 1,400 
 
 
 

ICO Products, Inc. 
Estimated Amount of Uncollectible Accounts 

December 31, 2002 
 
 Uncollectible   Estimated 
 Accounts    Amount of 
 Experience  Uncollectible 
Classification  Balances  Percentage   Accounts 
 
Not yet due $ 40,000 2 %  $   800 
Not more than 30 days past due   3,000 5  150 
31 – 60 days past due            1,200       10       120 
61 – 90 days past due               650       20       130 
91 – 180 days past due               500       30       150 
181 – 365 days past due               800       50       400 
More than one year past due           1,400       80    1,120   
        $ 47,550   $2,870 
 
 
D. DISPOSISI PIUTANG 
 Pada umumnya piutang ditagih pada saat jatuh temponya, namun sesuai 
dengan perkembangan zaman, untuk mempercepat penerimaan kas dari piutang, 
pemilik dapat mentransfer piutang yang belum jatuh tempo. Transfer piutang 
pada pihak ketiga dapat diklassifikasi sebagai berikut : 

1. Transfer piutang tanpa tanggung renteng atau penjualan piutang atau yang 
dikenal dengan istilah factoring. 

2. Transfer piutang dengan tanggung renteng atau penggadaian piutang 
ataupun yang dikenal dengan istilah Assignment. 

Factoring atau Sale of Receivable Without Recourse. Dalam factoring dikenal 
istilah factor yaitu orang yang membeli piutang dagang dan biasanya resiko tidak 
tertagihnya piutang ditanggung oleh factor, oleh sebab itu dalam hal ini terdapat 
biaya factoring atau kerugian dari penjualan piutang. Misalkan perusahaan A 
menjual piutangnya sejumlah Rp. 10.000.000,-  seharga Rp. 8.500.000,-.  Untuk 
piutang tersebut sudah disisihkan sebelumnya sebagai tidak tertagih sebesar 
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Rp.200.000,- dan harus dihapuskan jika piutang tersebut dijual. Dalam hal ini 
factor menahan 5 % dari harga jual sebagai jaminan jika ada sales returns and 
allowances. Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi factoring diatas adalah 
sebagai berikut : 
 Cash - - - - Rp. 8.075.000,- 
 Receivable from factor        -      -      -          425.000,- 
 Allowance for bad debts        -        -      -     200.000,- 
 Loss from factoring receivables     -     -    1.300.000,- 
  Accounts receivable - - - Rp. 10.000.000,- 
Perhitungan : 
Cash  =  Rp. 8.500.000,-  −  (5 % x 8.500.000)  =  Rp. 8.075.000,- 
Receivable from factor  =  5 % x 8.500.000  =                 425.000,- 
Loss from factoring receivables  =  10.000.000 − 200.000 − 8.500.000 
        =  Rp. 1.300.000,- 
Misalkan tidak ada sales returns & allowances yang terjadi maka jumlah dana 
yang ditahan oleh factor dikembalikan kepada perusahaan dan dijurnal sebagai 
berikut : 
 Cash - - - Rp. 425.000,- 
 Receivable from factor        -      -                     Rp. 425.000,- 
Selain penjualan piutang tanpa tanggung renteng (sales of receivables without 
recourse or factoring) ada juga penjualan piutang dengan tanggung renteng atau 
sale of receivables with recourse). Misalkan soal yang sama dengan contoh diatas 
tapi piutang dijual dengan tanggung renteng dan asumsikan bahwa kewajiban 
tanggung renteng diestimasi nilai wajarnya adalah Rp. 500.000,-.  Jurnal yang 
dibuat adalah sebagai berikut : 

Cash - - - - Rp. 8.075.000,- 
 Receivable from factor        -      -      -          425.000,- 
 Allowance for bad debts        -        -      -     200.000,- 
 Loss on sale of receivables     -     -       -    1.800.000,- 
  Accounts receivable - - - Rp. 10.000.000,- 
  Recourse obligation      -       - - -           500.000,- 
Perhitungan : 
Cash Receivable  - - - Rp. 8.500.000,- 
Estimated value of recourse obligation         (500.000) 
Net proceeds to be received                        Rp .8.000.000,- 
Book value of the receivables        (9.800.000) 
Loss on sale of receivable   Rp.1.800.000,- 
Assignment of Receivables atau Penggadaian Piutang (Transfer piutang sebagai 
jaminan dari sejumlah pinjaman). 
Disini dikenal istilah Assignor yaitu pihak yang menggadaikan piutang atau pihak 
yang meminjam dan biasanya assignor mengeluarkan wesel / note dan biasanya 
juga yang tetap melakukan penagihan terhadap piutang yang digadaikan tersebut. 
Misalkan pada tanggal 1 Juli 2006, perusahaan A menggadaikan piutangnya 
sejumlah Rp. 3.000.000,- kepada Bank Utama sebagai jaminan untuk selembar 
wesel dengan nilai nominal Rp. 2.000.000,-, 12 %. Perusahaan A tidak 
memberitahukan pelanggannya dan akan terus melakukan penagihan atas piutang 
tersebut diatas. Bank Utama membebani perusahaan A 1 % biaya keuangan 
terhadap piutang yang digadaikan sebagai tambahan bunga wesel. Perusahaan A 
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akan membayar secara bulanan kepada Bank Utama dengan kas dari hasil tagihan 
piutang yang digadaikan. Jurnal yang dibuat pada tanggal 1 Juli 2006, baik pada 
buku Perusahaan A maupun pada buku Bank Utama adalah sebagai berikut : 
 

       Perusahaan A          Bank Utama 
1. Tanggal 1 Juli 2006 pada waktu wesel dikeluarkan dan piutang digadaikan 

Cash …...Rp. 1.970.000,-  Notes receivable Rp. 2.000.000,- 
Finance charge        30.000,-      Cash…………      Rp. 1.970.000,- 
     Notes payable         Rp. 2.000.000,-     Finance Revenue …..      30.000,- 

2. Misalkan selama bulan Juli 2006 berhasil ditagih sejumlah Rp. 1.500.000,- 
dikurangi Cash discounts Rp. 10.000,- dan sales returns & allowances          
Rp. 50.000,- 
Cash  Rp. 1.490.000,- 
Sales discounts  10.000,-   no Entry 
Sales ret & all  50.000,- 
 Accounts Receivabl Rp. 1.550.000,- 

3. Dibayarkan kepada Bank Utama sejumlah hasil tagihan bulan Juli ditambah 
bunga yang terhutang sampai 1 Agustus 2006 
Notes payable   Rp. 1.490.000,-  Cash  Rp. 1.510.000,- 
Interest expense         20.000,- *    Notes receivable       Rp. 1.490.000,- 
 Cash            Rp. 1.510.000,-    Interest revenue               20.000,- 
* (2.000.000 x 12 % x 1/12) 

4.  Selama bulan Agustus telah berhasil ditagih sisa dari piutang dikurang 
Rp.15.000,- yang dihapuskan karena tidak dapat ditagih. 
Cash               Rp. 1.435.000,- 
Allowance for Bad debts   15.000,-   no Entry 
 Accounts receivable     Rp. 1.450.000,- 

 
5. Dibayar sisa hutang kepada Bank Utama ditambah bunga sampai 1 September. 

Notes payable Rp. 510.000,-  Cash -     - ….  Rp. 515.100,- 
Interest expense              5.100,-  * Notes receivable ……..  Rp. 510.000,- 
 Cash     Rp. 515.100  Interest revenue                        5.100,- 
*  (510.000 x 12 % x 1/12) 

 
Piutang Wesel / Notes Receivable 
 Wesel (promissory note) adalah suatu janji tertulis untuk membayar 
sejumlah uang pada suatu waktu tertentu. Wesel ditandatangani oleh si pembuat 
dan dapat dibayarkan pada penagih atau pembawa wesel. Wesel biasanya 
berbunga dan dapat ditransfer atau dijual atau di diskonto. Wesel biasanya timbul 
dari penjualan dalam jumlah besar dimana pembeli ingin memperpanjang jangka 
waktu pembayarannya, wesel biasanya memiliki jangka waktu antara 30 sampai 
90 hari. Penjual juga biasanya meminta wesel dari pelanggan yang hutangnya 
sudah lewat waktu jatuh temponya. 
 Bagi pembuat wesel, disebut hutang wesel (notes payable) dan bagi 
penerima, disebut piutang (notes receivable). Piutang wesel dapat diklassifikasi 
menjadi dua jenis : 

1. Piutang wesel yang berbunga / interest bearing note. 
2. Piutang wesel tanpa bunga / non interest bearing note. 
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Selain klassifikasi diatas, berdasarkan jangka waktu jatuh temponya piutang 
wesel dapat diklassifikasi menjadi : 

1. Piutang wesel dagang atau jangka pendek 
2. Piutang wesel non dagang atau jangka panjang. 

Piutang wesel dagang biasanya memiliki jangka waktu tidak lebih dari 
satu periode akuntansi dan berasal dari transaksi penjualan, seperti dijelaskan 
diatas. Piutang wesel non dagang biasanya timbul dari pinjaman yang diberikan 
kepada pelanggan, karyawan, perusahaan afiliasi dan lainnya serta harus 
dilaporkan secara terpisah dari piutang wesel dagang (trade notes). 
 
Penilaian Piutang Wesel / Valuation of notes receivable 
 Piutang wesel harus dicatat sebesar pada nilai sekarang / present valuenya. 
Present value sama dengan harga jual tunai pada saat sekarang. Selisih antara 
nilai sekarang dengan nilainya pada saat jatuh tempo dianggap sebagai bunga. 
Non interest bearing note, didalam nilai nominal yang tercantum pada wesel 
sudah termasuk bunga, oleh sebab itu present valuenya adalah perbedaan antara 
nilai nominal wesel dengan bunga yang sudah termasuk didalamnya. 
 Untuk mencatat penerimaan selembar wesel, notes receivable didebit 
sebesar nilai nominalnya / face value. Jika nilai nominal tidak sama dengan 
present valuenya sebagaimana halnya dengan non interest bearing notes, 
selisihnya dicatat sebagai premium atau discount dan diamortisasi sepanjang 
jangka waktu wesel. Dan jurnalnya akan terlihat sebagai berikut : 
 Notes receivable   ………… xx 
  Sales …………………….     xx 
  Discount on notes receivable   xx 
 Sebagai ilustrasi, misalkan PT. ARI menjual produk pada tanggal             
1 Januari 2007 dengan harga Rp. 10.000.000,-.  Pembeli memberi selembar wesel 
yang jatuh tempo tanggal 31 Desember 2008. Nilai jatuh tempo wesel termasuk 
bunga sebesar 10 %. Jadi nilai jatuh tempo wesel adalah : 
 FVn  =  R  x  (1  +  i)2    FV  =  Future Value 
 FV2  =  Rp. 10.000.000  x  (1,1)2     n  =  jumlah tahun 
         =  10.000.000  x  1,21      R  =  nilai nominal 
         =  Rp. 12.100.000,-        i   =  tingkat bunga 
Dalam menghitung Future Value atau Present Value biasanya digunakan daftar / 
tabel tapi bisa juga dengan menggunakan rumus seperti diatas. Jika wesel yang 
diterima oleh PT. ARI diatas merupakan wesel yang berbunga maka nilai 
nominalnya adalah Rp. 10.000.000,-  dan jika wesel tersebut tanpa bunga maka 
nilai nominalnya adalah sebesar Rp. 12.100.000,-  dan akan dijurnal sebagai 
berikut : 
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     Interest bearing note            Non-Interest bearing note 
Nilai nominal  =  nilai sekarang   Nilai nominal  =  nilai jatuh tempo 

= Rp. 10.000.000,-      = Rp. 12.100.000,- 
tingkat bunga wesel 10 %     tidak ada tingkat bunga 

 
          2007 
         1 Jan Untuk mencatat wesel yang diterima sebagai pembayaran dari produk yang 

dijual. 
 Notes receivable Rp. 10.000.000,-   Notes receivable Rp. 12.100.000,- 
  Sales …….. Rp. 10.000.000,-       Sales                   Rp. 10.000.000,- 
       Discount on notes receivable Rp. 2.100.000,- 
         31 Des Untuk mencatat bunga yang diperoleh selama satu tahun. 
    Interest receivable Rp. 1.000.000,-   Discount N/R Rp. 1.000.000,- 
  Interest revenue  Rp. 10.000.000,-    Interest revenue Rp. 1.000.000,- 
          2008 
         31 Des Untuk mencatat penyelesaian wesel pada tgl jatuh tempo dan bunga untuk satu 

tahun 
    Cash  .…... Rp. 12.100.000,-       Cash ……….        Rp. 12.100.000,- 
           Discount on N/R    Rp. 1.100.000,- 
       Notes receivable Rp. 10.000.000,-          Notes receivable Rp. 12.100.000,- 
       Interest receivable …  1.000.000,-          Interest revenue           1.100.000,- 
       Interest revenue   …..  1.100.000,-  * 

 *  (11.000.000  x  10 %) 
 
Piutang Wesel yang ditukar dengan Kas 
Wesel Ditukar Dengan Kas. Bilamana suatu wesel ditukar dengan kas, dan tak 
ada hak atau keistimewaan-keistimewaan lain yang terlibat, nilai sekarang wesel 
itu dianggap sebesar jumlah kas yang diperoleh. Wesel harus dicatat dengan nilai 
nominalnya dan jikan ada selisih antara nilai nominal dengan kas yang diperoleh 
harus dicatat sebagai premi atau diskonto wesel. Premi atau diskonto ini harus 
diamortisasi selama usia wesel sebagaimana diilustrasikan sebelumnya untuk 
Alpha Corporation. Total bunga diukur menurut selisih kas sebenarnya yang 
diterima oleh peminjam dan jumlah total yang akan diterima di masa mendatang 
oleh pembeli pinjaman. Premi atau diskonto wesel yang dilaporkan di neraca 
sebagai tambahan atau pengurang langsung nilai nominal piutang, dengan 
demikian akan menunjukkan nilai sekarangnya. 
 
Wesel Ditukar Dengan Harta Tetap, Barang-barang, atau Jasa-jasa. Jika suatu 
wesel dikeluarkan untuk ditukar dengan harta tetap, barang, atau jasa dalam suatu 
transaksi yang lugas, nilai sekarang wesel biasanya didukung dengan syarat-
syarat wesel atau dokumen-dokumen pendukung. Ada suatu anggapan umum 
bahwa bunga yang ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu 
transaksi menunjukkan kompensasi yang wajar dan layak bagi penggunaan dana 
yang dipinjam. Namun demikian, jika terdapat salah satu dari kondisi-kondisi 
berikut ini, akan timbul masalah penilaian : 

(1) Tarif bunga tidak ditetapkan 
(2) Tarif yang ditetapkan tidak cukup layak, karena pengaruh sifat transaksi 

dan keadaan sekitarnya. 
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(3) Jumlah nominal yang ditetapkan atas wesel banyak berbeda dari harga 
jual ekuivalen kas berjalan harta tetap, barang atau jasa yang sejenis atau 
dari nilai pasar berjalan wesel yang sejenis pada tanggal transaksi. 

Berdasarkan kondisi-kondisi di atas, APB No. 21 meminta 
dilaksanakannya pengakuan akuntansi menurut hakikat ekonomi transaksi, 
bukannya menurut bentuk wesel yang bersangkutan. Wesel harus dicatat dengan 
(1) nilai pasar yang wajar atas harta tetap, barang, atau jasa yang ditukarkan atau 
(2) nilai pasar berjalan atas wesel, mana yang dapat ditentukan lebih jelas. 
Perbedaan antara jumlah nominal wesel dengan nilai sekarangnya dicatat sebagai 
diskonto atau premi dan diamortisasi selama usia wesel. 

Sebagai ilustrasi, misalkan pada tanggal 1 Juli 2008, PT. RINA menjual 
sebidang tanah yang dibeli tiga tahun yang lalu seharga Rp. 250.000.000,-. 
Pembeli menyerahkan selembar wesel satu tahun dengan nilai nominal Rp. 
410.000.000,-  dengan tingkat bunga 10 %. Sebelum dijual tanah tersebut dinilai 
oleh tim apraisal nilai pasarnya adalah Rp. 400.000.000,- . Jurnal yang dibuat 
untuk mencatat transaksi diatas adalah sebagai berikut : 
1 Juli 2008 Notes receivable Rp. 410.000.000,- 
  Land …………………… Rp. 250.000.000,- 
  Discount on notes receivab..…..   10.000.000,- 
  Gain on sale of land ………….  150.000.000,- 
Ketika wesel dibayar pada tanggal jatuh temponya PT. RINA akan menerima 
nilai nominal wesel (Rp. 410.000.000) ditambah bunga (410.000.000  x  10 %) = 
Rp.41.000.000,-  atau jumlah nilai jatuh tempo wesel yaitu Rp. 451.000.000,- 
Meskipun jumlah bunga wesel adalah Rp. 41.000.000,-  namun yang dicatat 
adalah Rp. 51.000.000,-  yang merupakan selisih antara nilai jatuh tempo wesel 
dengan nilai pasar tanah pada saat pertukaran. Jadi suku bungan efektif dari wesel 
tagih adalah 51.000.000  :  400.000.000  =  12,75 %. 
Jika PT. RINA mengamortisasi diskonto secara garis lurus dan tutup buku pada 
tanggal 31 Des, maka pada 31 Des 2008 dibuat jurnal untuk mengakui 
pendapatan bunga sebagai berikut : 
31 Des 2008 Interest receivable Rp. 20.500.000,- 
  Discount on N/R   ………   5.000.000,-   
   Interest revenue   …  Rp. 25.000.000,- 
*  (410.000.000  x  10 %  x  6/12) 
Dan pada tanggal jatuh tempo wesel 30 Juni 2009 akan dibuat jurnal pelunasan 
wesel sebagai berikut : 
30 Juni 2009 Cash   …….. Rp. 451.000.000,- 
  Discount on N/R        5.000.000,-  
   Notes receivable  …. Rp. 410.000.000,-  
   Interest receivable  ………  20.500.000,- 
   Interest revenue   ………..   25.500.000,- 
Selain metode garis lurus, premi atau diskonto wesel dapat diamortisasi dengan 
menggunakan metode bunga efektif. 
Sebagai ilustrasi dimisalkan PT. Kerry telah melakukan survey atas tanah seluas 
800.000 are untuk Mountai Meadow Ranch. Pada tanggal 31 Desember 2008 
Horrocks menerima wesel $ 45.000 sebagai pembayaran jasa tersebut. Wesel 
tersebut tak berbunga dan jatuh tempo dalam tiga cicilan tahunan masing-masing 
sebesar $ 15.000 sejak 31 Desember 2009 Asumsikan bahwa wesel tersebut tidak 
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memiliki nilai pasar, dan juga tidak ada estimasi obyektif yang dapat dilakukan 
atas nilai pasar jasa yang diserahkan. Setelah mempertimbangkan suku bunga 
utama periode berjalan, status kredit Ranch jaminan yang tersedia, persyaratan 
pembayaran kembali, dan suku bunga umum untuk hutang lain dari pemberi 
wesel, dianggap bahwa suku bunga sebesar 10 % cukup memadai. Wesel harus 
dicatat sebesar nilai sekarang dan suatu diskonto diakui. Perhitungan didasarkan 
pada Tabel Nilai Sekarang IV sebagai berikut : 

Jumlah nominal wesel  ………………………………… $ 45.000 
Dikurangi nilai sekarang wesel : 

PVn  =  R (PVAF)3   10 %  
PVn  =  $ 15.000 (2,4869)  ……………………….   37.303 * 

Dikonto wesel  ………………………………………... $  7.697 
* Dibulatkan ke dollar terdekat. 

 
Ayat jurnal untuk mencatat wesel tersebut akan tampak sebagai berikut : 
2008 
31 Des.    Wesel Tagih  ……………………………………..    45.000 
  Diskonto Wesel Tagih  ……………………...          7.697 
  Pendapatan Jasa  ……………………………        37.303 
        Untuk mencatata wesel tagih tak berbunga  
        Sebesar nilai sekarangnya yang didasarkan 
        Pada suku bunga yang dianggap layak se – 
        Besar 10 % per tahun. 
 
Skedul yang menunjukkan amortisasi diskonto wesel disajikan di bawah ini. 
 

(1)    (2)    (3)    (4)              (5) 
Nilai 

                               Nominal           Diskonto 
          Sebelum   yang               Amor-            Pemba- 
           Cicilan              belum            Jumlah   sasi           bayaran 
           Periode           Diamorti-             Bersih           Diskonto  yang 
          Berjalan            sasikan          (1) – (2)         10 %  x  (3)         Diterima 

 
31 Des 2005 ….         $ 45.000           $ 7.697           $ 37.303            $ 3.730            $ 15.000 
31 Des 2006 ….            30.000              3.967  26.033               2.603    15.000 
31 Des 2007 ….            15.000              1.364     13.636               1.364      15.000
                   $ 7.697            $ 45.000 
 
 
Pada setiap akhir tahun, ayat jurnal yang mirip dengan ayat jurnal berikut akan dibuat. 
2009 
31 Des  Kas  …………………………..    $ 15,000 
  Diskonto wesel tagih  ………...        3,730 
   Pendapatan bunga  ……………….    $   3,730 
   Wesel tagih  ………………………      15,000 
Untuk mencatat cicilan tahun pertama atas wesel tagih dan pengakuan bunga 
yang diperoleh pada periode yang bersangkutan. 
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Pendiskontoan Note Receivable 
 Notes receivable dapat digunakan sebagai alat untuk memperoleh kas 
secara cepat, yang biasa disebut dengan pendiskontoan wesel (discounted Notes 
receivable). Didalam pendiskontoan wesel harus dicari lebih dahulu hal-hal yang 
berikut : 
1. Nilai jatuh tempo wesel yang dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

Nilai jatuh tempo wesel  =  (nilai nominal wesel  x  tingkat bunga wesel  x  
jangka waktu wesel)  +  nilai nominal wesel 

2. Jumlah diskonto, dihitung dengan rumus yang berikut : 
Jumlah diskonto  =  nilai jatuh tempo  x  tarif diskonto  x  jangka waktu 

diskonto 
Tarif diskonto adalah tingkat bunga diskonto yang telah disepakati oleh kedua 
belah pihak. Jangka waktu diskonto adalah mulai tanggal wesel didiskontokan 
sampai dengan tanggal jatuh tempo wesel. 

3. Jumlah kas yang diterima dari hasil pendiskontoan wesel, yang dihitung 
dengan rumus sebagai berikut : 

 Jumlah kas yang diterima  =  nilai jatuh tempo  -  jumlah diskonto 
 
Misalkan PT. CITRA menerima selembar wesel dari seorang pelanggan pada 
tanggal 1 September 2007 dengan nilai nominal Rp. 5.000.000,- ,  90 hari, 10 %, 
sebagai pembayaran piutang yang sudah jatuh tempo. Pada tanggal 10 September 
2007 wesel tersebut didiskontokan ke bank dengan tarif diskonto 15 %. Untuk 
menentukan jangka waktu diskonto dapat dihitung dengan membuat garis sebagai 
berikut : 
    10 / 9 - 2007      30 / 11 - 2007
  
    1 / 9 - 2007 
             80 hari 
  10 hari  30 hari      60 hari          90 hari 
 
     jangka waktu dikonto 
Nilai jatuh tempo wesel  =  (Rp. 5.000.000  x  10 %  x  90 / 360)  +  Rp. 5.000.000 
    =  Rp. 5.125.000,- 
Jumlah diskonto  =  Rp. 5.125.000,-  x  15 %  x  80 / 360  =  Rp. 170.833,- 
Jumlah kas yang diterima  =  Rp. 5.125.000,-  −  Rp. 170.833,- 
         =  Rp. 4.954.167,- 
Setelah dihitung hal-hal diatas maka dapat dibuat jurnal dari transfer piutang 
wesel dengan tanggung renteng / perdiskontoan wesel diatas baik dibuku PT. 
CITRA maupun pada buku Bank sebagai berikut : 
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         PT. CITRA             BANK 
 
01/09-2007 Notes receivable  Rp. 5.000.000,- 
        Accounts receivable  Rp. 5.000.000,-  No. Entry 
10/09-2007 Cash ……. Rp. 4.954.167,-       Notes receivable  Rp. 5.000.000,- 
  Interest expense          45.833,-   Cash  ……    Rp. 4.954.167,- 
        Notes receivable  ….Rp. 5.000.000,-   Interest revenue  … 45.833,- 
30/11-2007 No Entry         Cash…………      Rp. 5.125.000,- 
            Notes receivable      p. 5.000.000,- 
          Interest revenue  …….  125.000,- 

 
Misalkan pada tanggal 30 November 2007 yang membuat wesel tidak 

dapat melunasi weselnya, maka PT. CITRA bertanggung jawab untuk melunasi 
wesel tersebut dan pada tanggal   20 Desember 2007 baru pembuat wesel 
melunasi wesel beserta bunga yang terhutang dari tanggal 30 November s/d 
Desember 2007 dengan tingkat bunga 15 %. Jurnal tanggal 30 November dan    
20 Desember 2007 akan terlihat sebagai berikut : 

 
    PT. CITRA               BANK 

 
30/11-2007 Account receivable  Rp. 5.125.000,-  Cash ……. Rp.5.125.000,-
                                                                                                                             
Cash………………...Rp.5.125.000,-               Interest revenue  ……  125.000,- 
        Notes receivable Rp. 5.000.000,- 
20/12-2007 Cash ……. Rp. 5.167.708,-   
        Accounts receivable  Rp. 5.125.000,-  No. Entry 
        Interest revenue    ………..   42.708,-  * 
* (5.125.000,-  x  15 %  x  20 / 360) 
Untuk penyajian dineraca piutang dapat diklassifikasi menjadi piutang dagang 
(accounts receivable), piutang wesel (notes receivable) dan piutang non dagang / 
piutang lain-lain (miscellaneons receivable). Sebagai contoh perhatikan penyajian 
piutang dineraca berikut ini. 
 
 
LSB INDUSTRIES, INC. 

1984   1983 
Aktiva Lancar :          
      Kas    …………………………………………….      $  2.492.861     $ 1.978.997 
      Piutang usaha dan wesel tagih : 
 Dagang, dikurangi penyisihan untuk piutang 
    Ragu-ragu sebesar $ 2.979.706 pd thn 1984 
    Dan $ 3.325.050 tahun 1983    ……………         19.704.213        9.692.224 
 Lain-lain, dikurangi penyisihan untuk piutang 
    Ragu-ragu sebesar $ 20.000 pd thn 1984 
    Dan $ 545.203 tahun 1983    ………………             917.028           397.764 
 Persediaan    …………………………………         43.319.967      34.966.186 

Beban dibayar di muka dan perlengkapan  …            2.512.974        1.089.298 
       Total aktiva lancar    ……………………          68.947.043      48.124.469 

45 



 
PIONER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. 

1984   1983 
Aktiva Lancar :          
      Kas    …………………………………………….      $  5.754.402     $   1.724.827 
      Sekuritas yang mudah dipasarkan    ……………..        18.684.951          6.489.833 

Piutang : 
 Dagang    ……………………………………..       44.701.282         40.525.360  
 Lain-lain ……………………………………..          2.000.090          4.390.434 
 Persediaan    …………………………………      213.685.893       271.543.088 

Beban dibayar di muka     …………………..           8.499.573           9.146.520 
Beban pajak penghasilan yang ditangguhkan, 
   Bersih     …………………………………..         16.280.133       - 

       Total aktiva lancar    ……………………    $ 309.606.324    $ 333.820.052 
 
CATATAN UNTUK LAPORAN KEUANGAN 
Catatan 1 (Sebagian) : Kebijakan Akuntansi Penting 
Piutang : 
 Piutang dinyatakan dalam jumlah bersih sesudah penyisihan untuk 
piutang ragu-ragu sebesar $ 2.138.081 dan $ 1.651.217, masing-masing pada 
tanggal 31 Agustus 1984 dan 1983. 
 
Soal Untuk Latihan 
1. Sun Company suatu pedagang besar, menggunakan metode umur untuk 

mengestimasikan kerugian akibat piutang ragu-ragu. Skedul umur piutang 
berikut disusun pada tanggal 31 Desember 2007. 

 
Umur Piutang    Jumlah 
  0 − 30 hari   $ 561.600 
31 − 90 hari      196.100 
61 − 60 hari        88.400 
91 − 120 hari        18.500 

  Lebih dari 120 hari         9.600 
      $ 874.200 
 Skedul berikut menunjukkan saldo piutang akhir tahun dan pengalaman 

mengenai piutang tak tertagih selama lima tahun yang lalu. 
 

 
Pengalaman Kerugian – Persentase Piutang Tak Tertagih 

     Piutang 
Tahun  Akhir Tahun  0 – 30 hari     31 – 60 hari      61 – 90 hari      91 – 120 hari      Lebih dari 120 
hari
2006 $ 780.700     0,5 %               1,0 %          10,2 %      49,1 %         78,2 % 
2005    750.400     0,4 %  1,1 %          10,0 %      51,2 %         77,3 % 
2004    681.400     0,6 %  1,2 %          11,0 %      51,7 %         79,0 % 
2003    698.200     0,5 %  0,9 %          10,1 %      52,3 %         78,5 % 
2002    723.600     0,4 %  1,0 %            8,9 %      49,2 %         77,6 % 
 
Saldo penyisihan untuk Piutang Ragu-ragu yang belum disesuaikan per              
31 Desember 2007 adalah sebesar $ 31.796. 
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Diminta : Hitunglah saldo perkiraan penyisihan yang benar berdasarkan kerugian 
rata-rata menurut pengalaman lima tahun yang lalu dan buatlah ayat jurnal 
penyesuaian akhir tahun yang diperlukan. 
 
2. Selama tahun kedua operasi, Shank Corporaton menghadapi kesulitan 

keuangan. Shank memutuskan untuk menggunakan piutangnya sebagai sarana 
untuk mendapatkan kas guna melanjutkan operasinya. Pada tanggal 1 Juli 
2007, Shank memfaktorkan piutangnya sebesar $ 75.000 dengan hasil kas 
sebanyak $ 69.500. Pada tanggal 27 Desember 2007, Shank menggadaikan 
sisa piutangnya sebesar $ 250.000 per tanggal itu sebagai agunan pinjaman 
$125.000 dengan suku bunga tahunan 12 % dari Sandy Finance Company. 
Shank menerima $ 125.000 dikurangi beban keuangan 2 %. Informasi 
tambahan adalah sebagai berikut : 

 Penyisihan untuk Piutang Ragu-ragu, 31/12/07    ………    $ 3.200 
(kredit) 

 Estimasi tak tertagih, 31/12/07    ………………………..       3 % dari 
piutang 

 Piutang Usaha (tidak termasuk piutang yang  
      difaktorkan  dan digadaikan) 31/12/07    ……………               $ 50.000 
 Tidak satupun piutang yang digadaikan telah tertagih pada akhir tahun itu. 
Diminta : 

(1)  Buatlah ayat jurnal untuk mencatat penerimaan kas dari : 
a. pemaktoran  
b. penggadaian piutang usaha 

(2)  Buatlah ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat penyesuaian ke 
penyisihan untuk Piutang Ragu-ragu. 

(3)  Susunlah seksi piutang dari neraca Shank setelah transaksi-transaksi di 
atas. 

(4)  Ayat jurnal apa yang akan dicatat pada pembukuan Shank bila piutang 
yang difaktorkan telah tertagih ? 

 
3. R. Almond menerima dari H. Jarman, seorang pelanggannya, wesel 12 %, 90 

hari, sebesar $ 6.000, tertanggal 6 Juni 2007. Pada tanggal 6 Juli, Almond 
mendiskontokan wesel Jarman pada tarif diskonto 10 % dan mencatat 
pendiskontoan itu sebagai penjualan sesuai dengan Statement FASB No. 77. 
Bank memprotes penolakan pembayaran atas wesel itu dan membebani 
Almond dengan biaya protes sebesar $ 10 sebagai tambahan atas nilai jatuh 
tempo wesel. Pada tanggal 28 September 2007, wesel itu dapat ditagih oleh 
Almond dengan bunga 15 % dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal 
penagihan. Ayat jurnal apa yang akan tampak pada pembukuan Almond untuk 
mencatat transaksi-transaksi di atas? (Asumsikan setahun 360 hari). 

 
4. Pada tanggal 1 Juni 2007, Flint Company menerima wesel berbunga 11 %, 90 

hari sebesar $ 5.200 dari seorang pelanggan atas piutangnya yang lewat waktu. 
Flint langsung mendiskontokan wesel itu dengan tanggung renteng ke State 
Bank pada tarif diskonto 15 %. Transaksi diskonto itu tidak memenuhi kriteria 
FASB untuk dicatat sebagai penjualan. Pada tanggal jatuh tempo, bank 
memberitahu Flint bahwa wesel itu ditolak dan jumlah wesel itu ditambah 
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biaya protes $ 25 telah dibebankan pada rekeningnya. Flint tidak dapat 
menagih wesel itu dari pelanggannya. 
(1) Berapa banyak uang yang akan diterima Flint dalam pendiskontoan wesel 

tersebut ? 
(2) Berapa suku bunga efektif yang akan ditetapkan bank atas wesel itu ? 
(3) Buatlah ayat jurnal untuk mencatat kejadian-kejadian tersebut diatas. 

(Asumsikan setahun 360 hari). 
 
5. On January 1, 2007, Lost Valley Realty sold a tract of land to three doctors as 

an invesment. The land, purchased 10 years ago, was carried on Lost Valley’s 
books at a value $ 125.000. Lost Valley received a non-interest-bearing note 
for $ 220,000 from the doctors. The note is due December 31, 2008. There is 
no readily available market value for the land, but the current market rate of 
interest for comparable notes is 10 %. 

 
Intructions : 

(1) Give the journal entry ot record the sale of land on Lost Valley’s books. 
(2) Prepare a schedule of discount amortization for the note with amounts 

rounded the nearest dollar. 
(3) Give the adjusting entries to be made at the end of 2007 and 2008 to 

record the effective interest earned. 
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PERSEDIAAN  
(INVENTORY) 

 
A. DEFINISI DAN  KLASSIFIKASI PERSEDIAAN 

Persediaan adalah aktiva perusahaan yang dimiliki dengan tujuan untuk 
dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan atau akan digunakan/ 
dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual. 
 
Klassifikasi Persediaan 

Pada perusahaan dagang hanya ada satu jenis Persediaan yaitu Persediaan 
barang dagangan (inventory). Sedangkan pada perusahaan manufaktur ada tiga 
jenis Persediaan yaitu Persediaan bahan baku (raw materials), Persediaan barang 
dalam proses (goods in process / work in process) dan Persediaan barang jadi 
(finsihed goods). 
 Bahan baku disebut juga bahan langsung (direct materials) karena 
langsung digunakan dalam proses produksi. Barang dalam proses adalah barang 
yang masih harus diproses lebih lanjut sebelum dapat dijual dan biasanya barang 
dalam proses terdiri dari tiga unsur biaya antara lain : 

1. Direct Materials Costs / Biaya bahan baku 
2. Direct Labor Costs / Biaya tenaga kerja langsung 
3. Manufacturing Overhead Costs / Biaya fabrikasi tidak langsung yang 

biasanya terdiri dari berbagai jenis biaya antara lain : biaya perlengkapan 
pabrik, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya penyusutan yang 
berhubungan dengan fabrikasi, biaya pemeliharaan / perbaikan, biaya pajak, 
asuransi, biaya listrik (heat, light and power dan sebagian biaya penjualan 
dan umum yang dibebankan ke biaya fabrikasi). 

Barang jadi adalah barang yang sudah selesai diproduksi dan siap / menunggu 
untuk dijual. 
 
B. SISTEM PENCATATAN PERSEDIAAN 
          Ada dua sistem pencatatan akuntansi Persediaan yaitu Periodic Inventory 
System dan Perpetual Inventory System. 
Misalkan informasi mengenai inventory PT. Debo pada akhir suatu periode adalah 
sebagai berikut :  
 Persediaan awal    …………….    100 units  @  $100 
 Pembelian ………………..     500 units  @  $100 
 Persediaan akhir    ……………     150 units 
Penjualan selama satu periode sejumlah $60,000 sebanyak 400 unit yang memiliki 
total cost $40,000 semua penjualan dan pembelian adalah dengan kredit. 
Jurnal yang diperlukan jika digunakan sistem persediaan periodik dan sistem 
persediaan perpetual adalah sebagai berikut :  
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Periodic Inventory System            Perpetual Inventory System 
Jurnal untuk pembelian selama periode berjalan : 
Purchases    ………   $50,000  Inventory    ………..   
$50,000 

Accounts Payable   ……..   $50,000 Accounts Payable    …….  $50,000 
Jurnal penjualan selama periode berjalan : 
Accounts Receivable $60,000 Accounts Receivable $60,000  

Sales (400 x $150)   ……..  $60,000 Sales    …………………  $60,000 
 Cost of goods sold     $40,000 
 Inventory    …………..    $40,000 
Jurnal untuk inventory yang mengalami penyusutan 
(100 + 500 – 400 – 200) 
Persediaan akhir = 150   Cost of goods sold $5,000 
Susut    ……….      50 units Inventory (50 x $100)  …. $5,000 
 No Entry 
 
Jika digunakan sistem persediaan periodik, tidak perlu dibuat jurnal untuk 
persediaan yang mengalami penyusutan, pada akhir periode berdasarkan physical 
inventory taking yang dilakukan, dibuat jurnal untuk harga pokok penjualan (cost 
of goods sold) yang jumlahnya secara otomatis sudah tepat. Sebaliknya jika 
dipakai sistem persediaan perpetual perlu dibuat jurnal untuk susutnya persediaan 
seperti ditas. 
 
C. PENENTUAN JUMLAH PERSEDIAAN 
Termasuk sebagai persediaan, selain persediaan barang yang ada digudang 
perusahaan juga persediaan barang yang sedang dalam perjalanan yang 
kepemilikannya ditentukan berdasarkan syarat penjualannya FOB (Free On 
Board) shipping point atau FOB destination, persediaan barang konsinyasi (goods 
on consignment), conditional sales, installment sales dan repurchase agreements. 
 
Penentuan Nilai Perolehan Persediaan (Inventory Cost) 
Termasuk sebagai nilai perolehan persediaan adalah semua biaya yang 
dikeluarkan, baik yang langsung maupun yang tidak langsung berhubungan 
dengan perolehan persediaan, persiapan dan penempatan untuk penjualan. Dengan 
kata lain termasuk sebagai nilai perolehan persediaan semua biaya yang 
dikeluarkan sampai dengan persediaan tersebut siap untuk dijual. Sedangkan pada 
perusahaan manufaktur nilai persediaan barang jadi ditentukan dengan membuat 
schedule of cost of goods manufactured, seperti terlihat berikut ini: 
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Bartlett Corporation 
Schedule of Cost of Goods Manufactured 

 
For the Year Ended December 31, 2002 

Direct materials : 
Raw materials inventory, January 1, 2002    ……….. $21,350 
Purchases     ………………………………………… 107,500
Cost of raw materials available for use    …………… $128,850  

    22,350Less : Raw materials inventory, December 31, 2002 
Raw materials used in production     ……………………. $106,500 
Direct labor     ……………………………………………     96,850 

  12,055 

dd : Work in process inventory, January 1, 2002  …….     29,400 

ess : Work in process inventory, December 31, 2002  …     26,500 

ost of goods manufactured     ………………………….. $340,305

Manufacturing overhead : 
Indirect labor    ……………………………………… $40,000 
Factory supervision      ………………………………   29,000 
Depreciation – factory buildings and equipment   …..   20,000 
Light, heat, and power    …………………………….   18,000 
Factory supplies     …………………………………..   15,000 
   Miscellaneous manufacturing overhead    …………...   134,055 
Total manufacturing costs    ……………………………. $337,405 
A
 
 $366,805 
L
 
C  

i jika pembayaran dilakukan setelah 

etode yaitu Metode 
ersih (net method) dan Metode kotor (gross method). 

 
Discounts sebagai pengurang nilai perolehan. Trade discounts adalah selisih 
antara harga yang ada di katalog dengan harga yang diberikan pada pembeli. Oleh 
karena itu cost sama dengan harga yang ada di katalog dikurangi trade discounts. 
Tidak ada jurnal yang harus dibuat untuk trade discounts dan pembelian harus 
dicatat dengan harga bersihnya. Berbeda dengan trade discounts, cash discounts 
diberikan jika pembayaran dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan 
persentase tertentu dari jumlah yang dibayar, misalnya 2/10 – n/30 yang artinya 
akan diberikan cash discounts sebesar dua persen jika dibayar tidak lebih dari 
sepuluh hari sesudah transaksi penjualan, tap
lewat sepuluh hari maka pembayaran penuh. 
Cash discount dapat dicatat dengan menggunakan dua m
b
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Transaction Purchases Reported Net Purchases Reported  
Gross 

Purchase of merchandise 
priced   at  $10,000 along 
with a cash discount of 2 

a). of 
n 

b) t of 

c). t 
d 

unt 
period has lapsed 

ccounts Payable       9,800  

   Cash  ……             9,800 

 

   Accounts Payable      200

         

Inv
 AccountsPayable 10,000  

 

le     1    

   Cash ………..    10,000  

 No entry required 

%. 
Assuming payment 
the Invoice withi
discount period 

.Assuming paymen
the Invoice after 
discount period 
Required adjustment a
the en  Of the perio
assuming that the 
Invoice has not been 
paid and The disco

Inventory  …  9,800      

A
 
 
Accounts Payable   9,800  
  
 
 Accounts Payable   9,800   
  Discounts Lost ..       200  
        Cash  ……….    10,000 
   Discounts Lost ..       200   

 

entory  … 10,000  

 
Accounts Payab 0,000
      Inventory  200 
      Cash  ………….9,800 
Accounts Payable   10,000 
  
 

 
 
 
Purchase Returns and Allowances / pengembalian dan pengurangan pembelian. 
Penyesuaian harga faktur dapat terjadi jika barang dagangan rusak atau mutunya 
dibawah atau tidak sesuai dengan yang dipesan. Misalkan ada pengurangan harga 
pembelian sebesar $ 400 , karena ada barang yang rusak, maka jurnal yang dibuat 
adalah sebagai berikut :  
Jika digunakan Periodic inventory System, 
Accounts Payable    ………………………    $400 
Purchase Returns and Allowances    …………….    $400 
Jika digunakan Perpetual Inventory System, 
Accounts Payable    ………………………    $400 
Inventory     ……………………………………..    $400 

pembelian. Perhitungan nilai persediaan yang dibeli adalah sebagai 

 discounts (jika digunakan gross method) dan 
urchase returns and allowances. 

apat digunakan dan yang banyak 
dig  lain adalah : 

 
Purchase Returns and Allowances adalah merupakan contra account dari 
perkiraan 
berikut :  
Nilai faktor ditambah freight in, storage atau biaya penyimpanan dan biaya 
penyajian, dikurangi dengan cash
p
 
D. METHODE PENILAIAN INVENTORY 
Pada akhir periode akuntansi, nilai inventory harus dialokasikan berapa yang 
masih ada dan harus dilaporkan sebagai inventory atau aktiva di neraca dan 
berapa nilai dari inventory yang sudah terjual selama periode berjalan dan 
dilaporkan sebagai harga pokok penjualan yang harus dilaporkan pada laporan 
rugi laba. Untuk menentukan jumlah inventory yang masih ada dan jumlah cost of 
goods sold, ada beberapa metode yang d

unakan secara umum antara
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• Specific Indentification 

         
njualan tahun 2007 seperti berikut ini 

an tidak memiliki saldo awal persediaan. 
 

ion Number of Units Unit Cost 

• Average cost 
• First-in, first-out (FIFO) 
• Last-in, first-out (LIFO) 

Di United State of America yang terbanyak digunakan oleh perusahaan adalah 
metode FIFO. Untuk mengilustrasikan keempat metode diatas, misalkan  
PT. Orien memiliki data pembelian dan pe
d

Descript Total Cost 
Pu

3 

November 6 

rchases 
Sales : 

        
            700 

 13 

$15 

 

1,300 

$12,400

rchases : 
January 1 
March 2
July 15 

 
Total Pu

 
200 
300 
500 
100 

            
         1,100  

 
$10 
 12 
 11 

 

$2,000 
 3,600 
 5,500 

 
 

 
Untuk menyederhanakan permasalahan misalkan semua penjualan terjadi pada 
tanggal 31 Desmber 2007. Jika PT. Orien menggunakan specific identification 
method dan ingin memperlihatkan laba yang maximum maka perhitungan cost of 
goods sold tahun 2007 diambil dari inventory yang memiliki harga perolehan 

ang terendah, sebagai berikut :  
 

   

y

                             Number of   Unit   Total 
                                  Units   Cost  Cost 

Pembelian Januari 1                200              $10  $2,000 
Pembelian July 15                   500     11    5,500 
Total cost of goods sold 700               $7,500 

 

 nilai rata-
old sebagai berikut :  

eighted Average Cost per unit = $12,400 : 1,100 units 

ost of oods ld s x $11.27 
        = $7,890

 
Specific identification method adalah metode yang sangat sedikit digunakan oleh 
perusahaan di USA. Metode ini sangat sesuai digunakan pada perusahaan yang 
bergerak dalam penjualan mobil,karena masing-masing unit memiliki identitas
khusus,seperti nomor mesin, nomor mobil yang tertera di STNK atau nomor BK. 
Jika digunakan Average Cost Method, harus dihitung terlebih dahulu
rata per unit kemudian ditentukan cost of goods s
Total purchases 1,100 units, Total cost $12,400 
W
         = 11.27 per unit. 
C  g so       = 700 unit
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Apabila di k to FO, cost of go d  dihitung ai berikguna an me de FI o s sold  sebag ut :  
of  

 

    Batch    Number  Unit   Total 
Purchased       Units   Cost   Cost 
January 1      200   $10  $2,000 
March 23      300     12    3,600 
July 15                  200                11    2,200 
Total Cost of goods sold   700     $7,800 

una an me de LI o ds sol  seba kut :  
of  

s   

 
Apabila dig k to FO, Cost of g o d dihitung gai beri
      Batch    Number  Unit   Total 
     Purchased      Unit    Cost  Cost 
November 6                 100   $13  $1,300 
July 15       500     11    5,500 
March 23      100     12    1,200 
Total Cost of goods sold $              700                                       $8,000 

ah metode yang paling sesuai dengan current inventory cost dan 
urrent revenues. 

 LIFO dengan menggunakan perpetual 
ventory system adalah sebagai berikut :  

 
Method, Perpet ry System 

Pembelian Penjualan  

                                                   
Metode LIFO adal
c
 
 
Pada contoh diatas diasumsikan perusahaan menggunakan periodik inventory 
system, jika digunakan perpetual inventory system nilai inventory yang tersedia 
untuk dijual berubah setiap ada pembelian. Misalkan pada contoh diatas 300 units 
dijual pada tanggal 30 Juni dan 400 unit dijual pada 31 Desember 2007. 
Perhitungan harga pOKOK penjualan dan nilai persediaan pada akhir tahun 2007, 
jika digunakan metode Rata-rata, FIFO &
in
 

Average ual Invento

Saldo

Tgl 
Units Total Units 

Cost/u

nit 
Total Units 

Cost/u
Total 

Cost/

unit nit 

01 Jan 200 $100 $20,000 - - - 200 $100 $20,000 

23 Mar 300   120   36,000 - - - 500   112   56,000 

30 Juni - - - 300 $112 $33,600 200   112   22,400 

15 Juli 500   110   55,000 - - - 700 110,57   77,400 

06 Nop 100   130   13,000 - - - 800   113   90,400 

3 00   113   45,200 400   113   45,200 1 Des - - - 4

Total Cost of goods $78,800   

sold 

                              Total inventory akhir $45,200 
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FIFO Method, Perpetual Inventory System 

Pembelian Penjualan Saldo 

Tgl 
Units 

Cost/

unit 
Total Units 

Cost/ 

unit 
Total Units 

Cost/ 

unit 
Total 

1 Jan 200 $100 $20,000 - - - 200 $100 $20,000 

23 

Maret 
300 120 36,000 - - - 

200 

300 

100 

120 

20,000 

36,000 

30 

Juni 
- - - 

200 

100 

$100 

120 

$20,000 

12,000 
200 120 24,000 

15 

Juli 
500 110 55,000 - - - 

200 

500 

120 

110 

24,000 

55,000 

6 

Nop 
100 130 13,000 - - - 

200 

500 

100 

120 

110 

130 

24,000 

55,000 

13,000 

31 

Des 
- - - 

200 

200 

120 

110 

24,000 

22,000 

300 

100 

110 

130 

33,000 

13,000 

Total Cost of goods sold 700  $78,800    

              Total inventory akhir 400  $46,000 

 

LIFO Method, Perpetual Inventory System 

Pembelian Penjualan Saldo 

Tgl 
Units 

Cost/ 

unit 
Total Units 

Cost/ 

unit 
Total Units 

Cost/ 

unit 
Total 

1 

Jan 
200 $100 

$20,00

0 
- - - 200 $100 $20,000 

23 

Mar 
300 120 36,000 - - - 

200 

300 

100 

120 

20,000 

36,000 

30 

Juni 
- - - 300 $120 $36,000 200 100 20,000 

15 

Juli 
500 110 55,000 - - - 

200 

500 

100 

110 

20,000 

55,000 

6 100 130 13,000 - - - 200 100 20,000 
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Nop 500 

100 

110 

130 

55,000 

13,000 

31 

Des 
- - - 

100 

200 

130 

110 

13,000 

33,000 

200 

200 

100 

110 

20,000 

22,000 

Total Cost of goods sold 700  $82,000    

              Total inventory akhir 400  $42,000 

 

 

Jika digunakan metode LIFO maka kemungkinan besar akan timbul lapisan LIFO 
(LIFO layers). Sebagai ilustrasi misalkan data berikut adalah data dari PT. Riyan 
untuk tiga tahun pertama : 
 

Keterangan 2005 2006 2007 

Pembelian 

Penjualan 

120 units @ $5 

100 units @ $10 

150 units @ $10 

120 units @ $15 

160 units @ $15 

120 units @ $20 

 
Dengan menggunakan metode LIFO, cost of goods sold dan ending inventory 
untuk setiap tahun diatas sebagai berikut :  
 

Keterangan 2005 2006 2007 

LIFO cost of goods sold 

Ending inventory : 

Pembelian 2005 

Pembelian 2006 

Pembelian 2007 

Total Ending Inventory 

100 x $5 = $500 

 

20 x $5 = $100 

- 

- 

20 units = $100 

120 x $10 = $1,200 

 

20 x $5 = $100 

30 x $10 = $300 

- 

50 units = $400 

120 x $15 = $1,800 

 

20 x $ 5 = $100 

30 x  10 =  300 

40 x  15 =  600 

90 units = $1,000 

 
Pada kasus diatas kita lihat setiap tahun pembelian lebih banyak dari jumlah 
penjualan sehingga setiap tahun timbul lapisan LIFO yang baru pada ending 
inventory. Hal ini menyebabkan jumlah inventory yang dilaporkan pada akhir 
tahun 2007 sejumlah 90 units dengan nilai $1,000 tidak menggambarkan nilai 
yang sebenarnya. Misalkan, jika digunakan metode FIFO, nilai inventory 31 Des 
2007, 90 units adalah $1,350 yaitu 90 units x $15. Perbedaan antara jumlah 
inventory akhir berdasarkan metode LIFO dengan jumlah inventory akhir 
berdasarkan metode FIFO atau metode Average disebut dengan LIFO Reserve. 
Dalam kasus ini LIFO Reserve harus dijelaskan dalam catatan atas laporan 
keuangan (notes to financial statement). Hal ini akan membantu pengguna laporan 
keuangan dalam membandingkan dengan laporan keuangan perusahaan lain yang 
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menggunakan metode penilaian persediaan yang lain. Misalkan untuk kasus diatas 
tersedia data sebagai berikut :  
 
 2006  2007 

LIFO Ending inventory $   400 $1,000 

LIFO Reserve   100 350 

LIFO cost of good sold 1,200 1,800 

 

Dari data diatas dapat dihitung FIFO cost of goods sold seperti berikut ini : 
Beginning inventory ($400 + $100 LIFO Reserve)   ……….   $   500 
Inventory purchases (160 units x $15)    ……………………     2,400 
 
Cost of goods available for sales    …………………………    $2,900 
Ending inventory ($1,000 + $350 LIFO Reserve)   ……….       1,350 

 
FIFO cost of goods sold    ………………………………    $1,550 

 

Pada kasus PT. Riyan diatas selanjutnya diasumsikan pembelian dan penjualan 
tahun 2008 adalah sebagai berikut :  
Pembelian 60 units @ $20 
Pembelian 150 units @ $25 
Oleh karena pembelian lebih rendah dari penjualan maka pada tahun 2008tidak 
ada lapisan LIFO yang baru dan inventory yang ada pada lapisan LIFO yang lama 
harus dijual, hal ini disebut dengan istilah LIFO Liquidation. Perhitungan LIFO 
cost of goods sold tahun 2008 adalah sebagai berikut :  

Pembelian tahun 2008   =   60 units  x $20  =  $1,200 
Pembelian tahun 2007   =   40 units  x   15  =       600 
Pembelian tahun 2006   =   30 units  x   10  =       300 
Pembelian tahun 2005   =   20 units  x     5  =       100 

Total LIFO cost of goods sold 150 units          $2,200 
 
Jika PT. Riyan tidak menjual inventory yang ada dilapisan LIFO yang lama maka 
cost of goods sold 2008 adalah 150 units x $20 = $3,000.  Penjualan LIFO layers 
yang lama menyebabkan cost of goods sold tahun 2008 yang dilaporkan lebih 
rendah $ 800  ($3,000 – $2,200). Akibat dari LIFO Liquidation ini harus 
dijelaskan pada notes to financial statements. 
Misalkan LIFO Liquidation yang dilakukan PT. Riyan terjadi pada akhir triwulan 
pertama tahun 2008, akibat LIFO Liquidation yang berjumlah $800 akan 
dijurnalkan sebagai berikut :  

Cost fo goods sold    ……………………………    $800 
Provision for temporary decline in LIFO inventory  $800 

Jurnal ini dibuat untuk keperluan penyusunan laporan interim dan biasanya dibuat 
pada akhir tahun. 
Berikut ini adalah perbandingan mengenai kebaikan dan kekurangan dari FIFO 
dan LIFO 
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 FIFO LIFO 
Income 
Statement 

Advantage : 
 Usually corresponds with the 

physical flow of goods. 
Disadvantages : 
 Can cause older costs to be matched 

with current revenue. 
 Inventory holding gains and losses 

are included as part of gross profit. 

Advantages : 
 Matches current cost with current 

revenues. 
 Excludes inventory holding gains 

and losses from gross profit. 
Disadvantages : 
 Usually does not correspond with the 

physical flow of goods. 
 Potential LIFO liquidation means old 

costs in LIFO layers can be drawn in 
to cost of goods sold. 

Balance 
Sheet 

Advantage : 
 Ending inventory balance agrees 

closely current replacement cost. 
 

Disadvantages : 
 Ending inventory balance is 

composed of old costs in LIFO layers 
and can be subtantially lower than 
current replacement cost. This is 
partially offset by supplemental 
disclosure. 

 
Income 
Taxes 

Disadvantage : 
 Yields higher taxable income in 
times of inflation if inventory levels 
are stable or increasing. 

 

Advantage : 
 Yields lower taxable income in times 

of inflation if inventory levels are 
stable or increasing. 

Disadvantage : 
 LIFO liquidation can result in greatly 

increased tax payments when 
inventory levels decline. 

 
 
 
Metode penilaian inventory mana yang akan digunakan oleh suatu perusahaan 
tergantung pada kebutuhan perusahaan yang bersangkutan dan keputusan yang 
diambil dapat didasarkan pada analisa terhadap empat faktor berikut ini : 

1. Income tax effects 
2. Book keeping costs 
3. Impact on financial statements 
4. Industri comparison 
 

Income Tax Effects 
Suatu perusahaan yang memiliki banyak lapisan inventory, yang mengalami 
kenaikan harga perolehan (cost) yang berarti dan tidak ada kemungkinan 
penurunan jumlah lapisan inventory dimasa datang, LIFO memberikan 
keuntungan dalam hal cash-flow dari segi pajak. Hal ini merupakan alasan utama 
bagi kebanyakan perusahaan yang menggunakan metode penilaian persediaan 
LIFO. 
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Book Keeping Costs 
Dengan menggunakan metode penilaian persediaan LIFO lebih rumit 
dibandingkan dengan metode FIFO dan Average, juga membutuhkan biaya lebih 
banyak. 
 
Impact On Financial Statements 
Disamping menguntungkan dari segi pajak, LIFO juga menghasilkan income dan 
inventory yang lebih rendah didalam laporan keuangan. Hal ini merupakan akibat 
yang bersifat negatif atau merugikan bagi perusahaan, yang dapat menjadi hal 
yang menakutkan bagi stockholders, investor yang potensial dan bank. Untuk 
mengatasi hal ini salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuat 
keterangan tambahan yang memungkinkan pengguna (stakeholders) dapat 
mengetahui bagaimana laporan keuangan jika metode FIFO atau Average 
digunakan. 
 
Industry Comparison 
Meskipun pengguna laporan keuangan seharusnya dapat memahami dengan baik 
tentang akuntansi persediaan, namun selalu tidak demikian dalam prakteknya. 
Biasanya mereka mengabaikan keterangan tambahan mengenai penggunaan 
metode LIFO dan hanya membandingkan angka-angka yang belum disesuaikan 
sehingga perusahaan yang menggunakan metode LIFO akan terlihat buruk jika 
dibandingkan dengan perusahaan lain yang menggunakan metode FIFO atau 
metode Average. 
Penggunaan informasi inventory untuk analisa keuangan. Saldo inventory yang 
dilaporkan didalam laporan keuangan selalu digunakan untuk mengukur seberapa 
efisien perusahaan dalam mengelola inventorynya. Jumlah inventory sangat erat 
hubungannya dengan jumlah penjualan. Oleh karena itu salah satu analisa 
mengenai inventory adalah inventory turn over yang diukur dengan membagi cost 
of goods sold dengan inventory rata-rata [(beginning inventory balance  + ending 
inventory balance) : 2] : 
 

Inventory turn over  =  
inventoryAverage

soldgoodsofCost  

 
Dan dapat juga dianalisa mengenai  

number of days sales in inventory  =  
turnoverInventory

days365  

Apabila suatu perusahaan yang memiliki banyak jenis persediaan barang 
dagangan, jika digunakan metode LIFO akan sangat sulit. Misalnya super market 
atau tOKo swalayan yang memiliki sedemikian banyak jenis inventory. Untuk 
mengatasi hal ini ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk 
mengaplikasikan metode LIFO yaitu yang disebut dengan istilah LIFO Pools dan 
dolar-value LIFO. Jika digunakan LIFO invnetory Pools, pada akhir periode 
setiap jenis inventory dihitung jumlah yang ada dan ditentukan costnya sama 
dengan unit cost yang ada pada saldo awal dan seterusnya. Untuk 
mengilustrasikan LIFO inventory Pools misalkan PT. Alpin yang menjual dasi 
memiliki data mengenai inventory sebagai berikut :  
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Beginning inventory : 
Wide Ties  1,000 units @ $10 =  $10,000 
Narrow Ties  1,500 units @ $8 =    12,000 
    
                                    2,500 units      $22,000 
Purcahses : 
January 16  wide       800 units @ $13 =  $10,400 
   Narrow  1,000 units @ $11 =    11,000 
Desember 19  wide    1,500 units @ $15 =  $22,500 
   Narrow  2,000 units @ $16 =    32,000 
 
Total Purchases   5,300 units      $75,900 
Sales : 
Desember 31  wide   1,700 units  
   Narrow 3,200 units 
Ending inventory : 
Wide Ties  1,600 units  
Narrow Ties  1,300 units 
Ada dua alternatif untuk menghitung nilai inventory akhir dan cost of goods sold, 
yang pertama dihitung masing-masing jenis dasi yang dimiliki dan yang kedua 
dihitung sebagai satu kesatuan. 
Jika dihitung masing-masing jenis perhitungannya adalah sebagai berikut :  
LIFO ending inventory : 
Wide Ties = 1,000 units @ $10 =  $10,000 

     600 units @ $13 =      7,800 
    

1,600 units      $17,800 
Narrow Ties = 1,300 units @ $8 =  $10,400 
 
LIFO Cost of goods sold : 
     Wide Ties          Narrow Ties 
Beginning inventory     $10,000  $12,000 
Purchases         10,400     11,000 
          22,500     32,000 
Total cost of goods available for sales $42,900  $55,000 
Ending inventory      17,800    10,400 
Cost of goods sold    $25,100  $44,600 
Total cost of goods sold = $69,700 
Jika dihitung sebagai satu kesatuan, perhitungannya adalah sebagai berikut :  
LIFO Ending Inventory : 
Total beginning inventory 2,500 units  = $22,000 
New LIFO layer $14.32 x 400 units    =     5,728 
Total ending inventory    ……………     $27,728 
($75,900 : 5,300 units = $14.32) 
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LIFO cost of goods sold : 
LIFO Pool 

Beginning inventory   $22,000 
Purchases      75,900 
 
Cost of goods available for sales $97,900 
Ending inventory     27,728 
 
Total cost of goods sold  $70,172 
 
Apabila digunakan Dollar-Value LIFO inventory method, LIFO layer ditentukan 
berdasarkan perubahan jumlah dollarnya bukan jumlah kuantitasnya. Metode ini 
diterapkan oleh banyak perusahaan yang menggunakan metode LIFO. Dalam 
survey pada perusahaan-perusahaan pengguna LIFO, Prof. J. M. Reeve and K. G. 
Stanga menemukan bahwa 95 % dari 206 perusahaan pengguna metode LIFO 
menggunakan Dollar-Value LIFO Inventory Method yang perlu dihitung jika 
dollar-value LIFO dipakai, antara lain adalah sebagai berikut :  
1. Menghitung ending inventory at ending prices 
2. Menghitung beginning inventory at ending prices 
3. Menghitung perbedaan atau selisih antara yang dihitung pada poin satu dan 

dua. Jika ada peningkatan jumlah inventory menunjukkan adanya LIFO layer 
yang baru 

4. Menghitung LIFO ending inventory dengan menjumlahkan beginning 
inventory at base year prices dengan LIFO layer yang baru. 

Untuk mengilustrasikan Dollar-Value LIFO inventory method, misalkan contoh 
soal PT. Alpin diatas dihitung sebagai berikut :  
Ending inventory at ending prices : 
Wide Ties  1,600 units @ $15 =  $24,000 
Narrow Ties  1,300 units @ $16 =    20,800 
 
Total ending inventory at ending prices     $44,800 
Beginning inventory at ending prices : 
Wide Ties  1,000 units @ $15 =  $15,000 
Narrow Ties  1,500 units @ $16 =    24,000 
 
Total ending inventory at ending prices     $39,000 
Dollar Value of new LIFO layer, at ending prices : 
Ending inventory at ending prices ………… $44,800 
Beginning inventory ending prices   ……….   39,000 
 
Dollar Value of new LIFO layer, at ending prices  $  5,800 
Dollar value LIFO ending inventory : 
Beginning inventory, at base year prices    …….. $22,000 
New LIFO layer, at ending prices …………..      5,800    
LIFO ending inventory …………………. $27,800 
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Dalam contoh diatas new LIFO layer dinilai dengan ending prices, hal ini dapat 
diterima tapi tidak konsisten dengan metode LIFO karena dalam hal tersebut 
diatas digunakan asumsi FIFO. Sebagai alternatif lain, new LIFO layer dapat 
dinilai dengan menggunakan average prices berjalan. Jika digunakan harga 
pembelian pertama (first purchase prices), perhitungannya adalah : 
 
Ending inventory at first purchase prices : 
Wide Ties  1,600 units @ $13 =  $20,800 
Narrow Ties  1,300 units @ $11 =    14,300 
 
Total ending inventory at first purchase prices   $35,100 
Beginning inventory at first purchase prices :
Wide Ties  1,000 units @ $13     =  $13,000 
Narrow Ties  1,500 units @ $11     =    16,500 
 
Total beginning inventory at first purchase prices $29,500 
Dollar Value of new LIFO layer, at first purchase prices : 
Ending inventory at first purchase prices    …………… $35,100 
Beginning inventory at first purchase prices  …………   29,500 
 
Dollar Value of new LIFO layer, at first purchase prices $  5,600 
Dollar value LIFO ending inventory : 
Beginning inventory, at base year prices    …….. $22,000 
New LIFO layer, at first purchase prices    ……..      5,600    
 
LIFO ending inventory …………………. $27,600 
 
Untuk lebih mempermudah perhitungan nilai inventory dengan metode Dollar-
Value LIFO dapat digunakan index harga (price index). Untuk PT. Alpin diatas 
dapat dihitung dengan membandingkan beginning inventory at ending prices 
dengan beginning inventory at beginning prices : 
Beginning inventory at ending prices :
Wide Ties  1,000 units @ $15 =  $15,000 
Narrow Ties  1,500 units @ $16 =    24,000 

 
$39,000 

Beginning inventory at beginning prices :
Wide Ties  1,000 units @ $10 =  $10,000 
Narrow Ties  1,500 units @ $8 =    12,000 

 
$22,000 

Price index pada akhir tahun adalah 39,000 : 22,000 = 1,77 atau 177. Price index 
awal tahun adalah 100 dan akhir tahun 177 berarti harga naik rata-rata sebesar 77 
% selama tahun berjalan. Index harga ini digunakan dalam menghitung nilai 
persediaan akhir untuk kasus diatas sebagai berikut :  
(Jika new layer dinilai dengan harga beli yang terakhir) 
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Inventory of base year prices = 
indexpriceendyear

pricesendingatinventoryEnding  

    = 
77.1
800,44  = $25,311 

Layers in base  Incremental   Dollar-Value 
Year prices   layer index   LIFO cost 
  $22,000   x       1  = $22,000 
      3,311   x       1.77 =     5,860 
  
 $25,311     $27,860 
 
Jika new layer dinilai dengan harga beli pertama periode berjalan., price index 
akhir tahun dan new layer dihitung sebagai berikut :  
Beginning inventory at first purchase prices :
Wide Ties  1,000 units @ $13 =  $13,000 
Narrow Ties  1,500 units @ $11 =    16,500 

 
$29,500 

Beginning inventory at beginning prices :
Wide Ties  1,000 units @ $10 =  $10,000 
Narrow Ties  1,500 units @ $8 =    12,000 

 
$22,000 

First purchase price index  =  29,000 : 22,000  =  1.34 

Inventory at base year prices  = 
indexpriceendyear

pricesendingatinventoryending  

    = 
77.1
800,44$  = $25,311 

 
 
layer in base   incremental   Dollar value 
year prices   layer index   LIFO cost 
 
$22,000 x      1  = $22,000 
    3,311 x      1.34 =     4,437 
 
$25,311     $26,437 
 
Penilaian inventory dan cost of goods sold dengan estimasi dan selain cost. 
Metode penilaian inventory selain cost antara lain yaitu : 
 
Lower of cost or market method. 
Salah satu konsep tradisional dalam akuntansi adalah konsep konservatis yaitu 
mengakui kerugian yang belum direalisasi tapi tidak mengakui keuntungan yang 
belum direalisasi. Dalam metode ini ada istilah yang disebut dengan ceiling atau 
batas atas dimana nilai pasar inventory tidak boleh lebih besar dari nilai bersih 
yang dapat direalisasi dari inventory tersebut atau yang disebut dengan Net 

 63



Realizable Value (NRV). Net realizable value yaitu estimasi harga jual inventory 
dikurangi biaya penjualan normal. Floor atau batas bawah dimana nilai pasar 
inventory tidak boleh lebih kecil dari net realizable value dikurangi normal profit 
margin (sales dikurangi biaya-biaya variabel) perhatikan contoh dibawah ini : 
 

Historical    Replacement    Lower of cost 
Item    Cost  Floor         Cost  Ceiling      Market   or Market 
 
A ….   $.65  $.55        $.70   $.80          $.70        $.65 
B ….     .65    .55          .60     .80            .60          .60 
C ….     .65    .55          .50     .80            .55          .55 
D ….     .50    .55          .45     .80            .55          .50 
E ….     .75    .55          .85     .80            .80          .75 
F ….     .90    .55        1.00     .80            .80          .80 
 
A  : Market is equal to replacement cost; historical cost is less than market. 
B  : Market is equal to replacement cost; market is less than historical cost. 
C  : Market is equal to the floor; market is less than historical cost. 
D : Market is equal to the floor; replacement and historical costs are less than 

market. 
E  : Market is equal to the ceiling; historical cost is less than market. 
F  : Market is equal to the ceiling; market is less than historical and replacement 

costs. 
 
Lower of cost or market method dapat diterapkan pada masing-masing jenis 
persediaan atau berdasarkan individual basis, juga dapat diterapkan berdasarkan 
aggregate basis atau secara keseluruhan. 
 
Misalkan persediaan PT. Hersey pada tanggal 31 Des 2007 adalah sebagai 
berikut: 
  

Inventory 
Nomor Kuantitas Cost 

Per unit 
Replacement 
Cost per unit 

110 
111 
112 
113 
120 
121 
122 

1,000 
    800 
   500 
   200 
   400 
1,600 
  300 

$90 
  60 
  80 
170 
205 
  16 
240 

$100 
   52 
   76 
 180 
 208 
   14 
 235 
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Nilai persediaan PT. Hersey per tanggal 31 Des 2007 dihitung sebagai berikut : 
Inventory 

Nomor 
Kuantitas Cost 

per 
unit 

Total 
Cost 

Replacement
Cost per unit

Total 
Replacement 

cost 

Lower of 
Cost or 
market 

110 1,000 $90 $90,000 $100 $100,000 $90,000 
111 800 60 48,000 52 41,600 41,600 
112 500 80 40,000 76 38,000 38,000 
113 200 170 34,000 180 36,000 34,000 
120 400 205 82,000 208 83,200 82,000 
121 1,600 16 25,600 13 20,800 22,400 
22 300 240 72,000 232 69,600 70,500 

Total 4,800  $391,600  $389,200 $378,500 
 
Jika digunakan metode lower of cost or market individual basis maka nilai 
inventory per 31 Des 2007 adalah $387,500 dan jika digunakan agreegate basis 
nilai inventory PT. Hersey pada tanggal 31 Des 2007 adalah $389,600. Dan untuk 
penurunan nilai inventory ini dibuat jurnal adjustment sebagai berikut :  
Jika digunakan individual basis ; 

Loss from decline in value of inventory    …….   $3,100 
Allowance for Decline in value of inventory   ……..   $3,100 
(391,600 – 378,500) 

Jika digunakan agreegate basis ; 
Loss from decline in value of inventory    …….   $2,400 

Allowance for Decline in value of inventory   ……..   $2,400 
(391,600 – 389,200) 

jika semua inventory per 31 Des 2007 diatas telah terjual semua ditahun 2008, 
maka allowance for decline in value of inventory dijurnal sebagai berikut :  
(jika digunakan agreegate basis). 

Allowance for Decline in value of inventory   ……..   $2,400 
Cost of goods sold    ……………………………………..   $2,400 

Yang biasanya digunakan oleh perusahaan adalah lower of cost or market with 
agreegate basis. 
 
Gross Profit Method 
Salah satu cara untuk menilai inventory secara estimasi adalah gross profit method 
yang biasa digunakan untuk penyusunan laporan keuangan interim. 
Sebagai ilustrasi dimisalkan informasi PT. Roby berikut ini, untuk tahun 2008; 

Beginning inventory, January 1    ………   $25,000 
Sales, January 1 – January 31   ………….    50,000 
Purchases, January 1 – January 31  ……..    40,000 
Gross profit percentages :  Tahun 2007  40 % 
    Tahun 2006  37 % 
    Tahun 2005  42 % 
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PT. Roby akan mempersiapkan laporan keuangan per 31 January 2008, dan 
persentase gross profit yang dianggap terbaik adalah gross profit tahun 2007, yaitu 
40%. Nilai inventory per 31 January 2008 dihitung sebagai berikut :  

Sales    …………..  $50,000 
Cost of goods sold    
(60 % x 50,000)        30,000 
 
Total gross profit    $20,000 

Beginning inventory    …..   $25,000 
Purchases     …………….     40,000 
 
Total inventory available for sales $35,000 
Jika gross profit percentage dinyatakan dari cost of goods sold adalah 100 %. 
Misalkan dalam contoh diatas jika dinyatakan gross profit adalah 25 % dari cost 
of goods sold maka formulanya adalah sebagai berikut :  

Sales  ……….   125 % 
Cost good sold  100 % 
 
Gross profit         25 % 

Sama halnya dengan gross profit method, Retail inventory method juga 
bermanfaat dalam penyusunan laporan keuangan interim untuk penentuan nilai 
persediaan pada akhir periode berjalan. Misalkan, The evening out clothing store 
menilai inventorynya menggunakan metode Retail atau eceran. Data berikut 
adalah data bulan November 2007 : 

Cost   Retail
Inventory, 1 November $53,800 $80,000 
Purchases    ………… 154,304 220,000 
Sales     ……………..    244,000 
Nilai inventory per 30 November 2007 dihitung sebagai berikut :  
Jika digunakan metode FIFO, LIFO dan at cost percentage. 

Cost   Retail 
Inventory, 1 November $  53,800 $  80,000 
Purchases    …………   154,304   220,000 
 
Goods available for sale $208,104 $244,000 
Cost percentage : 
Beginning inventory (53,800 : 80,000) = 67,25 %  
Purchases (154,304 : 220,000) = 70,14 % 
Total (208,104 : 300,000) = 69,37 % 
Sales  ………………………………….          244,000 
 
Inventory, 30 Nov, at Retail    $ 56,000 
Estimated inventory at cost, 30 November 2003 : 
FIFO  =  $56,000 x 70,14 % = $39,278 
LIFO  =  $56,000 x 67,25 % = $37,660 
At cost percentage = $56,000 x 69,37 % = $38,847 
Misalkan suatu barang yang memiliki cost per unit $4 dan dinaikkan harga 
jualnya menjadi $6 per unit. Harga jual ini disebut dengan Original Retail Price. 
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Jika harga jualnya dinaikkan menjadi $7,50 hal ini berarti ada mark up sebesar 
$1,50. Dan jika harga jual diturunkan menjadi $5. Maka artinya ada mark down 
sebesar $1. 
Misalkan dalam contoh diatas kasus the evening out clothing store, misalkan 
memiliki data tambahan ini, Retail price mark ups $30,000 dan mark downs 
sejumlah $22,000. Maka nilai inventory metode eceran dengan dasar average dan 
lower of cost or market dihitung sebagai berikut :  

Average cost Lower of cost or market  
Cost Retail Cost Retail 

Inventory,             
1 November 2007 
Purchases 
 
Mark ups 
Mark downs 
 
Cost Percentages : 
Average cost (208,104 
: 308,000) = 67,57 % 
Lower of cost or 
market (280,104 : 
330,000) = 63,06 % 
Mark downs 
Total goods available 
for sales 
Sales during november 
2007 
Total inventory 30 
Nop at retail 

$  53,800
154,304

$208,104

$     80,000
220,000

$   300,000
30,000

(22,000)
$   308,000

-
$  308,000

244,000
$    64,000

$    53,800 
154,304 
208,104 

$    80,000
220,000

$  300,000
30,000

-
$  330,000

(22,000)
$  308,000

244,000
$    64,000

 
 
Estimated inventory at cost 30 November 2007 : 
Average cost = $64,000 x 67,57 % = $43,245 
Lower of cost or market = $64,000 x 63.06 % = $40,358 
Akibat dari kesalahan mencatat inventory 
Jika terjadi kesalahan dalam mencatat inventory misalkan yang menyebabkan 
nilai inventory akhir terlalu besar, hal ini akan mengakibatkan cost of goods sold 
menjadi terlalu kecil dan net income terlalu besar. Misalkan pada tahun berjalan 
diketahui bahwa inventory akhir terlalu besar $2,000 maka jurnal yang dibuat 
adalah sebagai berikut :  
 
Jika kesalahan diketahui pada periode berjalan : 

Cost of goods sold   …  $2,000 
Inventory …………………   $2,000 

Jika kesalahan diketahui pada periode berikutnya : 
Retained Earnings   ……  $2,000 

Inventory   ……………….    $2,000 
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Berikut ini analisa kesalahan pencatatan inventory 
        

 #1         #2       #3 
Overstatement Understatement  Delay 
Of Ending  of Ending   Recording 
Inventory  Inventory  Purchase  
Error  Next  Error  Next   Error  Next 
Year  Year  Year  Year   Year  Year 

 
Beginning inventory  OK  over  OK  under   OK  under 
+ Purchases    OK  OK  OK  OK   under  over 
= Goods available  OK  over  OK  under   under  OK 
for sale 
- Ending inventory  over  OK  under  OK   under  OK 
= cost of goods sold  under  over  over  under   OK  OK 
income statemant : 
cost of goods sold  under  over  over  under   OK  OK 
Net income  over under under over  OK OK 
Balance Sheet : 
Inventory  over OK under  OK  under OK 
Payables  OK OK OK  OK  under OK 
Retained earnings  over OK under OK  OK OK 
 
 
Foreign Currency Inventory Transactions 
Misalkan suatu perusahaan di USA membeli inventory dari perusahaan di 
Perancis senilai 50,000 francs pada tanggal 1 November 2007, dimana exchange 
rate US $1 = 5 francs (Rate ini disebut spot rate). 
Perusahaan USA membuat jurnal sebagai berikut :  
1 November Purchase   ……………   $10,000 
  Accounts payable (fc)  ……….  $10,000 
  (50,000 francs : 5 = $10,000) 
Perusahaan USA akan membayar dalam mata uang francs. Misalkan pada tanggal 
2 February 2008 dimana spot rate adalah 4.7 francs untuk US $1 maka perusahaan 
USA harus mengeluarkan sebesar $10,638 (50,000 : 4,7) untuk membeli 50,000 
francs : jurnal yang dibuat pada buku perusahaan USA tanggal 2 February 2008 
adalah sebagai berikut :  
 

Accounts payable (fc)  ……..  $10,000 
Exchange loss    ………………      638 

Cash     …………………………….   $10,638 
Jika pada tanggal 2 February 2008 spot rate adalah 5.1 francs untuk US $1 maka 
jurnal yang harus dibuat pada buku perusahaan USA adalah sebagai berikut :  

Accounts payable (fc)  …….  $10,000 
Exchange gain   …………………….   $     196 
Cash (50,000 : 5.1)  ………………… 9,804 
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Misalkan pada tanggal 31 Des 2007, exchange rate adalah 4,8 francs untuk US $1 
untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan perlu dibuat jurnal adjusment 
berikut terhadap perkiraan hutang. 
31 Des 2007 : Exchange loss  …………..   $417 
   Accounts payable (fc)   …..  $417 
   [(50,000 francs : 4.8) - $10,000 = $417] 
jika pada tanggal 2 February 2008 waktu pembayaran spor rate adalah 4.7 francs 
per US $1 jurnal pembayaran adalah sebagai berikut :  
 
2 February 2008 : 
Account payable (fc)   ……   $10,417 
Exchange loss  ……………          221 
Cash (50,000 francs : 4.7) …………..   $10,638 
 
 
 
Latihan: 
1. The Alpen Rose Milk Company uses a perpetual inventory system. Tha 

following transactions affected its merchandise inventory during the month of 
March, 2006: 
March 1     - Inventory on hand – 3,000 units; cost $ 8.00 each 
March 8 - Purchased 5,000 units for $ 8.40 each 
March 14 - Sold 4,000 units for $ 14.00 each 
March 18 - Purchased 6,000 units for $ 8.20 each 
March 25  - Sold 7,000 units for $ 14.00 each 
March 31 - Inventory on hand – 3,000 units 
 
Required 
Determine the inventory balance Alpenrose would report on its March 31, 
2006, balance sheet and the cost of goods sold it would report on its March, 
2006, income statement using each of the following cost flow methods: 
a. First – in, first – out (FIFO) 
b. Last – in, last – out (LIFO) 
c. Average cost. 

 
2.  In 2006, the emerson, inc. chage the method of valuing inventory from the 

FIFO method to avarage cost method. At December 31,2005, emersons 
inventories were $ 96,000 (FIFO). Emersons records indicated that the 
inventories would have totaled $71,400 at December 31, 2005, if determined 
on an average cost basis. 
Required: 
a. prepare the journal entry to record the adjustment (ignore income taxes) 
b. Briefly describe other steps Emerson should take to report the change. 
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PENGAKUAN PENDAPATAN 
(Revenue Recognition) 

 
Pengakuan menunjukkan waktu, kapan transaksi dicatat pada buku 

perusahaan. Pendapatan dan keuntungan biasanya diakui ketika : 
1. Pendapatan dan keuntungan sudah direalisasi atau dapat direalisasi. 
2. Pendapatan dan keuntungan tersebut sudah menjadi hak perusahaan karena 

pekerjaan sudah selesai dilaksanakan. 
 

A. METODE PENGAKUAN PENDAPATAN 
Pendapatan pada umumnya berasal dari transaksi penjualan antara lain yaitu : 

1. Penjualan produk. 
2. Pemberian jasa dan dari transaksi lainnya yaitu : 
3. Pendapatan dari penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain. 
4. Pendapatan dari pelepasan aktiva selain inventory / barang dagangan. 

 
Pendapatan yang berasal dari penjualan produk ada beberapa alternatif 

untuk mengakui pendapatannya antara lain : 
1. Pendapatan diakui pada saat penjualan atau pada saat penyerahan barang. 
2. Pendapatan diakui sebelum barang diserahkan. 
3. Pendapatan diakui sesudah barang diserahkan. 
4. Pengakuan pendapatan untuk transaksi penjualan khusus seperti Franchise 

dan Konsinyasi. 
 
Pengakuan pendapatan pada saat barang diserahkan. Dalam hal ini ada beberapa 
permasalahan antara lain yaitu : 

a. Jika penjualan dilakukan dengan persetujuan pembelian kembali. Apabila 
persetujuan pembelian kembali dilakukan pada harga tertentu yang relatif 
tinggi, maka dalam hal ini tidak diakui sudah terjadi penjualan. 

b. Jika penjualan dilakukan dengan hak pengembalian. Apabila retur 
penjualan jumlahnya relatif besar (diatas normal) seperti yang dapat terjadi 
pada perusahaan penerbitan. 

Perusahaan makanan yang mudah rusak, perusahaan rekaman kaset, pabrik 
mainan dan alat-alat olahraga, biasanya barang-barang seperti ini dijual dengan 
cara konsinyasi dimana jika barang sudah terjual baru diakui penjualan. Dalam hal 
ini ada 3 (tiga) metode pengakuan pendapatan yang dapat digunakan yaitu : 

1. Tidak mencatat penjualan sampai hak retur habis masa berlakunya. 
2. Mencatat penjualan tapi mengurangi jumlah penjualan dengan taksiran 

retur penjualan. 
3. Mencatat penjualan dan memperhitungkan retur penjualan sewaktu terjadi. 

 
FASB menyimpulkan bahwa perusahaan dapat mengakui pendapatan pada saat 
penjualan hanya jika keenam syarat berikut terpenuhi : 

1. Harga penjual kepada pembeli pada dasarnya tetap atau dapat ditentukan 
pada waktu penjualan. 

2. Pembeli telah membayar kepada penjual, atau pembeli berkewajibanuntuk 
membayar kepada penjual, dan kewajiban itu bukan merupakan konsinyasi 
pada penjualan kembali produk. 
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3. Kewajiban pembeli kepada penjual tidak akan berubah karena kasus 
pencurian atau kehancuran secara fisik atau rusaknya produk. 

4. Pembeli memperoleh produk yang dapat dijual kembali yang memiliki 
substansi ekonomi yang terpisah dari yang diberikan oleh pembeli. 

5. Penjual tidak memiliki kewajiban berarti pada prestasi kerja masa depan 
yang secara langsung mengakibatkan penjualan kembali produk oleh 
pembeli 

6. Jumlah retur masa depan dapat ditaksir secara layak. 
 

Trade loading atau channel stuffing adalah contoh praktek yang tidak sehat dalam 
upaya meningkatkan jumlah penjualan dimana distributor (pedagang besar) 
dipengaruhi dengan pemberian hadiah untuk membeli lebih banyak daripada 
jumlah yang dapat mereka pasarkan. Dengan kata lain produsen mengambil laba 
untuk periode-periode yang akan datang pada periode berjalan dengan berbagai 
cara. 
 
 Pengakuan pendapatan sebelum barang diserahkan. Hal ini dapat terjadi 
pada pekerjaan yang membutuhkan waktu yang lama, lebih dari satu periode 
akuntansi. Misalnya Akuntansi untuk kontrak jangka panjang. 
Untuk kontrak jangka panjang ada dua metode yang dapat digunakan yaitu : 

a. Metode Kontrak selesai dimana pendapatan dan laba kotor diakui pada 
waktu kontrak sudah selesai dilaksanakan. 

b. Metode Persentase selesai dimana pendapatan dan laba kotor diakui 
sejumlah yang sudah selesai dikerjakan, yang diukur dengan persentase 
dari seluruh pekerjaan. 

Untuk mengukur persentase penyelesaian metode yang direkomendasikan oleh 
profesi Akuntan adalah metode biaya ke biaya (cost to cost method) yang dihitung 
dengan rumus berikut : 
 

Persentase Selesai  =  

terbaruterakhirygtersebutproyek
kanmenyelesaiuntukbiayaseluruhjumlahTaksiran

berjalanperiodeakhirsampaindikeluarkaygBiaya

/,

 

 
Estimasi laba         Estimasi     jumlah laba kotor 
Kotor periode  =  Persentase selesai  x   laba kotor    -  yang diakui pada 
Berjalan        seluruhnya     periode2 sebelumnya 
 
Jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut : 

1. Pada waktu kontrak ditandatangani : 
Progress billings on construction contracts     xx 
 Contruction in progress    ……………….    xx 

2. Untuk mencatat biaya yang dikeluarkan : 
Contruction in grogress    …………..    xx 
 Materials, Cash, etc    …………….   xx 

3. Untuk mencatat penagihan yang dilakukan : 
Accounts receivable    ……………………………...    xx 
 Progress billings on construction contracts…………..    xx 

4. Untuk mencatat kas yang diterima : 
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Cash    ………………………………………………    xx 
 Accounts receivable    ……………………………….    xx 

5. Untuk mencatat pendapatan dan laba kotor yang diakui pada periode 
berjalan, yang dicatat pada akhir periode : 
Construction in progress gross profit  …………..…..  xx 
Cost of long-term contruction contracts  ……………  xx 
 Revenue from long-term contruction contracts  ……..  xx 

Misalkan PT. YOPIE memiliki kontrak yang dimulai bulan Juli 2004 untuk 
membangun jembatan senilai US $ 4,500,000  dan diharapkan selesai pada bulan 
Oktober 2006 dengan estimasi biaya sebesar US $ 4,000,000.  Data berikut ini 
sehubungan dengan periode pembangunan. Akhir tahun 2005, estimasi jumlah 
seluruh biaya penyesaian menjadi US $ 4,050,000. 
 

Keterangan 2004 2005 2006 

Biaya-biaya saat ini  
Estimasi biaya penyelesaian 
Penagihan selama setahun 
Kas yang diterima 

$ 1,000,000 
   3,000,000 
      900,000 
      750,000 

$ 2,916,000 
   1,134,000 
   2,400,000 
   1,750,000 

$ 4,050,000 
         - 
   1,200,000 
   2,000,000  

 
Pertanyaan : 
Dari data diatas hitunglah persentase selesai untuk tahun 2004, 2005 dan 2006, 
juga estimasi gross profit untuk masing-masing tahun serta buat jurnal yang 
diperlukan. 
Jawab : 
Tahun 2004 : 

Persentase selesai  =  
000,000,4$
000,000,1$  x  100 %  =  25 % 

Estimasi gross profit  = 0,25  x  ($ 4,500,000  -  $ 4,000,000) 
   =  $ 125,000 
Tahun 2005 : 

Persentase selesai  =  
000,050,4$
000,916,2$  x  100 %  =  72 % 

Estimasi gross profit  = [ 0,72  x  ($ 4,500,000  -  $ 4,050,000) ]  -  $ 125,000 
   =  $ 199,000 
Tahun 2006 : 

Persentase selesai  =  
000,050,4$
000,050,4$  x  100 %  =  100 % 

Estimasi gross profit  = (100 %  x  $ 450,000)  -  ($ 125,000  +  $ 199,000) 
   =  $ 126,000 
 
B. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN DALAM LAPORAN KEUANGAN 

Biasanya kontraktor pembangunan membuat pengungkapan (disclosure) 
sebagai catatan dalam laporan keuangan. Misalnya mengenai metode pengakuan 
pendapatan, dasar yang digunakan waktu mengklassifikasi aktiva dan kewajiban 
sebagai aktiva dan kewajiban lancar, dasar pencatatan persediaan, pengaruh 
berbagai taksiran.  * 
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* revisi jumlah kontrak yang belum diselesaikan dan rincian-rincian mengenai 
piutang (yang sudah dan belum ditagih, saat jatuh tempo, tingkat bunga provisi-
provisi yang disaham serta persetujuan resiko kredit bagi perorangan atau 
kelompok) 
 
Jurnal : 
Tahun 2004 

1. Progress billings on construction contracts …… $ 4,500,000 
Construction in progress    ………………………..    $ 4,500,000 

2.  Construction in progress    …………………...    $ 1,000,000 
  Materials, Cash, etc    …………………………….... $ 1,000,000 

3.  Accounts receivable    ………………………...    $   900,000 
 Progress billings on construction contracts ……........ $    900,000 
4.  Cash    ……………………………………... $    750,000 
  Account receivable    ……………………….. $    750,000 
5. Construction in progress gross profit  ……... $    125,000 
 Cost of long-term construction contracts    1,000,000 
  Revenue from long-term construction contracts…… $ 1,125,000.   * 
* (0,25  x  $ 4,500.000) 

Untuk tahun 2005 dan 2006, coba lakukan sendiri, masing-masing. 
 
Contoh pelaporan piutang dan persediaan pada perusahaan konstruksi jangka 
panjang 
 

Hardhar Contructions Company 
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN – METODE PRESENTASE 

PENYELESAIAN 
   
 1992 1993 1994 
Perhitungan rugi laba    
Pendapatan dari kontrak-kontrak  
jangka panjang 
Biaya-biaya pembangunan 
Laba kotor 

 
$ 1.125.000 

1.000.000 
$    125.000 

 
$ 2.115.000 

1.916.000 
$    199.000 

 
$   1.260.000 

1.134.000 
$      126.000 

 
Neraca 
Aktiva lancar: 

Piutang dagang 
Persediaan 

Bangunan dalam pelaksanaan $1.125.000
Dikurangi: penagihan                   900.000

 
Biaya-biaya dan laba yang diakui 

melebihi penagihan 
Kewajiban lancaar: 

Penagiahan ($ 3.300.000) melebihi 
biaya-biaya dan laba yang diakui ($ 
3.240.000) 

 

 
 
 

$  150.000 
 
 
 
 
 

$ 225.000 

 
 
 

$ 800.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 60.000 
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Pengakuan pendapatan setelah barang diserahkan, misalnya penjualan 
yang dilakukan secara cicilan. Akuntansi untuk penjualan cicilan (installment 
sales) ada dua metode yang dapat dipakai yaitu metode cicilan atau installment 
method dan metode pemulihan kembali biaya atau cost recovery method. 
Installment method adalah sebagai berikut : 
Pada waktu penjualan dilakukan dibuat jurnal : 
Installment accounts receivable   ………   xx 
 Installment sales   ……………………   xx 
Untuk mencatat harga pokok penjualan, 
Cost of Installment sales   ………………   xx 
 Inventory    …………………..………   xx 
Untuk mencatat pembayaran cicilan : 
Cash    …………………………………..    xx 
 Installment accounts receivable   ……   xx 
Pada akhir periode untuk mencatat gross profit yang ditangguhkan. 
Installment sales   ……………….………   xx 
 Cost of Installment sales   ……………   xx 
 Deferred gross profit    ………………    xx 
Untuk gross profit yang sudah direalisasi dijurnal sebagai berikut : 
Deferred gross profit    …………………    xx 
 Realized gross profit on installment sales  ….  xx 
 
Misalkan Riding Corporation menjual barang dengan cicilan. Berikut ini data 
selama tiga tahun dari operasi perusahaan 

Description 2004 2005 2006 
Installment sales 
Cost of installment sales 
Gross profit 
Gross profit percentage 
Cash collections : 

2004 sales 
2005 sales 
2006 sales 

$ 150,000 
   100,000 
$   50,000 
     33,33 % 
 
$   30,000 

- 
- 

$ 200,000 
   140,000 
$   60,000 
     30 % 
 
$   75,000 
     70,000 

- 

$ 300,000 
   204,000 
$   96,000 
     32 % 
 
$   30,000 
     80,000 
   100,000 

 
Jurnal yang harus dibuat untuk tahun 2004 adalah sebagai berikut : 
Selama tahun 2004 : 
Installment accounts receivable 2004   ……..   $ 150,000 
 Installment sales    ………………………………    $ 150,000 
Cost of Installment sales    …………………       100,000 
 Inventory   …………………………………..   100,000 
Cash     ……………..………………………...      30,000 
 Installment accounts receivable 2004   …….. ………   30,000 
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Pada akhir tahun : 
Installment sales    ……………………..……    $ 150,000 
 Cost of Installment sales    ………………            $ 100,000 
 Deferred gross profit 2004    ……………………...      50,000 
Deferred gross profit 2004    ………………      $  10,000 
 Realized gross profit on installment sales  ………… $ 10,000 .  * 
* (30,000  x  33,33 %) 
 
Masalah tambahan dalam akuntansi penjualan cicilan antara lain yaitu : 
1. Bunga dari kontrak-kontrak cicilan. Dalam penjualan cicilan biasanya pembeli 

dibebani bunga pada saldo yang belum dibayar. Jumlah cicilan biasanya terdiri 
dari bunga dan pokok pinjaman misalnya aktiva senilai $ 2,400 dijual seharga 
$ 3,000 dengan bunga 8 %, meliputi tiga kali cicilan masing-masing sebesar $ 
1,164.10 untuk ini dapat dibuat schedule pembayaran cicilan sebagai berikut :  

 
 

SEKEDUL PEMBAYARAN CICILAN 
 
 Cicilan    Cicilan       Hasil 

 Kas     Bunga          Direalisasi    Piutang    Kotor yang  
Tanggal  (Debet)    (Kredit)  (Kredit)  Saldo Laba  Belum Dibayar 
 
1/2/92        -           -       -  $3,000.00          - 
1/2/93 $1,164.10a $240.00b $924.10c   2,075.90d    $184.82e

1/2/94   1,164.10   166.07      998.03      2,077.87      199.61 
1/2/95   1,164.10     86.23  1,077.87      -0-       215.57 
            
                                                                                                                        $600.00 

a Pembayaran periodik = Saldo belum dibayar semula / PV anuitas sebesar $1,00 untuk tiga 
periode sebesar 8 % 

b $1.167,10 = $3.000  2.57710 ÷
c $3.000,00 X 0,08 = $240 
d $1.164,10 - $240,00 = $924,10 
d $3.000 - $924,10 = $2.075,90 
e $924,10 X 0,2 = $184,10 

2. Perkiraan yang tidak tertagih. Dalam hal penjualan atas dasar cicilan 
memberikan kesempatan kepada penjual untuk mendapatkan kembali semua 
perkiraan piutang yang tidak dapat ditagih dengan kepemilikan kembali 
barang yang dijual atas dasar cicilan. 

3. Ketidak mampuan membayar dan kepemilikan kembali (repossesions). Sesuai 
dengan syarat-syarat kontrak penjualan dan kebijakan bagian kredit, penjual 
dapat memiliki kembali barang yang dijual atas dasar cicilan jika pembeli 
gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Barang yang dimiliki kembali dapat 
diperbaharui sebelum dijual kembali. Kepemilikan kembali barang yang sudah 
dijual berhubungan dengan perkiraan installment account yang ditangguhkan, 
yang harus dijurnal sebagai berikut : 

Repossesion inventory    …………………    xx 
Deferred gross profit    ………………  xx 
 Installment account receivable   ………..   xx 
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Repossesion inventory dicatat sebesar nilai wajarnya dan jika tidak diketahui 
dicatat sebesar nilai wajar dari barang yang dimiliki kembali lebih kecil dari 
piutang yang tidak dapat ditagih sesudah dikurangi laba kotor yang ditangguhkan 
maka selisihnya dicatat sebagai kerugian dari kepemilikan kembali (loss on 
repossesion). 
Misalkan sebuah honda dijual kepada Hans seharga Rp. 10.000.000,- pada tanggal 
1 September 2004, dengan uang muka sebesar Rp. 2.500.000,-  dan sisanya dicicil 
sebesar Rp. 500.000,-  setiap awal bulan selama 15 bulan, mulai 1 Oktober 2004. 
Nilai perolehan honda tersebut adalah Rp. 6.000.000,- Hans hanya dapat 
membayar cicilannya sampai dengan awal bulan February 2005 dan tidak dapat 
meneruskan pembayaran cicilannya. Dan pada akhir tahun 2005 honda tersebut 
dimiliki kembali oleh perusahaan yang diestimasi memiliki nilai pasar wajar 
sebesar Rp. 4.000.000,- untuk membuat jurnal pemilikan kembali honda tersebut 
diatas, harus dihitung terlebih dahulu hal-hal yang berikut : 
Harg jual…               Rp. 10.000.000,- 
Down payment…………                 2.500.000,- 
        
                                                Rp.   7.500.000,- 
Angsuran Okt. – Febr ’05          2.500.000,- 
 
Saldo piutang cicilan  Rp.   5.000.000,- 
Laba kotor yang ditang- 
guhkan ( 4/10  x  5.000.000)          2.000.000,- 
 
Harga pokok yg blm kembali  Rp   3.000.000,- 
Estimasi nilai pasar wajar Rp.   4.000.000,- 
Keuntungan karena kepe- 
milikan kembali  Rp.   1.000.000,- 
 
Jurnal : 
Deferred gross profit  Rp. 2.000.000,- 
Repossesion inventory        4.000.000,- 

Installment account receivable   ……    Rp.  5.000.000,- 
 Gain on repossesion    ……………..  1.000.000,- 
Penyajian transaksi penjualan cicilan pada laporan keuangan. 
Apabila transaksi penjualan cicilan bukan merupakan bagian yang penting dari 
jumlah penjualan, cukup hanya memasukkan laba kotor yang direalisasi ke dalam 
perhitungan laba rugi sesudah laba kotor dari penjualan sebagai berikut : 

PT. BERKAH 
Income Statement 

Untuk Tahun yang berakhir tgl 31 Des 2004 
 
Sales     ……………………………………….   Rp. 62.000.000,- 
Cost of goods sold     …………………………         49.000.000,- 
Gross profit from sales     …………………….  Rp. 13.000.000,- 
Realized gross profit from installment sales                5.000.000,- 
 
Total Gross profit     …………………………   Rp. 18.100.000,- 
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Jika penjualan cicilan merupakan bagian penting dari jumlah penjualan maka 
dibutuhkan pengungkapan yang lebih lengkap mengenai transaksi penjualan 
cicilan sebagai berikut : 
 

PT. BERKAH 
Income Statement 

For the year ended 31 December, 2004 
 
 Installment Other Total 
      Sales   Sales  Sales 
 

Sales    …………………………………  Rp. 24.800.000 Rp. 62.000.000        Rp. 86.800.000 
Cost of goods sold  18.200.000  49.000.000  

67.200.000 
 
Gross profit from sales Rp.   6.600.000 Rp. 13.000.000        Rp. 19.600.000 
Deferred gross profit current year (4.700.000) -                          (4.700.000) 
 
Realized gross profit currrent year’s sales Rp.  1.900.000 Rp.  1.300.000          Rp. 14.900.000 
Realized gross profit last year’s sales   3.200.000 -                            3.200.000 
Realized gross profit current year Rp.  5.100.000 Rp. 13.000.000         Rp. 18.100.000 

 
Di neraca, piutang dagang cicilan harus diklassifikasi berdasarkan tahun 
penagihan. 
 
C. METODE PEMULIHAN KEMBALI BIAYA/COST RECOVERY METHOD. 
 Menurut metode ini tidak ada laba yang diakui sampai pembayaran kas 
oleh pembeli melebihi harga pokok barang yang dijual. Setelah cost tertutupi, 
setiap tambahan kas yang diterima dari penjualan cicilan dicatat sebagai 
penghasilan. Perhitungan rugi laba selama periode berjalan melaporkan 
pendapatan penjualan, harga pokok penjualan dan laba kotor, baik realized 
maupun deferred gross profit. 
Misalkan pada awal tahun 2005 PT. EKA menjual barang dagangan seharga 
Rp.36.000.000,- kepada PT. YOJO, yang harga pokoknya adalah Rp. 25.000.000,- 
dengan pembayaran sebagai berikut : 
Pada tahun 2005 sebesar Rp. 18.000.000,- 
         tahun 2006 Rp. 12.000.000,-  dan 
         tahun 2007 Rp. 6.000.000,- 
Jika digunakan metode pemulihan kembali biaya dan kas yang ditagih sesuai 
jadwal maka penagihan kas, biaya dan laba kotor yang diakui adalah sebagai 
berikut : 
 2005  2006                          2007 
 
Penagihan kas  Rp. 18.000.000,-  Rp. 12.000.000,-       Rp. 6.000.000,- 
Pendapatan yang diakui        36.000.000,-              -                    - 
Harga pokok penjualan        25.000.000,-              -              - 
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Laba kotor yg ditangguhkan Rp.11.000.000,- Rp. 11.000.000,-       Rp. 6.000.000,- 
Laba kotor yang diakui               -          5.000.000,-      6.000.000,- 
Saldo laba kotor yang di- 
tangguhkan Rp. 11.000.000,- Rp.  6.000.000,-               0 
 
Dengan cost recovery method jumlah pendapatan dan harga pokok penjualan yang 
dilaporkan selama periode penjualan sama dengan intallment method dan berbeda 
pada pengakuan laba, dimana jika digunakan intallment method laba diakui setiap 
ada penerimaan kas sedangkan jika digunakan cost recovery method laba diakui 
pada saat kas yang ditagih melebihi jumlah harga pokok penjualan / cost of goods 
sold. Jurnal yang diperlukan untuk mencatat laba kotor setiap tahunnya adalah 
sebagai berikut : 
2005 Sales   …………………  Rp. 36.000.000,- 
  Cost of goods sold   ………. …….. Rp. 25.000.000,- 
  Deferred gross profit  ………………...  11.000.000,- 
2006 Deferred gross profit……. Rp. 5.000.000,- 
  realized gross profit    ……………  Rp.  5.000.000,- 
2007 deferred gross profit…….. Rp. 6.000.000,- 
  realized gross profit   …….............  Rp.  6.000.000,- 
 
APB opinion No. 10, memungkinkan penjual menggunakan cost recovery method 
jika tidak ada dasar yang cocok, untuk menaksir ketertagihan. Metode ini 
disarankan menurut FASB Statements No. 45 (Franchise) dan No. 66 (Real 
Estate) dimana tingkat ketidakpastian (uncertainty) tinggi dalam hal penagihan 
piutang. Cost recovery method dapat diterapkan pada piutang berbunga, yang 
biasa diterapkan pada penjualan real estate. 
Misalkan pada bulan Januari 2005 PT. GRIYA KIRANA menjual sebidang tanah 
yang harga perolehannya / costnya $ 24,000 dengan harga jual $ 30,000  dengan 
menerima 3 lbr interest bearing notes 8 % masing-masing memiliki nilai nominal 
$11,641  yang jatuh tempo setiap tanggal 31 Desember 2005, 2006 dan 2007. 
Amortisasi bunga untuk 3 tahun dan skedul pembayaran cicilan untuk PT. GRIYA 
KIRANA adalah sebagai berikut : 
     

        Pendapatan  Piutang           
   Bunga yang  Dagang   Saldo  Biaya tak Labakotor Pendapatan 
  Kas Ditangguhkan  Cicilan   Cicilan blm    Terpulihkan yang         bunga yg 

Tanggal  (Debet)        (Kredit)a   (Kredit)  Dibayar   kembali Direalisasi  Direalisasi 
1/1/92        -   - - $30,000 $24,000  -  - 
12/31/92 $11,641  $2,400b  $9,241          20,759         12,359e  -  - 
12/23193   11,641    1,661      9,980          10,779             718  -  - 
12/31/94   11,641      (4,061)   10,779            -0-  -0-       $6,000    $4,923d

$34,923    $30,000           $6,000    $4,923 
 
a Pengkuan bunga tahun 1992 dan 1993 ditangguhkan, karena biaya tidak dipulihkan kembali 

sampai tahun 1994. 
b $30,000 X  0,08 = $2,400 
c $24,000 - $11,641 = $12,359 
d Terdiri dari pendapatan bunga yang ditangguhkan tahun 1992 dan 1993 sebesar $4,061 serta 

bunga untuk tahun 1994 sebesar $862. 
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D. PENGAKUAN PENDAPATAN UNTUK TRANSAKSI PENJUALAN 
KHUSUS. 

Franchises. Sistem penjualan Franchise dewasa ini sangat berkembang, hal ini 
dapat dilihat dari semakin bertambahnya jumlah usaha sejenis seperti KFC, Mc. 
Donalds, Pizza Hut, Dunkin Donut dan sebagainya. Pada dasarnya ada empat jenis 
perjanjian Franchise antara lain yaitu : 

1. Pabrikan – pengecer 
2. Pabrikan – grosir 
3. Sponsor jasa pengecer dan 
4. Grosir – pengecer 

 
Jenis Franchise yang tumbuh sangat cepat adalah sponsor jasa pengecer, yang 
termasuk dalam jenis Franchise jasa pengecer antara lain adalah : 
      Soft ice cream drive-ins (Tastee Freeze, Dairy Queen) 
      Food drive-ins (Mc. D, KFC, Burger King) 
      Restaurant (Perkins, Pizza Hut, Denny’s) 
      Motel (Holiday inn, Howard Johnson, Best Western) 
      Car Rental (Avis, Hertz, National) 
      Part-timer (Man Power, Kelly Girl) 
      Others (H & R Block, Meineke Mufflers, 7-eleven stores) 
Perusahaan Franchise memperoleh pendapatannya dari dua sumber atau lebih 
antara lain yaitu : 

1. Dari penjualan Franchise awal dan aktiva atau jasa yang berkaitan. 
2. Dari iuran / Fee berdasarkan operasi Franchise. 

 
Orang yang mengoperasikan bisnis Franchise disebut Franchisee dan orang yang 
memberikan hak bisnis berupa Franchise disebut Franchisor. Jasa yang diberikan 
oleh Franchisor kepada Franchisee antara lain yaitu : 

1. Bantuan pemilihan tempat seperti : 
a. Analisis lokasi 
b. Negosiasi sewa tempat (lease) 

2. Evaluasi penghasilan yang potensial 
3. Pengawasan kegiatan, pembangunan : 

a. mendapatkan pembiayaan 
b. merancang bangunan 
c. mengawasi kontraktor saat membangun 

4. Bantuan untuk memperoleh papan nama, perabotan dan peralatan 
5. Jasa pembukuan dan konsultasi : 

a. Mempersiapkan pembukuan Franchisee 
b. Konsultasi atas laba, real estate dan pajak lainnya. 
c. Konsultasi mengenai peraturan-peraturan daerah setempat terhadap 

kegiatan usaha Franchisee 
6. Pelatihan tenaga kerja dan manajemen 
7. Pengendalian mutu 
8. Iklan dan promosi 

Pembayaran awal Franchise dicatat sebagai pendapatan hanya bila Franchisor 
telah memberikan “pelaksanaan yang substansial” atas jasa-jasa yang wajib 
dilaksanakannya dan penagihan pembayaran dapat dipastikan dengan layak. 
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Pelaksanaan yang substansial terjadi bila Franchisor tidak memiliki lagi kewajiban 
untuk mengembalikan berapapun kas yang diterima, atau melepaskan semua 
wesel yang belum dibayar, serta telah melakukan segala jasa-jasa awal sesuai 
dengan keharusan didalam kontrak. 
Misalkan pada tanggal 31 Maret 2004, Red Hot Chicken Wing Corporation 
membuat perjanjian Franchise dengan Thomas Keller. Sebagai imbalan dari 
pembayaran awal Franchise $ 50.000 , Red Hot harus memberikan jasa awal 
termasuk pemilihan lokasi, pembangunan gedung, mentraining para pekerja dan 
jasa konsultasi selama beberapa tahun. $ 10,000 dibayar pada tanggal 31 Maret 
2004 dan sisanya $ 40,000 dibayar secara cicilan setiap tahun termasuk bunga 
dengan tingkat bunga tertentu. Franchisee harus membayar Franchise fee sebesar 
$ 1,000  setiap bulan untuk iklan dan promosi yang dilakukan oleh Red Hot, 
segera setelah operasi Franchise mulai. Thomas Keller membuka usaha Red Hot 
Franchisenya jasa yang substansial harus dilakukan oleh Red Hot sebagai 
kelanjutan dari kontrak yang sudah ditandatangani tapi penagihan piutang cicilan 
dapat dipastikan dengan layak maka jurnal berikut dibuat : 
Maret 2004 
Cash    ……………………….………… .  $ 10,000 
Notes Receivable    ………….………. …     40,000 
 Unearned Franchise fee Revenue    …………  $ 50,000 
 
Unearned Franchise fee revenue akan diakui sebagai Franchise fee revenue jika 
jasa yang substansial sudah dilakukan. 
Dalam contoh diatas jika jasa yang substansial sudah dilaksanakan seluruhnya 
pada saat usaha Franchise dimulai, jurnal berikut harus dibuat : 
30 September 2004 

Unearned Franchise fee revenue    $ 50,000 
 Franchise fee revenue    ……………   $ 50,000 

 
Jika tidak ada jasa substansial yang harus dilaksanakan lagi, akan tetapi penagihan 
piutang cicilan (installment receivable) tidak dapat dipastikan dan tidak ada dasar 
untuk mengestimasi jumlah kemungkinan tidak tertagih, maka harus dibuat jurnal 
sebagai berikut : 
31 Maret 2004 : 
 Cash    …………………………    $ 10,000 
  Franchise fee revenue   …………….   $ 10,000 
 
Jika penagihan installment receivable tidak dapat dipastikan dan tidak ada dasar 
untuk mengestimasi jumlah kemungkinan tidak tertagih dan jasa yang substansial 
masih harus dilakukan, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut : 
31 Maret 2004 : 
 Cash    …………………………... $ 10,000 
  Deferred Franchise fee revenue   …… $ 10,000 
 
Untuk Franchise fee revenue yang diterima setiap bulan, dijurnal sebagai berikut : 
31 Oktober 2004                                                                  
 Cash (or accounts receivable)    ……..    $ 1,000 
  Service revenue    …………. ………..    $ 1,000 
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Pembelian Peralatan dan Perlengkapan dengan Harga Murah 
Jika perjanjian Franchise memberikan hak kepada Franchisee untuk melakukan 
pembelian peralatan dan pelengkapan dengan harga murah, setelah pembayaran 
awal Franchise. Atau dengan kata lain harga pembelian tersebut tidak memberikan 
laba yang layak kepada Franchisor, maka sebagian dari pembayaran awal 
Franchise harus ditangguhkan. Bagian yang ditangguhkan tersebut akan 
diperhitungkan sebagai penyesuaian atas harga penjualan bila Franchise kemudian 
membeli peralatan atau perlengkapan. 
 
Opsi Untuk Membeli 
Persetujuan Franchise juga mungkin memberikan Franchisor suatu opsi untuk 
membeli usaha milik Franchisee, baik yang sehat maupun yang sedang 
menghadapi kesulitan keuangan. Dalam hal ini pembayaran awal Franchise tidak 
boleh diakui sebagai pendapatan tapi harus dicatat sebagai kewajiban. Ketika opsi 
ini digunakan, kewajiban dimaksud akan mengurangi investasi yang dilakukan 
oleh Franchisor. 
 
Biaya-biaya Franchisor 
 Biaya langsung yaitu biaya-biaya yang berhubungan dengan penjualan 
Franchise tertentu yang pendapatannya belum diakui, harus ditangguhkan. 
Sedangkan biaya tidak langsung yang bersifat teratur dan berulang-ulang seperti 
beban penjualan dan administrasi yang terjadi diluar dari penjualan Franchise 
harus dibebankan pada saat terjadinya. 
 
Pengungkapan Franchisor 
 Semua komitmen dan kewajiban penting yang berasal dari persetujuan 
Franchise, termasuk penjelasan mengenai jasa-jasa yang belum dilaksanakan, 
harus diungkapkan juga mengenai ketidakpastian tentang dapat ditagihnya 
pembayaran Franchise. 
 
Konsinyasi / Consignment 
 Pengakuan pendapatan untuk transaksi penjualan khusus lainnya selain 
sistem penjualan Franchise yaitu sistem penjualan konsinyasi. 
Sama halnya dengan Franchise, didalam sistem penjualan konsinyasi juga dikenal 
istilah Consignor untuk orang yang mengirimkan / menitipkan barangnya dan 
Consignee untuk orang yang menerima barang titipan, yang bertindak sebagai 
agen bagi Consignor. 
Misalkan Nelba Manufacturing Company mengirimkan barang dagangan seharga 
$36,000 dengan konsinyasi kepada Best Value Stores. Nelba membayar $ 3,750 
untuk biaya pengiriman dan Best Value membayar $ 2,250 untuk biaya iklan lokal 
yang dapat ditagih kepada Nelba. Pada akhir periode, dua per tiga barang 
dagangan konsinyasi telah terjual $ 40,000 tunai. Best Value memberitahukan 
penjualan tersebut kepada Nelba, mengambil komisi sebesar 10 %, serta 
mengirimkan kas kepada Nelba. Jurnal yang diperlukan baik pada buku Consignor 
maupun pada buku Consignee adalah sebagai berikut : 
 
 
 

 81



  Consignor                Consignee 
         Nelba Mfg. Co          Best Value Stores 

 
Jurnal untuk pengiriman consignment inventories : 
Inventories in consignment $ 36,000    no entry, memo saja 
 Finished goods inventories $ 36,000 
Jurnal untuk pembayaran biaya pengiriman : 
Inventories in consignment $ 3,750    no entry 
 Cash    ……………………    $ 3,750 
Jurnal untuk pembayaran iklan oleh Consignee : 

No entry, sampai diberitahu   Receivable from consignor $ 2,250 
       Cash    …………..  $ 2,250 

Jurnal untuk penjualan barang konsinyasi : 
No entry     Cash    …………………  $ 40,000 
     Payable to consignor $ 40,000 

Jurnal pada waktu pemberitahuan penjualan dan beban serta pengiriman jumlah 
yang terhutang : 
Cash     ………………….    $ 33,750 Payable to consignor  $ 40,000 
Advertising exp   ……….         2,250 Receivable from consignor  $ 2,250 
Commission exp   ………         4,000 Commission income    ……   4,000 
       Income from consignment sales $ 40,000 Cash    ……………………  33,750 
Jurnal penyesuaian untuk inventory in consignment : 
Cost of goods sold    …….  $ 26,500 
 Inventories in consignment   $ 26,500 
Di dalam sistem penjualan konsinyasi, consignor menerima resiko kemungkinan 
barang dagangan tidak terjual dan membebaskan consignee dari keharusan untuk 
menanggung sebagian dari modal kerjanya. Dalam konsinyasi pendapatan diakui 
setelah barang dagangan sudah terjual kepada pihak ketiga. 
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Soal – soal : 
1.  (Pengakuan atas laba dan penyajian neraca, persentase penyelesaian) pada 

tanggal 1 Februari 2006, dan Dienes Construction Company mendapatkan 
kontrak untuk membangun stadion atletik. Stadion itu akan dibangun dengan 
total biaya $5,400,000 dan dijadwalkan selesai tanggal 1 September 2008. 
Satu pasal dari kontrak itu menyebutkan bahwa tagihan Dienes akan dipotong 
sebesar $20,000 dari total tagihan sebesar $6,900,000 untuk setiap minggu 
waktu penyelesaian yang ditunda. Penyelesaian pembangunan itu tertunda 
selama enam minggu, yang berakibat potongan sebesar $120,000. Dibawah ini 
adalah data mengenai periode pembangunan. 

 
  2006     2007     2008 

 
Biaya sampai saat itu $1,800,000 $3,850,000   $5,500,000 
Taksiran biaya untuk menyelesaikan   3,600,000   1,650,000       - 
Penagihan kemajuan sampai saat itu   1,200,000   3,500,000     6,780,000 
Kas yang diterima sampai saat itu   1,000,000   2,800,000     6,780,000 
 
Instruksi 

(a) Dengan memakai metode persentase penyelesaian, hitung taksiran laba 
kotor yang diakui pada tahun 2006 - 2008. 

(b) Buat neraca sebagian untuk tanggal 31 Desember 2007, yang 
menunjukkan saldo perkiraan piutang dagang dan persediaan. 

 
2. (Kontrak jangka panjang dengan kerugian sementara) Pada tanggal 1 Maret 

2007, Andre Dawson Construction Company membuat kontrak pembangunan 
gedung pabrik untuk Mark Grace Manufacturing, Inc., dengan jumlah harga 
kontrak keseluruhan sebesar $8,400,000. Bangunan itu akan selesai tanggal  
31 Oktober 2009. Biaya tahunan kontrak yang terjadi, taksiran biaya untuk 
menyesaikan, serta akumulasi tagihan untuk Grace pada tahun 2007, 2008, 
dan 2009 diberikan di bawah ini : 

  2007     2008     2009 
Biaya kontrak yang terjadi selama  
Tahun itu $3,200,000 $2,600,000   $1,450,000 
Taksiran biaya untuk menyelesaikan 
Kontrak pada 12/31   3,200,000   1,450,000       -0- 
Tagihan kepada Grace selama setahun   3,200,000   3,500,000     1,700,000 
 
Instruksi 

(a) Dengan menggunakan metode persentase penyelesaian, buatlah sekedul 
untuk menghitung laba atau rugi yang akan diakui dari hasil kontrak ini 
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, 2007, 2008, 
dan 2009. Abaikan pajak penghasilan. 

(b) Dengan menggunakan metode kontrak selesai, buatlah sekedul untuk 
menghitug laba atau rugi yang akan diakui dari hasil kontrak ini untuk 
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, 2007, 2008, dan 
2009. Abaikan pajak penghasilan. 
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3. (Perhitungan penjualan cicilan dan ayat-ayatnya) Nancy Castle Stores menjual 
peralatan rumah tangga baik secara tunai maupun cicilan. Ayat-ayat jurnal 
untuk mencatat harga pokok penjualan dibuat secara bulanan 
 

Nancy Castle Stores 
NERACA PERCOBAAN 

31 Desember 2007 
 
Kas $153,000 
Piutang Dagang Cicilan, 2007     48,000 
Piutang Dagang Cicilan, 2008     91,000 
Persediaan-Barang Dagang Baru   131,200 
Persediaan-Barang Dagang Dimiliki Kembali     24,000 
Hutang Dagang  $   98,500 
Laba kotor yang ditangguhkan, 2007       45,600 
Modal saham     170,000 
Laba ditahan       93,900 
Penjualan     353,000 
Penjualan cicilan     200,000 
Harga pokok penjualan $255,000 
Harga pokok penjualan cicilan   130,000 
Laba / Rugi karena pemilikan kembali          800 
Beban penjualan dan administrasi   128,000                                     

 $961,000 $961,000 
Departemen akuntansi telah membuat analisis penerimaan kas untuk tahun ini : 

Penjualan Tunai (termasuk barang dagang yang dimiliki kembali) $424.000 
Piutang Dagang cicilan, 2007   104,000 
Piutang Dagang cicilan, 2008   109,000 
Lain-lain     36,000 
Total                                                                                                   $673,000 

 
Pemilikan kembali yang dicatat selama tahun bersangkutan diringkas sebagai 
berikut: 

 2007 
Saldo yang belum ditagih $8,000 
Rugi karena pemilikan kembali      800 
Barang dagang yang dimiliki kembali   4,800 

Instruksi 
Dari neraca percobaan dan informasi yang ada : 

(a) Hitung tingkat laba kotor untuk tahun 2007 dan 2008 
(b) Buat ayat jurnal penutup pada tanggal 31 Desember 2008, menurut metode 

akuntansi cicilan. 
(c) Buat perhitungan rugi laba untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 

2008. Masukkan hanya laba kotor yang direalisasi ke dalam perhitungan 
rugi laba. 
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4. (Ayat jurnal barang dagang cicilan yang dimiliki kembali) Transaksi yang 
dipilih dari Bagwell TV Sales Company disajikan di bawah ini : 
1. Satu pesawat televisi seharga $560 dijual kepada Herb Crowley tanggal 1 

November 2007 dengan harga $800. Crowley membayar uang muka 
sebesar $200 dan selanjutnya setuju membayar $30 pada setiap awal bulan 
selama 20 bulan. 

2. Crowley membayar $30 untuk cicilan tanggal  1 Desember 2007. 
3. Pada 31 Desember 2007, ayat jurnal yang sesuai dibuat untuk mencatat 

keuntungan yang direalisasi dari penjualan cicilan. 
4. Tujuh cicilan pertama pada tahun 2008 masing-masing sebesar $30 

dibayarkan oleh Crowley. (Buat dalam satu ayat jurnal) 
5. Bulan Agustus 2008, TV itu dikembalikan, setelah Crowley lalai 

membayar cicilan tanggal 1 Agustus dan hal tersebut menunjukkan bahwa 
dia tidak mampu meneruskan pembayarannya. Taksiran nilai wajar TV 
yang dikembalikan tersebut sebesar $100. 
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KEWAJIBAN LANCAR 
(CURRENT LIABILITIES) 

 
A. DEFENISI, KLASIFIKASI DAN KARAKTERISTIK KEWAJIBAN 

LANCAR 
 Kewajiban sebagai kemungkinan pengorbanan masa depan dari manfaat 
ekonomi yang timbul dari kewajiban sekarang dari kesatuan tertentu untuk 
mentransfer aktiva atau jasa produktif kekesatuan lain dimasa depan sebagai hasil 
dari transaksi masa lalu. 

• semua kewajiban harus dicatat. 
• Kewajiban yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, maka kewajiban 

tersebut harus ditaksir. 
• Dan jika tidak dapat ditaksir, maka diungkapka dalam penjelasan laporan 

keuangan. 
 
Kewajiban dikelompokkan berdasarkan jatuh tempo yaitu : 

1. Kewajiban jangka pendek (current liabilities) 
2. Kewajiban jangka panjang (long term liabilities) 

 
Kewajiban jangka pendek / kewajiban lancar 
 Kewajiban lancar (current liability) merupakan kewajiban-kewajiban yang 
diperkirakan dibayar dengan menggunakan sumber daya yang ada yang 
diklassifikasikan selayaknya sebagai harta lancar atau dengan menciptakan hutang 
lancar lainnya. Pada umumnya, jika suatu hutang akan dibayarkan dalam 12 
bulan. 
Yang termasuk dalam kewajiban jangka pendek meliputi antara lain : 

a. Pinjaman bank dan pinjaman lainnya 
Jika suatu pinjaman dilunasi sesuai dengan jadwal yang disetujui kreditor, 
maka kewajiban tersebut diklassifikasikan sesuai dengan jadwal 
pelunasannya, dengan mengabaikan hak kreditor untuk meminta 
pembayaran sewaktu-waktu. 

b. Bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 
satu tahun sejak tanggal neraca, dengan pengecualian perusahaan 
bermaksud membiayai kembali (refinance) kewajiban tersebut dengan 
pendanaan jangka panjang dan terdapat jaminan bahwa perusahaan akan 
mampu melakukannya. 

c. Hutang usaha dan biaya yang masih harus dibayar. 
d. Uang muka penjualan. 
e. Hutang pembelian aktiva tetap, pinjaman bank dan rupa-rupa hutang 

lainnya yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun. 
f. Kewajiban pajak. 
g. Hutang deviden 
h. Pendapatan ditangguhkan dan uang muka dari pelanggan. 
i. Kewajiban kontinjen 
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Bagian hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu 
tahun (kurang dari itu) setelah tanggal neraca, disajikan dalam neraca sebagai 
bagian dari hutang lancar, kecuali bila pelunasannya dilakukan dengan cara : 

- Tidak menggunakan sumber-sumber yang merupakan aktiva lancar. 
- Menimbulkan hutang jangka panjang yang baru. 
- Mengalihkannya menjadi modal saham. 

Meskipun demikian, klassifikasi hutang lancar pada umumnya tidak meliputi pos-
pos berikut ini, karena tidak memerlukan panggunaan sumber daya yang 
diklassifikasikan lancar. 

(1) Kewajiban jangka pendek yang diperkirakan akan diperbaharui. 
(2) Hutang-hutang yang dicairkan dari dana-dana yang telah diakumulasikan 

dan dilaporkan sebagai harta lancar. 
(3) Pinjaman-pinjaman atas polis asuransi jiwa yang dibuat dengan maksud 

tidak akan dibayar tetapi akan dicairkan dengan mengurangkannya dari 
hasil polis pada saat jatuh tempo atau pembatalannya. 

(4) Kewajiban-kewajiban untuk pembayaran di muka yang melibatkan 
penundaan penyerahan barang atau jasa dalam jangka panjang. 

 
B. HUTANG DAGANG 
 Hutang dagang (account payable atau trade account payable) adalah saldo 
yang terhutang kepada pihak lain untuk barang-barang, perlengkapan, dan jasa-
jasa yang dibeli secara kredit. Hutang dagang timbul karena kesenjangan waktu 
antara penerimaan jasa atau akuisisi hak aktiva dan pembayaran untuknya. 
Periode perluasan kredit ini biasanya ditemukan dalam persyaratan penjualan 
(misalnya, n/10, n/30) dan biasanya 30 sampai 60 tahun. 
 Kebanyakan sistem akuntansi dirancang untuk mencatat kewajiban untuk 
pembelian barang ketika barang diterima, atau secara praktis, ketika faktur 
diterima. Seringkali terdapat penundaan dalam pencatatan barang-barang dan 
kewajibannya yang bertalian di dalam pembukuan. Jika hak telah berpindah 
kepada pembeli sebelum barangnya diterima, transaksi itu harus dicatat pada saat 
hak berpindah. Perhatian harus diberikan pada transaksi-transaksi yang terjadi 
dekat dengan suatu periode akuntansi dan pada awal periode berikutnya untuk 
memastikan bahwa catatan yang diterima (persediaan) sesuai dengan kewajiban 
(hutang dagang) dan bahwa keduanya dicatat dalam periode yang benar. 
 Pencatatan hutang dagang yang berhubungan dengan discount : 
Case : 

1. PT. Makmur membeli barang dagangan dengan persyaratan 5/10 – n/25 
sebesar $100,000. 

2. Dibayar hutang dagang sejumlah $20,000 dalam periode dicount. 
3. Dibayar hutang dagang sejumlah $10,000 setelah masa discount. 
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Pencatatan Hutang Dagang 
 

Transaksi Hutang dagang dicatat 
“ at face amount” 

Hutang dagang dicatat 
“net of purchases discount” 

1. 
 
 

2. 
 
 
 

3. 

Purchases $100,000 
Accounts payable $100,000 
 

Accounts payable $20,000 
Purchases discount $1,000 
C a s h  $19,000 
 

Accounts payable $10,000 
C a s h  $10,000 

  

Purchases $95,000 
Accounts payable $95,000 

 
Accounts payable $19,000 

C a s h  $19,000 
 
 
Accounts payable $9,500 
Purchases discounts lost $500 

C a s h  $20,000 
 

 
 
C. WESEL  
Wesel Bayar 
 Kewajiban dalam bentuk janji tertulis yang diklassifikasikan sebagai 
kewajiban lancar biasanya adalah (1) wesel dagang, (2) wesel pinjaman jangka 
pendek, atau jatuh tempo jangka pendek dari hutang jangka panjang. 
 
Wesel Dagang 
 Wesel bayar dagang (trade notes payable) merupakan jumlah nominal 
yang belum dibayarkan dari promes / janji hutang kepada pemasok barang, jasa 
atau peralatan. Dalam beberapa industri dan golongan pelanggan tertentu, promes 
disyaratkan sebagai bagian transaksi sebagai ganti perluasan kredit yang normal 
atau kredit lisan. Biasanya, baik tanggal jatuh tempo maupun jumlah pengeluaran 
yang diperlukan untuk memenuhi promes itu termuat di dalam wesel tersebut. 
Satu-satunya perhitungan yang biasanya dilakukan adalah perhitungan bunga jika 
wesel itu berbunga. 
 
Case : 
PT. XYZ membeli barang dagangan pada tanggal 1 Nopember 2006 sebesar 
$20,000 dengan mengeluarkan selembar wesel yang akan jatuh tempo setelah 4 
bulan dan dibebani bunga 18 % pertahun. 
Diminta : Jurnal tahun 2006 dan tanggal jatuh tempo. 
1 Nopember ’06 Purchase $20,000 
 Notes payable $20,000 
31 Dese ’06 Interest expanses $600 
 ($20,000 x 2/12 x 18 %) 
 Interest payable $600 
1 Januari ’06 Interest payable $600 
 Interest expanses $600 
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Wesel Pinjaman Jangka Pendek 
 Wesel pinjaman jangka pendek kepada bank atau perusahaan pinjaman 
merupakan kewajiban lancar dan umumnya timbul dari pinjaman tunai. Apabila 
wesel itu berbunga, adalah perlu untuk mencatat dan  melaporkan dalam laporan 
keuangan setiap hutang bunga yang harus dibayar dan mencatat wesel bayar itu 
sebagai kewajiban pada nilai nominalnya (disebut juga jumlah pokok). 
 Jika suatu wesel tanpa-bunga dikeluarkan, bank atau perusahaan pinjaman 
mendiskontokan wesel itu dan mengirimkan hasilnya kepada peminjam. Sebagai 
gambaran, pada tanggal 1 Oktober Airfrate Company mendiskontokan wesel satu 
tahun, tanpa-bunga sebesar $100,000 pada 9 % pada Corner National Bank. 
Airfrate Company menerima hasil sebesar $91,000  dan memikul kewajiban untuk 
membayar $100,000 kepada bank dalam jangka 12 bulan. Harus jelas bahwa 
Airfrate Company telah meminjam $91,000 untuk periode satu tahun dengan 
biaya $9,000. Meskipun tingkat diskonto yang ditetapkan adalah 9 %, tingkat 
bunga efektifnya adalah 9,89 % ($9,000 / $91,000), karena jumlah penuh 
$100,000 tidak tersedia bagi Airfrate Company selama tahun itu. Pinjaman 
menurut persyaratan ini dicatat pada tanggal pinjaman diselesaikan dengan cara 
barikut : 
 Kas    ……………………………… 91,000 

Diskonto pada Wesel Bayar    …….   9,000 
 Wesel Bayar     ………………………… 100,000 

Saldo dalam perkiraan Diskonto pada Wesel Bayar akan dikurangkan di neraca 
dari Wesel Bayar. Beban bunga harus dicatat dalam pertambahan bulanan $750 
dengan mengurangi Diskonto pada Wesel Bayar melalui ayat jurnal berikut 
(dengan asumsi amortisasi garis-lurus mendekati metode amortisasi bunga efektif) 
: 
 Beban Bunga    …………………….   750 
 Diskonto pada Wesel Bayar    ………………   750 
Penyajian di Neraca sebagai berikut :  
Kejiban lancar 

Wesel bayar     ……………………….. $100,000 
Dikurangi : Diskonto pada wesel bayar    6,750  * $93,250 

* 9,000 – (3 x $750) 
 
 Beban bunga sebesar $2,250 untuk periode 3 bulan akan dilaporkan pada 
perhitungan rugi laba. 
 
Penerimaan Dimuka 
 Penerimaan yang pengakuan pendapatan masih ditangguhkan. Penerimaan 
tersebut dikelompokkan : 

1. Pendapatan Utama (penjualan) 
2. Pendapatan lain-lain 

 
 
 
 
 
 

 89



Penerimaan dimuka dari penjualan 
Case : 
PT. ABC menerima cheque bank Bumi Daya yang bernilai $25,000 sebagai uang 
muka penjualan sebesar $40,000 pada tanggal 10 Februari 2007. 
10 Feb ’07  Cash in BBD $25,000 
 Advance from sales $25,000 
20 Feb ’07 Diterima sisa atas penjualan barang tanggal 10 Feb ‘07 
 Cash   $15,000 
 Advance from sales $25,000 
 Sales  $40,000 
 
Penerimaan dimuka dari Pendapatan lain 
Case : 
Deterima uang tunai $6,000 atas penyewaan gedung untuk 5 bulan pada tanggal 1 
Nopember 1998. 
1 Nop ’98  Cash $6,000 
 Untuk earned rent $6,000 
31 Des ’98 Untuk earned rent $2,400 
 Rent income $2,400 
 
Kewajiban Jangka Panjang Jatuh Tempo Pada Periode Normal (1 tahun) 
 Bagian dari obligasi, wesel hipotik, dan hutang jangka panjang lain yang 
jatuh tempo dalam tahun fiskal berikut dilaporkan sebagai kewajiban lancar. 
Apabila hanya sebagian dari hutang jangka panjang itu yang harus dibayarkan di 
dalam jangka 12 bulan, seperti dalam hal obligasi seri yang akan ditarik melalui 
serangkaian angsuran tahunan, bagian jatuh tempo dari hutang jangka panjang 
dilaporkan sebagai kewajiban lancar, dan saldonya sebagai hutang jangka 
panjang. 
 Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam masa berjalan tidak boleh 
dimasukan sebagai kewajiban lancar jika hal itu (1) akan dilunasi dengan aktiva 
yang diakumulasikan untuk tujuan ini yang secara layak tidak diperlihatkan 
sebagai aktiva lancar, (2) akan didanakan kembali, atau dilunasi dari hasil 
penerbitan hutang baru (lihat topik berikut), atau (3) akan dikonversikan menjadi 
modal saham. Dalam situasi-situasi ini, penggunaan aktiva lancar atau penciptaan 
kewajiban lancar lain tidak terjadi, dan karenanya, klassifikasi sebagai kewajiban 
lancar tidak tepat. Rencana likuidasi atas hutang seperti itu harus diungkapkan 
baik dalam tanda kurung ataupun dengan catatan pada laporan keuangan. 
Ayat jurnal yang dibutuhkan. 

Tanggal Transaksi Jurnal 
1 Mei 2006 
 
 
31 Desember 2006 

Pembelian aktiva tetap 
dengan wesel yang jatuh 
tempo masing-masing 
tahun 2007 dan tahun 2008 
$100,000 
 
Pemindah bukuan 

Aktiva tetap $200,000 
Notes payable (jangka  
panjang)        $200,000 
 
 

Notes payable (jangka 
panjang) $100,000 

Notes payable (jangka 
pendek)         $100,000 
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D. DEPOSITO YANG DAPAT DIKEMBALIKAN 
 Kewajiban lancar suatu perusahaan dapat mencakup deposito kas yang 
dapat dikembalikan yang diterima dari pelanggan dan karyawan. Deposito dapat 
diterima pelanggan untuk menjamin pelaksanaan kerja suatu kontrak atau jasa 
atau sebagai jaminan untuk menutup pembayaran kewajiban masa depan yang 
diperkirakan. 
Case : 
PT. Aneka Gas yang berusaha dibidang penjualan gas dengan kemasan tabung. 
Dalam kebijaksanaan penjualan kemasan (tabung) tersebut tidak termasuk dalam 
penjualan, hanya dapat dipinjam oleh setiap pembeli dengan syarat menitipkan 
sejumlah uang sebesar $10,000 per tabung. Uang tersebut dapat ditagih kembali 
oleh setiap pembeli dengan syarat tabungnya telah dikembalikan. Jumlah tabung 
yang tersedia pada awal tahun 2008 sebanyak 1000 buah. Tabung tersebut dibeli 
dengan harga $11,000 per buah yang dapat dipakai selama 10 tahun. Penjualan 
gas pada tahun 2008 sebanyak 800 tabung. Dengan harga jual $2,000 per tabung. 
Menurut pengalaman, ditaksir 80 % dari penjualan bahan tabung yang 
dikembalikan langganan jumlah tabung yang dikembalikan tahun 2008 sebanyak 
500 buah. 
Diminta : 
Jurnal yang diperlukan selama tahun 2008. 
Penjualan  Cash $9,600,000 
 Sales $1,600,000 
 Refundable deposit  $8,000,000 
Pengembalian  Refundable deposit  $5,000,000 
Drum   
 Cash $5,000,000 
 
31 Desember 2008 : 
Jumlah tabung :  Yang beredar 800 buah 
 Taksiran dikembalikan 80 % 640 buah 
  
Perhitungan tabung yang tidak dikembalikan 160 buah 
Tabung :  Pembelian 160 x $11,000 $ 1,760,000 
 Titipan dana 160 x $10,000 $ 1,600,000 
     
Loss    160,000 
 Refundable deposit $ 1,600,000 
 Loss from not back to tube $ 1,600,000 
  
                                                                                $ 1,760,000 
 
Penyusutan  Depreciation exp of tube    $ 924,000 
Tabung  
  Acc depreciation of tube              $ 924,000 
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E. HUTANG HADIAH (PREMIUM LIABILITY ) 
 Tawaran hadiah yang menimbulkan kemungkinan adanya kewajiban yang 
jumlahnya dapat ditaksir dengan layak. 
Case : 
PT. Indofood yang beroperasi dalam penjualan Mie Instant dalam meningkatkan 
omzet penjualannya melakukan promosi dengan cara menawarkan hadiah (pisau 
stainless). Hadiah tersebut dapat diperoleh di grosir-grosir dengan menukarkan 
100 pembungkus Mie dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 15.000,- untuk 
setiap 1 set pisau tersebut. Harga jual Mie tersebut Rp. 500,- per bungkus. 
 
Transaksi selama tahun 2006sebagai berikut :  

1. Pembelian Pisau sebanyak 600 set @ Rp. 20.000,- 
2. Penjualan Mie sebanyak 90.000 bungkus 
3. Hadiah yang ditebus sebanyak 400 set 
4. Taksiran hadiah yang akan ditebus pada tahun 2007 sebanyak 300 set. 

 
 

Transaksi Journal 
1. Pembelian hadiah 

 
 
 
 

2. Penjualan Mie 
 
 
 

3. Hadiah yang ditebus 
 
 
 
 
 
 

4. yang masih harus ditebus 

Inventory of Premium     Rp. 1.200.000,- 
(600 x Rp. 20.000) 
 

Cash                                 Rp. 12.000.000,- 
 

Cash                                 Rp. 45.000.000,- 
 

Sales (90.000 x Rp. 500) Rp. 45.000.000,- 
 
Cash (400 x Rp. 15.000)  Rp. 6.000.000,- 
 
Premium Expenses           Rp. 2.000.000,- 
(400 x 20.000) – (400 x Rp. 1.500) 
 

Inventory of Premium       Rp. 8.000.000,- 
 
Premium Expenses           Rp. 4.500.000,- 
(300 x Rp. 15.000) 
 

Estimated of Premium liablility Rp. 4.500.000,- 
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Hutang Pajak 
 
Pajak   Iuran wajib kepada pemerintah 
   Objek   - Penghasilan 
    - Kekayaan 
    - Pertambahan Nilai 
    - Dan lain-lain 
Pajak 
 
    Subjek - Warga 
    - Badan usaha 
    - Dan lain-lain 
 
Pajak Penjualan / Pajak Pertambahan Nilai 
 Pajak Pertambahan Nilai atas pengalihan kekayaan pribadi yang berwujud 
dan atas jasa-jasa tertentu harus ditagih dari pelanggan dan diserahkan kepada 
lembaga pemerintah yang semestinya. Suatu perkiraan kewajiban dibuka untuk 
pajak yang ditagih dari pelanggan tetapi belum diserahkan kepada instansi pajak. 
Perkiraan Hutang Pajak Pertambahan Nilai harus mencerminkan kewajiban untuk 
pajak Pertambahan Nilai yang terhutang kepada pemerintah. Ayat jurnal dibawah 
ini adalah untuk penjualan sebesar $3,000 apabila pajak penjualan sebesar 10 % 
berlaku. 
 Kas atau piutang dagang    ……… 3,300 

Penjualan    ………………………… 3,000 
Hutang Pajak Pertambahan Nilai    …    300 

 Akan tetapi, dalam banyak perusahaan, pajak Pertambahan Nilai dan 
jumlah penjualan tidak dipisahkan pada saat penjualan; keduanya dikredit dalam 
jumlah total keperkiraan penjualan. Untuk mencerminkan secara benar jumlah 
penjualan yang sebenarnya dan kewajiban untuk pajak Pertambahan Nilai, 
perkiraan penjualan harus didebet untuk jumlah yang terhutang kepada 
pemerintah pada penjualan ini dan perkiraan hutang pajak Pertambahan Nilai 
dikredit dengan jumlah yang sama. 
 Sebagai contoh, asumsikan bahwa saldo perkiraan Pertambahan Nilai 
sebesar $150,000 mencakup pajak penjualan 10 % . Karena jumlah yang dicatat 
dalam perkiraan penjualan sama dengan penjualan ditambah 4 % dari penjualan, 
atau 1.10 kali total penjualan, maka penjualan adalah $150,000 : 1.10 atau 
$136.364. Kewajiban pajak penjualan sebesar $13.636 ($136.364 x 10 % ; atau 
$150,000 - $136.364), dan ayat jurnal berikut akan dibuat untuk mencatat 
penjualan dan jumlah pajak yang terhutang : 
 Kas atau piutang     ……………… 150.000 

      Penjualan……………………………… 136.364 
Hutang Pajak Pertambahan Nilai     …….   13.636 

 
Pajak Kekayaan 
 Unit pemerintah setempat umumnya mengandalkan pada pajak kekayaan 
(di Indonesia pajak bumi dan bangunan) sebagai sumber utama pendapatan 
mereka. Pajak tersebut didasarkan pada nilai yang ditetapkan atas kekayaan real 
dan pribadi dan menjadi jaminan terhadap kekayaan pada tanggal ditentukan oleh 
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hukum, biasanya tanggal penetapan. Jaminan atau perikatan (hak sita) ini adalah 
kewajiban dari pemilik kekayaan dan merupakan biaya jasa dari kekayaan 
tersebut. 
 Asumsikan bahwa PT. X, yang menutup pembukuannya setiap tahun pada 
tanggal 31 Desember, menerima tagihan pajak kekayaannya dalam bulan Mei 
setiap tahunnya. Tahun fiskal untuk kota dan daerah tempat PT. X pada tanggal 1 
Januari 2007 dan menjadi perikatan pada 1 Mei 2007. Tagihan pajak dikirimkan 
bula Mei dan dapat dibayarkan dalam angsuran yang sama pada tanggal 1 Juli dan 
1 September. 
 Ayat jurnal untuk mencatat kewajiban, beban pajak bulanan, dan 
pembayaran pajak untuk pajak yang menjadi ikatan pada 1 Mei 2007, 
diperlihatkan di bawah ini. 

 
1 Mei 2007 (tanggal perikatan) 

Tidak ada ayat jurnal 
 

31 Mei dan 30 Juni 2007 (akrual beban bulanan) 
Beban Pajak Kekayaan    3,000 
Hutang Pajak Kekayaan      3,000 

1 Juli 2007 (pembayaran pajak pertama) 
Hutang Pajak Kekayaan    6,000 
Pajak Kekayaan Dibayar di Muka 12,000 
Kas       18,000 

31 Juli dan 31 Agustus 2007 (akrual beban bulanan) 
Beban Pajak Kekayaan    3,000 
Pajak Kekayaan Dibayar di Muka     3,000 
 
Pajak Penghasilan Karyawan  
 Undang-undang pajak penghasilan negara mewajibkan untuk memotong 
dari pembayaran gaji / upah kepada setiap karyawan, pajak penghasilan yang 
berlaku atas upah itu. Jumlah pajak penghasilan yang dipotong dihitung oleh 
karyawan sesuai dengan rumus yang ditentukan oleh pemerintah atau tabel 
pemotongan pajak dan tergantung pada lamanya periode pembayaran dan upah 
kena pajak, status perkawinan dan tanggungan dari setiap karyawan. 
 Jika pajak penghasilan yang dipotong ditambah pajak jaminan sosial 
karyawan dan majikan melebihi jumlah yang ditentukan per bulan, majikan 
diwajibkan menyetorkan kepada pemerintah selama bulan itu. Setoran bulanan 
tidak diwajibkan jika kewajiban majikan untuk triwulan kalender tersebut kurang 
dari $500. Sebagai gantinya, kewajiban pajak disetorkan bersama surat 
pengembalian pajak gaji triwulanan majikan. 
 Ayat jurnal untuk mencatat kewajiban pajak penghasilan karyawan pada 
saat perusahaan membebankan gaji bulanan pada setiap akhir bulan sebagai 
berikut :  
 Biaya gaji   xxx 

Hutang pajak penghasilan karyawan xxx 
Hutang gaji    xxx 
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Hutang Pajak Penghasilan Badan Usaha 
 Beberapa akuntan mempertimbangkan jumlah pajak penghasilan atas laba 
tahunan sebagai estimasi karena perhitungan laba (dan pajak terhadapnya) akan 
ditinjau kembali dan disetujui oleh Dinas Perpajakan. Penerapan berbagai aturan 
pajak, khususnya yang baru, dapat diperdebatkan dan seringkali bergantung pada 
interpretasi pengadilan. Pajak dengan menggunakan informasi dan nasihat terbaik 
yang tersedia, perusahaan harus menyiapkan surat pengembalian pajak dan 
menghitung hutang pajak penghasilan yang dihasilkan dari operasi periode 
berjalan. Hutang pajak atas laba perseroan, seperti yang diperhitungkan per 
pengembalian pajak, harus diklassifikasikan sebagai kewajiban lancar. 
 Badan usaha harus melakukan pembayaran pajak periodik pada suatu bank 
yang disahkan atau bank Federal Reserve sepanjang tahun. Pembayaran ini 
didasarkan pada estimasi total kewajiban pajak tahunan. Bila estimasi total 
kewajiban pajak berubah, kontribusi periodik juga berubah. 
 Peraturan pajak penghasilan tidak selalu mengikuti standard akuntansi 
keuangan yang diterima secara umum, laba yang dilaporkan untuk perpajakan 
dapat berbeda dari yang dilaporkan dalam perhitungan laba-rugi. Perbedaan ini 
dapat menimbulkan pajak penghasilan yang ditangguhkan. Jumlah terhutang 
sesungguhnya untuk tahun berjalan harus ditetapkan setelah semua ayat jurnal 
penyesuaian dilakukan pada penutupan periodik fiskal. 
 Penetapan pajak penghasilan badan usaha atas laba kena pajak pada suatu 
periode. Beberapa negara menggunakan tarif progresif. Laba kena pajak menurut 
akuntansi untuk PT. Lestari pada tahun 2007 sebesar Rp. 250.000.000,- penetapan 
pajak penghasilan berdasarkan tarif progresif sebagai berikut : 
 

Laba Kena Pajak Tarif Jumlah 
Tidak melampaui Rp. 50.000.000,- 
 
Diatas Rp. 50 Juta tetapi tidak melampaui 
Rp. 100.000.000,- 
 
Diatas Rp. 150.000.000,- 

10 % 
 

25 % 
 
 

30 % 

Rp.   5.000.000,- 
 
Rp. 12.500.000,- 
 
 
Rp. 45.000.000,- 
 
Rp. 62.500.000,- 

 
Ayat jurnal yang dibutuhkan : 
 Pajak penghasilan Badan Usaha Rp. 62.500.000,- 

Hutang pajak penghasilan         Rp. 62.500.000,- 
Jika perhitungan laba kena pajak tersebut berbeda menurut Akuntansi dan UU 
perpajakan, maka ayat jurnal penyesuaian berikut setelah dilakukan koreksi fiskal. 
 
Kontinjensi : 
 Kewajiban Kontinjensi adalah kewajiban yang tergantung pada terjadinya 
atau tidak terjadinya satu atau lebih kejadian masa depan untuk meneguhkan 
jumlah hutangnya, pihak yang dibayarkan, tanggal pembayaran, atau 
keberadaannya. Jadi, penentuan salah satu atau lebih dari faktor-faktor ini 
tergantung pada kondisi-situasi atau serangkaian situasi yang ada yang melibatkan 
ketidakpastian mengenai keuntungan (kontinjensi keuntungan) atau kerugian 
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(kontinjensi kerugian) bagi sebuah perusahaan yang akhirnyaakan diselesaikan 
apabila satu atau lebih kejadian masa depan terjadi atau tidak terjadi. Kewajiban 
yang terjadi akibat “kontijensi kerugian”menurut definisi adalah kewajiban 
kontinjensi. 
 
Akuntansi Untuk Kewajiban Kontinjen 
 Apabila terdapat kerugian kontinjensi, kemungkinan bahwa kejadian atau 
kejadian-kejadian masa depan akan menguatkan terjadinya suatu kewajiban akan 
berkisar dari besar sampai kecil. FASB menggunakan istilah kemungkinan besar 
(probable), cukup mungkin (reasonably possible) dan (kemungkinan kecil) remote 
untuk mengidentifikasikan tiga daerah di dalam kisaran itu dan menetapkan 
artinya sebagai berikut :  

Kemungkinan Besar. Kejadian atau kejadian-kejadian masa depan 
cenderung untuk terjadi. 
Cukup Mungkin. Peluang kejadian atau kejadian-kejadian masa depan 
lebih besar daripada kemungkinan kecil tetapi lebih kecil 
Kemungkinan Kecil. Peluang kejadian atau atau kejadian-kejadian masa 
depan untuk terjadi tipis. 

Suatu estimasi kerugian dari kontinjensi kerugian harus diakrualkan dengan 
pembebanan ke beban (pengeluaran) dan suatu kewajiban akan dicatat hanya jika 
kedua kondisi berikut terpenuhi. 
 
DISKUSI : 

1. Didalam kondisi-kondisi apakah hutang yang akan jatuh tempo dalam 
tahun berikut dilaporkan sebagai kewajiban tidak lancar. 

2. Mengapa dilakukan penetapan biaya yang belum dibayar pada saat 
penutupan buku (penerbitan laporan keuangan) 

PT. Unilever membuat sejenis sabun cuci istimewa yang tidak begitu berbusa. 
Sejenis lap piring ditawarkan sebagai premi kepada pembeli yang mengembalikan 
dua label sebagai bukti pembelian yang diambil dari kotak-kotak sabun tersebut 
dan bukti pembayaran sebesar $ 2. Data mengenai penawaran premi-premi ini 
diikhtisarkan di bawah ini : 

      2007            2008 
Penjualan sabun ($2,50 per paket)   $2.500.000 
 $3.125.000 
Pembelian lap piring ($2,50 per lap)   $    130.000       $   156.250 
Banyaknya lap piring yang didistribusikan           40.000              60.000 
sebagai premi 
Banyaknya lap piring yang diharapkan akan            7.500                2.000 
didistribusikan dalam periode berikutnya 
Biaya kirim adalah $0,26 per paket. 
 
Diminta : 

(1) Buatlah ayat jurnal untuk tahun 2007 dan 2008 guna mencatat penjualan 
produk, pembelian dan pembayaran premi, serta penyesuaian-penyesuaian 
akhir tahun. 

(2) Buatlah perkiraan –T dengan jumlah-jumlah yang sesuai pada akhir tahun 
2007 dan 2008. 
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KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 
(LONG TERM LIABILITIES) 

 
 Hutang jangka panjang terdiri dari pengorbanan masa depan yang sangat 
mungkin dari manfaat ekonomi yang berasal dari kewajiban sekarang yang tidak 
dibayarkan di dalam satu tahun atau satu siklus operasi perusahaan, mana yang 
lebih lama. 
Klassifikasi kewajiban jangka panjang : 

• Hutang Hipotek (Morgage Payable) 
• Hutang Wesel (Notes Payable – Long Term) 
• Hutang Obligasi (Bond Payable) 
• Hutang lain-lain (Other Liabilities) 

 
A. HUTANG OBLIGASI  
 Obligasi merupakan kewajiban jangka panjang yang mempunyai berbagai 
ketentuan atau pembatasan untuk melindungi si pembeli pinjaman ketentuan dan 
persyaratan lain antara peminjaman dan pemberi pinjaman dinyatakan dalam 
kontrak obligasi atau perjanjian hutang. 
 
Jenis-jenis Obligasi 

• Obligasi Berjangka (Term Bond) 
Obligasi yang jatuh tempo sekaligus pada satu tanggal tertentu. 

• Obligasi Berseri (Serial Bond)  
Obligasi yang jatuh tempo secara berangsur. 

• Obligasi Berjaminan (Secured Bond) 
Obligasi yang dijamin harta bergerak atau agunan lainnya (Hipotek). 

• Obligasi tanpa Jaminan (Unsecured Bond) 
Obligasi yang tidak dijamin dengan aktiva tertentu. 

• Obligasi Hipotek Pertama (First Mortgage Bond) 
Obligasi yang mempunyai hak klaim pertama akan kekayaan perusahaan 
apabila perusahaan tidak mampu membayar bunga dan pokok pinjaman. 

• Obligasi Hipotek Kedua (Second Mortgage Bond) 
Obligasi yang mempunyai hak klaim kedua, yaitu setelah klaim obligasi 
hipotek pertama dipenuhi semuanya. 

• Obligasi Beragunan Sekuritas (Collateral Trust Bond) 
Obligasi yang biasanya dijamin dengan saham atau obligasi perusahaan 
lain yang dimiliki oleh perusahaan penerbit. 

• Obligasi tanpa bunga (Zero – Interest Bond) 
• Obligasi Pendapatan (Income Bond) 

Obligasi yang bunganya dibayar dari sumber pendapatan tertentu. 
 
Akuntansi Untuk Obligasi : 

1. Pencatatan pada saat penerbitan dan pengeluaran 
2. Pengakuan atas bunga yang dibebankan selama masa peredaran obligasi 

tersebut  
3. Penyesuaian penghapusan Agio atau Disagio 
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4. Akuntansi untuk penghentian masa beredar obligasi pada tanggal jatuh 
tempo atau sebelumnya 

 
Penerbitan dan Pengeluaran Obligasi 
 Setiap perusahaan yang akan menerbitkan obligasi harus lebih dahulu 
mendapatkan izin dari pemerintah. 
Ada 2 (dua) metode pencatatan penerbitan dan pengeluaran obligasi yaitu : 

1. Metode Authorisasi (Authorize Method) 
2. Metode Soat Peredar (Out Standing Method) 

Case : 
PT. Ngyu diberi izin menerbitkan obligasi pada tanggal 1 Februari 2007 yang 
akan jatuh tempo setelah 3 tahun sejumlah $100,000 bunga 12 % per tahun yang 
dibayar setiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus. 
Ayat journal pada saat izin terbit tanggal 1 Februari 2007 

Authorized Method 
 Un issued of bond  $100,000 

Bond payable authorized $100,000 
      Out Standing Method 
   No – Entry 
   (Memorial) 
 
Pengeluaran Obligasi 
 Harga jual obligasi ditetapkan oleh fenomena yang umum seperti 
penawaran dan permintaan dari pembeli dan penjual, resiko relatif, kondisi pasar, 
dan keadaan ekonomi. Masyarakat investasi menilai suatu obligasi pada nilai 
sekarang dari arus kas masa depan, yang terdiri dari (1) bunga dan (2) pokok. 
Tingkat yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas ini adalah 
tingkat bunga yang memberikan pengembalian yang dapat diterima atas suatu 
obligasi yang sebanding dengan karakteristik resiko dari penerbitannya. 
 Tingkat bunga ditulis dalam syarat kontrak obligasi dan biasanya tampak 
pada sertifikat obligasi yang dikenal sebagai tingkat tetapan, kupon atau nominal. 
Tingkat ini, yang ditetapkan oleh penerbit obligasi, dinyatakan sebagai persentase 
dari nilai nominal, disebut juga nilai pari, jumlah pokok atau nilai jatuh tempo, 
dari obligasi tersebut. Jika tingkat yang digunakan oleh masyarakat investasi 
(pembeli) berbeda dengan tingkat tetapan, nilai sekarang dari obligasi yang 
dihitung oleh pembeli (dan harga pembelian berjalan) akan berbeda dengan nilai 
nominal dari obligasi. Perbedaan antara nilai nominal dan nilai sekarang dari 
obligasi biasa berupa diskonto / disagio (discount) atau premi / agio (premium). 
Jika obligasi itu dijual lebih tinggi dari nilai nominalnya, maka itu dijual dengan 
diskonto. Jika obligasi dijual lebih tinggi dari nilai nominalnya, maka itu dijual 
dengan premi. 
 Tingkat bunga yang sebenarnya dihasilkan oleh pemegang obligasi disebut 
tingkat efektif, hasil, atau tingkat pasar. Jika obligasi dijual dengan diskonto, 
tingkat efektifnya lebih tinggi daripada tingkat tetapan. Sebaliknya, jika obligasi 
dijual pada premi, tingkat efektif atau hasil lebih rendah dari nilai tetapan. 
Ayat Journal 
Pada saat obligasi tersebut dijual pada tanggal 1 Februari 2007 dengan harga 110 
%. 
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Authorized Method 
Cash   $110,000 

Premium on Bond  $  10,000 
Un issued of Bond  $100,000 

 
Out Standing Method 

Cash   $110,000 
Premium on Bond  $  10,000 
Bond Payable  $100,000 

 
Apabila obligasi yang dikeluarkan pada tanggal pembayaran bunga, maka tidak 
ada bunga yang diakrualkan. 
Jika obligasi tersebut dijual diantara tanggal pembayaran bunga yaitu tanggal       
1 April 2007. Biaya komisi dan makelar dibebankan $5,000. 
Perhitungan : 

1. Harga jual : $100,000 x 110 % : $110,000   
Biaya        (5,000) 
 
Harga jual (net)   $105,000 

2. Nilai jatuh tempo   $100,000 
 
Agio    $    5,000 

3. Kas yang diterima : 
• Harga jual (net)   $105,000 
• Bunga berjalan    $    2,000 

(100.000 x 12 % x 2/12) 
       
                                                                        $107,000 
ayat journal : 
C A S H  $107,000 

Premium on Bond $    5,000 
Interest Expenses $    2,000 
Bond Payable  $100,000 

Pencatat bunga berjalan dapat dikreditkan pada : 
1. Interest Expenses 
2. Interest Payable 

 
Pembayaran bunga obligasi biasanya dilakukan setiap setengah tahun pada 
tanggal yang telah ditetapkan dalam kontrak obligasi. Apabila obligasi diterbitkan 
pada tanggal selain tanggal pembayaran bunga, pembeli obligasi itu akan 
membayar penjual bunga yang terhutang dari tanggal pembayaran bunga terakhir 
sampai tanggal penerbitan. Pembeli obligasi, sebenarnya membayar di muka 
kepada penerbit obligasi untuk bagian dari pembayaran bunga 6 bulan penuh yang 
tidak berhak untuknya, yaitu karena belum memiliki obligasi itu pada periode ini. 
Pembeli akan menerima pembayaran bunga 6 bulan penuh pada tanggal 
pembayaran bunga setengah tahunan berikutnya. 
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Harga Pasar Obligasi  
 Harga pasar obligasi berbeda-beda sesuai dengan tingkat keamanan dari 
investasi tersebut. Apabila keadaan keuangan dan pendapatan sebuah perusahaan 
adalah sedemikian rupa sehingga pembayaran bunga dan pokok hutang obligasi 
terjamin, tingkat bunga yang diberikan oleh perusahaan atas penerbitan 
obligasinya relatif rendah. Dengan makin meningkatnya faktor resiko, maka 
makin tinggi pula tingkat bunga yang ditawarkan untuk menarik penanam modal. 
Jumlah bunga yang dibayarkan atas obligasi adalah persentase yang tertentu dari 
nilai nominalnya. Persentase ini disebut tingkat bunga kontrak atau tingkat bunga 
yang tertulis (stated or contract rate). Tetapi tingkat bunga ini mungkin tidak sama 
dengan tingkat bunga yang berlaku atau tingkat bunga pasar (market rate) bagi 
obligasi yang serupa mutunya dan dengan lama jatuh tempo yang serupa pula 
pada waktu obligasi itu dijual. Lebih lanjut lagi, tingkat bunga pasar selalu 
berubah-ubah. Faktor-faktor ini seringkali menghasilkan suatu perbedaan antara 
nilai nominal obligasi dan harga obligasi itu apabila terjual dipasar. 
 Pembelian obligasi dengan nilai nominal berarti terdapatnya kecocokan 
antara tingkat bunga obligasi dengan tingkat bunga pasar yang berlaku. Apabila 
tingkat bunga obligasi itu melebihi tingkat bunga pasar, obligasi itu akan terjual 
dengan premi (premium); apabila tingkat bunga obligasi itu dibawah tingkat 
bunga pasar, obligasi itu akan terjual dengan suatu diskon (discount). Premi atau 
diskon itu adalah nilai yang didiskonto daripada perbedaan antara tingkat bunga 
yang tertulis dan tingkat bunga pasar daripada rangkaian pembayaran bunga. 
Tingkat bunga pasar yang menurun sesudah pengeluaran obligasi menghasilkan 
kenaikan nilai pasar daripada obligasi itu; tingkat bunga pasar yang naik 
menghasilkan penurunan dalam nilai pasarnya. Tingkat bunga yang tertulis yang 
disesuaikan dengan premi atau diskon atas pembelian obligasi itu akan 
memberikan tingkat bunga yang sebenarnya daripada obligasi itu, yang dikenal 
dengan tingkat bunga efektif (effective interest rate). 
 
Case : 
Obligasi PT. Lestari yang akan jatuh tempo setelah 10 tahun, 8 %, $100,000. 
pembayaran bunga setiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus. Obligasi tersebut 
akan dijual pada penerbitan tanggal 1 Agustus 2006, tingkat bunga efektif 10 % 
per tahun. 
Perhitungan harga pasar obligasi tersebut : 

1. Nilai sekarang daripada nilai jatuh tempo (Present value of Maturity value) 
Nilai jatuh tempo daripada obligasi-obligasi  setelah sepuluh tahunan atau 
duapuluh tengah tahunan = $100,000. 
Tingkat bunga efektif 10 % per tahun atau 5 % per tengah tahun. 
PVn = R (PVAF n ) = $100,000 (Tabel II 20  5 %) = $100,000 (.3769) = 
$37,690. 

2. Nilai sekarang daripada Duapuluh pembayaran bunga (Present value of 
Twenty interest Payment) 
Pembayaran tengah tahunan, 4 % dari $100,000 = $4,000 
Tingkat bunga efektif 10 % per tahun, atau 5 % per tengah tahun : 
PVn = R (PVAF n i) = $4,000 (Tabel IV 20  5 %) = $4,000 (12.4622) = 
$49,849. 
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Jadi harga pasar bagi obligasi itu akan sebesar $87,539 , jumlah kedua bagian itu. 
Karena tingkat bunga efektif lebih tinggi daripada tingkat bunga yang tertulis, 
obligasi-obligasi itu akan terjual dengan diskon $12,461 pada tanggal 
pengeluarannya. 
 
Akuntansi Bunga Obligasi  
 Apabila obligasi kupon diterbitkan, kas dibayarkan oleh perusahaan 
sebagai penukar atas kupon-kupon bunga pada tanggal pembayaran bunga. 
Pembayaran atas kupon-kupon itu dilakukan oleh perusahaan langsung kepada 
pemegang obligasi, atau dapat pula pembayaran itu lewat kliring (perhitungan / 
clearing) bank atau lewat agen-agen pembayaran yang lain. 
Ayat Journal : 
 Interest Expenses xx 
  Cash   xx 
 Pada akhir penutupan buku jika tidak bertepatan pada tanggal pembayaran 
bunga, pencatatan akrual bunga yang terhutang sebagai berikut :  
 Interest Expenses xx 
 Interest Payable xx 
 
B. AMORTISASI AGIO / DISAGIO 
 Suatu penyesuaian terhadap penghapusan (write off) secara berkala 
daripada Agio atau Disagio diperlukan untuk mencerminkan tingkat bunga efektif 
yang terjadi atau diperoleh atas obligasi itu, dan disebut amortisasi premi obligasi 
atau diskon obligasi. Penyesuaian / perubahan berkala daripada obligasi 
menimbulkan perubahan / penyesuaian yang sedikit demi sedikit daripada nilai 
penggandaannya kearah nilai nominal obligasi itu. 
 Suatu premi atas obligasi yang dikeluarkan mengakui bahwa tingkat bunga 
yang tertulis lebih tinggi daripada tingkat bunga pasar. Amortisasi daripada premi 
itu mengurangi penghasilan bunga atau biaya bunga di bawah jumlah kas yang 
dipindahkan / dikirimkan. Suatu diskon atas obligasi yang dikeluarkan berarti 
mengakui bahwa tingkat bunga yang tertulis lebih rendah daripada tingkat bunga 
pasar. Amortisasi daripada diskonto itu meningkatkan jumlah daripada 
penghasilan bunga atau biaya bunga di atas jumlah kas yang dikirimkan. 
 Untuk meng-amortisasi premi atau diskonto itu ada dua metode pokok 
yang dipergunakan :  

(1) metode garis lurus 
(2) metode bunga 

 
Metode Garis Lurus 
 Metode garis lurus (Straight Line Method) menghasilkan pencatatan suatu 
jumlah yang sama besar daripada amortisasi premi atau diskon untukmasing-
masing jangka waktu. Jumlah amortisasi bulanan dihitung dengan membagi premi 
atau diskonto jumlah sisa bulan yang ada sampai tanggal jatuh tempo obligasi itu. 
 
Metode Bunga 
 Metode amortisasi ini menggunakan suatu tingkat bunga yang seragam 
yang didasarkan atas suatu saldo investasi yang selalu berubah-ubah dan 
menghasilkan amortisasi premi atau diskonto yang makin meningkat / makin 
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besar setiap waktu. Untuk menggunakan metode ini, tingkat bunga efektif bagi 
obligasi itu pertama-tama harus ditentukan. Tingkat bunga itu adalah tingkat 
bunga pada saat penerbitan obligasi yang memotong nilai jatuh tempo daripada 
obligasi itu dan pembayaran-pembayaran bunga berkala menjadi harga pasar 
daripada obligasi itu. Tingkat bunga ini dipergunakan untuk menghitung 
penghasilan yang efektif atau penghasilan yang efektif yang akan dibukukan 
dalam pembukuan. 
 Pada PT. Lestari dengan obligasi 8 %, 10 tahun seharga $100,000 yang 
dijual untuk menghasilkan 10 % akan berharga $87,539 , atau dengan diskonto 
sebesar $12,461. Apabila obligasi itu terjual pada tanggal penerbitan, amortisasi 
diskonto garis lurus selama enam bulan akan sebesar $623,05 ($100,000 - 
$87,539) : 20. Amortisasi diskonto selama enam bulan pertama dengan 
menggunakan metode bunga akan dihitung sebagai berikut :  
 Saldo investasi pada awal jangka waktu pertama   $87,539 
 Tingkat bunga efektif per jangka waktu tengah tahunan         5 % 
 Tingkat bunga tertulis per jangka waktu tengah tahunan         4 % 
 Jumlah bunga berdasarkan tingkat bunga efektif    
 ($87,539 x 0,05)       $         4,377 
 Pembayaran bunga berdasarkan tingkat bunga yang tertulis 
 ($100,000 x 0,04)                  4,000 
 Perbedaan antara jumlah bunga berdasarkan tingkat bunga 
 Efektif dan tingkat bunga yang tertulis    $    377 
 
Amortisasi untuk jangka waktu tengah tahun kedua akan dihitung sebagai berikut:  
 Saldo investasi pada awal masa kedua  
 ($87,539 + $377)       $87,916 
 Jumlah bunga berdasarkan tingkat bunga efektif 
 ($87,916 x 0,05)       $ 4,396 
 Pembayaran bunga berdasarkan tingkat bunga yang tertulis 
 ($100,000 x 0,04)        4,000 
 Perbedaan antara jumlah bunga berdasarkan tingkat bunga 
 Efektif dan tingkat bunga yang tertulis    $    396 
 
 
Ayat jurnal Amortisasi 
Agio  Interest Expenses  xx 
 Premium on Bond (Agio)  xx 
Disagio Discount on Bond (Disagio) xx 
 Interest Expenses   xx 
 
 
Penghentian Obligasi Pada Saat Jatuh Tempo 
 Sebagian besar terbitan obligasi dapat dibayar pada akhir suatu jangka 
waktu yang tertentu. Apabila diskon atau premi obligasi dan saldo-saldo biaya 
penerbitan dengan memuaskan telah diamortisasi sepanjang umur obligasi-
obligasi itu, penghentian obligasi hanya memerlukan penghapusan / penghilangan 
daripada passiva / hutang atau investasi itu dengan suatu transaksi kas. 
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Ayat jurnal : 
 Bond Payable xx 
 Cash xx 
Ayat jurnal lainnya pada saat jatuh tempo kemungkinan diperlukan untuk 
amortisasi yang terakhir dan pembayaran bunga. 
 
Penarikan Kembali Obligasi Sebelum Jatuh Tempo 
 Seringkali perusahaan besar membeli kembali obligasi mereka sendiri di 
pasar apabila harga atau faktor-faktor lain membuat tindakan seperti itu 
diinginkan untuk dilaksanakan. Penarikan kembali obligasi sebelum jatuh tempo 
mereka memerlukan pencatatan suatu keuntungan atau kerugian untuk perbedaan 
antara nilai pengadaan obligasi itu dan jumlah yang dibayarkan. 
 Keuntungan atau kerugian dilaporkan sebagai suatu pos luar biasa. 
Pembayaran bunga yang timbul (terhutang) atas penarikan kembali obligasi secara 
terpisah dilaporkan sebagai suatu debit terhadap Biaya Bunga.  
 Bila obligasi-obligasi ditarik kembali, amortisasi daripada premi, diskon 
dan biaya-biaya penerbitan harus dibuat sesuai dengan keadaan pada waktu itu. 
Penarikan kembali memerlukan pembatalan daripada nilai nominal obligasi 
bersama-sama dengan setiap premi yang ada hubungannya, diskon ataupun biaya 
penerbitan yang ada hubungannya per tanggal penarikan. 
 
Case : 
Obligasi yang diterbitkan PT. Ngyu sebelumnya, jika ditarik sebelum jatuh tempo 
pada tanggal 1 Desember 2007 dengan harga 102 %. 
Perhitungan : 

- Harga penarikan $100,000 x 102 % = $102,000 
- Nilai obligasi pada saat ditarik : 

Nilai jatuh tempo  $100,000 
Agio yang dibatalkan  $    2,059 
 
($5,000 : 34 bln) x 14 bln  $102,059  
 
Keuntungan penarikan  $         59 
 

- Kas yang dikeluarkan : 
Harga penarikan  $102,000 
Beban bunga  
($100,000 x 12 % x 4/12) $    4,000 

     $106,000 
ayat jurnal : 
 Bond Payable  $100,000 
 Interest Expenses       4,000 
 Premium on Bond       2,059 
 Gain on Bond Redemption $         59 
 Cash    $106,000 
 
 

 103



Latihan 1 
 
Pada tanggal 1 Mei 2006 PT. Musim Mas menjual 10 lembar obligasi yang 
diterbitkan tanggal 1 September 2005, jatuh tempo setelah 4 tahun masing-masing 
Rp. 10.000.000,- dan dibebani bunga 18 % per tahun yang pembayarannya 
dilakukan pada setiap tanggal 1/2, 1/6 dan 1/10. Obligasi tersebut seluruhnya 
dijual dengan harga Rp. 98.000.000,- sudah termasuk biaya Materai dan Accrued 
Expenses berjumlah Rp. 5.000.000,-. Pada tanggal 1 Juli 2008 obligasi tersebut 
ditebus sebanyak 3 (tiga) lembar dengan kurs 98 %. 
Diminta : 

1. Journal pada tanggal 1 Mei 2006. 
2. Journal pada tanggal 1 Juli 2008. 

 
Latihan 2 
 
PT. PLN (Persero) diberi izin oleh pemerintah untuk menerbitkan obligasi pada 
tanggal 1 Maret 2007 yang akan jatuh tempo setelah 5 tahun dan dibebani bunga 
18% per tahun dengan pembayaran setiap tanggal 1 November, 1 Maret dan 1 
Juli. 
Obligasi tersebut dijual / dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 2007 dengan 
menerima uang tunai seluruhnya $640,000 termasuk pembebanan biaya komisi 
$2,000 dan bunga berjalan $30,600. 
Diminta : 
Jurnal pada tanggal 1 Oktober 2007. 
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EKUITAS KEPEMILIKAN – DISTRIBUSI MODAL 
(Owner’s Equity – Capital Distribute) 

 
A.  SIFAT DAN KLASIFIKASI MODAL DISETOR 

Owner’s Equity / Shareholders’ Equity atau Equitas pemegang saham 
diukur oleh perbedaan antara aktiva dan kewajiban perusahaan. Equitas pemegang 
saham meningkat jika perusahaan berlaba dan menurun jika perusahaan 
mengalami kerugian. Dua sumber utama Owner’s Equity yaitu : 

1. Kontribusi pemegang saham / modal disetor  
2. Laba ditahan 

Perubahan pada equitas juga disebabkan oleh konversi hutang ke equitas, dividend 
saham, konversi saham dan rekapitalisasi atau quasi reorganisasi. Yang dimaksud 
dengan modal adalah ekuitas pemilik atau owner’s equity. Owner’s Equity dapat 
diklassifikasi menjadi dua bagian yaitu : 

1. Modal kontribusi (contributed capital) 
2. Modal laba (earned disetor) 

Modal kontribusi (modal disetor) adalah jumlah yang dibayar oleh pemegang 
saham yang meliputi nilai pari dari semua saham yang beredar serta agio atau 
disagio saham. 
Modal yang dihasilkan (earned capital) adalah modal yang terjadi jika perusahaan 
beroperasi secara menguntungkan. 
Ada beberapa bentuk perusahaan antara lain yaitu perusahaan perorangan, CV 
atau Firma dan Perusahaan Terbatas (PT) yang modalnya dalam bentuk saham. 
Setiap saham memiliki hak dan keistimewaan tertentu yang hanya dapat dibatasi 
oleh kontrak khusus pada saat seham diterbitkan. Jika ketentuan yang membatasi 
tidak ada maka setiap lembar saham memiliki hak sebagai berikut : 

1. Untuk membagi laba dan rugi secara proporsional. 
2. Untuk ikut serta dalam manajemen (hak untuk memilih direktur) secara 

proporsional. 
3. Utuk membagi aktiva perusahaan secara proporsional apabila terjadi 

likuidasi. 
4. Untuk ikut serta secara proporsional dalam penerbitan saham baru pada 

golongan yang sama. 
Pemilik saham dapat menjual saham yang dimilikinya kepada pihak lain setiap 
saat dengan harga tertentu tanpa harus meminta izin dari perusahaan atau 
pemegang saham lainnya. 
Ada dua jenis hak kepemilikan atau saham yaitu : 

1. Saham biasa / Common-Stock yaitu hak atas perseroan yang menanggung 
resiko terbatas bila terjadi kerugian dan menerima manfaat bila terjadi 
keuntungan. Saham ini tidak dijamin akan menerima deviden atau 
pembagian aktiva bila perusahaan dilikuidasi. Pemegang saham biasa 
umumnya menguasai manajemen perusahaan dan memperoleh laba lebih 
besar jika perusahaan berhasil. 

2. Saham preferen (Preferred Stock) yaitu saham yang memiliki hak khusus 
tertentu seperti priotitas untuk mengklaim laba, jaminan untuk menerima 
dividen sebelum dividen saham biasa dibagikan pada tingkat tertentu. 
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Sebagai ganti dari hak khusus ini, saham preferen mengorbankan hak atas 
suara pada manajemen atau haknya menerima pembagian laba diluar dari 
tingkat yang sudah ditetapkan. 
Saham yang memiliki nilai tetap yang tertera pada setiap lembar seham 
disebut nilai pari saham. 
Saham yang diterbitkan diatas nilai pari dikatakan saham diterbitkan 
dengan agio atau premi dan jika saham diterbitkan dibawah nilai pari 
dikatakan saham diterbitkan dengan diskonto atau disagio. 

Pembagian laba pada perseroan harus memenuhi syarat-syarat yang berikut : 
1. Tidak melanggar hukum pemerintah daerah. 
2. Harus disetujui oleh dewan komisaris atau direksi (board of directors) 

secara formal. 
3. Dividen harus sesuai dengan kontrak seperti preferensi, partisipasi dan 

lain-lain. 
 
B. AKUNTANSI UNTUK PENERBITAN SAHAM 
1. Saham dengan Nilai Pari 

Ada beberapa alternatif dalam penerbitan saham dengan nilai pari antara 
lain yaitu : 

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

Misalkan PT. JLIANI menjual 1000 lembar saham biasa yang memiliki nilai pari 
Rp.1.000,- per lembar, dengan harga sama dengan nilai parinya. Jurnal yang harus 
dibuat adalah sebagai berikut :  
 Cash    ……………………………………..    Rp. 1.000.000,- 
  Common stock  …………………………………   Rp. 1.000.000,- 
Asumsikan dalam soal diatas saham diterbitkan dengan harga Rp. 2.500,- per 
lembar. Jurnal yang harus dibuat adalah : 
 Cash (1000  x  Rp. 2.500)    …………….. …   Rp. 2.500.000,- 
  Common stock (1000  x  Rp. 1.000,-)  ………….   Rp. 1.000.000,- 
  Paid in capital in exess of par CS  ……...............           1.500.000,- 
Dan asumsikan dalam soal diatas saham diterbitkan dengan harga Rp. 950,- per 
lembar, maka jurnal penerbitan saham adalah sebagai berikut :  
 Cash (Rp. 950  x  1000)    ……………………   Rp. 950.000,- 
 Paid in capital in exess of per CS (50  x  1000)  ……  50.000,- 
  Common stock (Rp. 1.000  x  1000) …………..    Rp. 1.000.000,- 
 
2. Saham tanpa Nilai Pari 

Jika saham tanpa nilai pari diterbitkan, maka berapapun harga jualnya, 
jurnalnya akan terlihat sebagai berikut :  

 Cash     ………………………………………    Rp.    xxx,- 
  Capital stock    ………………………………………    Rp.    xxx,- 

Ada kalanya saham tanpa nilai pari memiliki nilai yang ditetapkan (stated value) 
maksudnya saham tersebut tidak boleh dijual dibawah nilai yang ditetapkan. 
Dengan kata lain harga jual minimum saham tersebut harus sama dengan nilai 
yang ditetapkan. Untuk penerbitan saham dengan nilai yang ditetapkan ada dua 
alternatif yaitu : 
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a. Jika saham dijual dengan harga diatas state value.  
b. Jika saham dijual dengan harga sama dengan stated value. 

Misalkan 1000 lembar saham biasa dengan nilai yang ditetapkan Rp. 1.500,- per 
lembar diterbitkan dengan harga Rp. 2.000,- maka jurnal penerbitannya adalah 
sebagai berikut :  
 Cash (2000  x  1000)    …………………    Rp. 2.000.000,- 
  Common stock (1500  x  1000)  ………….............  Rp. 1.500.000,- 
  Paid in capital in exess of state value (500 x 1000)..          500.000,- 
Asumsikan dalam soal diatas saham dengan nilai ditetapkan dijual / diterbitkan 
dengan harga Rp. 1.500,- per lembar, maka jurnalnya adalah sebagai berikut :  
 Cash (1500  x  1000)    . …….……………  Rp. 1.500.000,- 
  Common stock (1500  x  1000)  ………………….  Rp. 1.500.000,- 
 
3.  Saham yang Dijual Atas Dasar Pesanan 

Saham dijual atas dasar pesanan (subscription) biasanya dilakukan oleh 
perusahaan kecil yang baru “go public” atau jika perusahaan menawarkan saham 
kepada karyawannya agar mereka berpartisipasi dalam kepemilikan perusahaan. 
Pada umumnya penjualan saham atas dasar pesanan, saham akan diterbitkan jika 
harga pesanan sudah lunas diterima. Akuntansi untuk saham yang dipesan terdiri 
dari beberapa langkah yaitu : 
a.  Pada waktu pesanan diterima, dijurnal : 
 Capital stock subscription receivable    ……….  xx 
  Capital stock subscribed    ………………….  xx 
  Paid in capital in exess of par CS   …………  xx 
b. Pada waktu uang muka (down payment) diterima, dijurnal : 
 Cash     ………………..………………………    xx 
  Capital stock subscription    ………………    xx 
c.  Pada waktu cicilan diterima, jurnalnya sama dengan jurnal penerimaan down 

payment. 
d. Pada waktu harga pesanan sudah penuh diterima maka saham diterbitkan 

dengan membuat jurnal sebagai berikut :  
  Capital stock subscribed    …………………….  xx 
   Capital stock    ……………..………………  xx 
  
Dalam hal pembeli saham subscripsi tidak sanggup melunasi hutangnya, ada 
empat alternatif untuk penyelesainya : 
a. Jumlah yang sudah diterima sebagai pembayaran dikembalikan seluruhnya, 

dengan membuat jurnal sebagai berikut :  
Capital stock subscribed    ………………… … xx 

  Paid in capital in exess of par    …………… … xx 
   Capital stock subscription receivable  …...    xx 
   Cash    ……………………………………    xx 
b. Jumlah yang sudah diterima dikurangi turunnya harga pada penjualan 

kembali. Jumlah yang sudah dibayar ditahan dulu dan dicatat sebagai hutang 
dan dibayar jika sudah terjual. Pada waktu diterima pemberitahuan bahwa 
cicilan tidak akan dilanjutkan, dijurnal : 

  Capital stock subscribed    …………………  xx 
  Paid in capital in exess of par    ……………  xx 
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   Capital stock subscription receivable  …    xx 
   Subscription payable    ..……………….    xx 
 Pada waktu saham terjual kembali, dibuat jurnal sebagai berikut :  
  Cash    …………………………………….    xx 
  Subscription stock    …….………………..    xx 
   Capital stock     …………………….…     xx 
   Paid in capital in exess of par    ………     xx 
 Pada waktu pengembalian jumlah yang sudah dibayarkan oleh pembeli yang 

gagal setelah dikurangi turunnya harga jual kembali, dijurnal sebagai berikut :  
  Subscription payable   ….………………..    xx 
   Cash    …………………………………    xx 
c. Seluruh jumlah yang sudah diterima dianggap sebagai denda, dan dijurnal 

sebagai berikut :  
Capital stock subscribed    …………………  xx 

  Paid in capital in exess of par    ……………  xx 
   Capital stock subscription receivable  …    xx 
   Paid in capital from C.S. Subscribed   …    xx 
d. Untuk seluruh jumlah yang sudah diterima diterbitkan saham dengan nilai 

yang sama dan dijurnal sebagai berikut :  
Capital stock subscribed    …………………  xx 

  Paid in capital in exess of par    ……………  xx 
   Capital stock    …………………………    xx 

  Capital stock subscription receivable  …    xx 
Di neraca capital stock subscribed dilaporkan sama sebagai penambah modal 
saham (capital stock) dan dibagian akhir dari shareholders’ equity dicantumkan 
subscription receivable sebagai pengurang (contra account) dari jumlah 
shareholders’ equity. 
Misalkan senteney company menawarkan saham atas dasar pesanan kepada setiap 
karyawannya untuk membeli 100 lembar saham biasa yang memiliki nilai pari 
Rp.1000,-  dengan harga Rp. 5.000,- per lembar. 50 orang karyawan menerima 
tawaran tersebut dan setuju untuk membayar downpayment 50 % dan sisanya 
dibayar pada akhir bulan ke enam. 
Penyelesaian : 
Pada saat pesanan diterima, dijurnal : 
 Common stock subscription receivable 
 (50 org  x  100 lbr  x  Rp. 5.000,-)    …….    Rp. 25.000.000,- 
  Common stock subscribed  

(50 x 100 x Rp. 1.000,-)  ………………………   Rp.   5.000.000,- 
  Paid in capital in exess of par C.S. 
  (50 org  x  100 lbr  x  Rp. 4.000,-)  ……………   Rp. 20.000.000,- 
 
Untuk down payment yang diterima, dijurnal : 
 Cash    …………………………………..     Rp. 12.500.000,- 
  C.S Subscription receivable  ………………...      Rp. 12.500.000,- 
Pada akhir bulan ke enam, pada saat diterima pelunasan saham subscripsi dan 
saham biasa diterbitkan, dijurnal sebagai berikut :  
 Cash    …………………………………..     Rp. 12.500.000,- 
  C.S Subscription receivable ………………...      Rp. 12.500.000,- 
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 Common stock subscribed    …………………     5.000.000,- 
  Common stock   ………………………………              5.000.000,- 
Misalkan pada akhir bulan ke enam A salah seorang karyawan yang memesan 
saham biasa senteney Co diatas, membatalkan pesanannya dan tidak melunasi sisa 
hutangnya. Dengan menggunakan ke empat alternatif yang ada, jurnal yang dibuat 
adalah sebagai berikut :  
Alt. a.  Common stock subscribed  

(1 org x 100 x Rp. 1.000)    ………..    Rp. 100.000,- 
 Paid in capital in exess of par CS  

(1 org x 100 x Rp. 4.000)    ………..           400.000,- 
  CS Subscription receivable  

[(1 org x 100 x Rp. 5.000) x 0,5]    …………    Rp. 250.000,- 
Cash    ………………………………………           250.000,- 

Alt. b. Asumsikan 100 lembar saham yang dipesan A dapat dijual kepada E 
dengan harga Rp. 4.000,- per lembar. 

 Pada waktu dibatalkan, dijurnal : 
 Common stock subscribed    ………    Rp. 100.000,- 
 Paid in capital in exess of par CS  …          400.000,- 
  CS Subscription receivable    ……………..    Rp. 250.000,- 
  Subscription payable    ……………………           250.000,- 
Pada waktu 100 lembar saham yang gagal dilunasi diatas terjual kepada E, dibuat 
jurnal sebagai berikut :  

Cash (1 x 100 x Rp. 4.000)    ………..  Rp. 400.000,- 
 Subscription payable (1 x 100 x Rp. 1.000)  100.000,-         
  Common stock (1 x 100 x Rp. 1.000)   ………  Rp. 100.000,- 
  Paid in capital in exess of par CS   ……….….          400.000,- 
Untuk pengembalian jumlah yang sudah diterima dari A setelah dikurangi 
turunnya harga jual kembali, dibuat jurnal sebagai berikut :  
 Subscription payable (250.000 – 100.000) – Rp. 150.000,- 
  Cash    ……………………………………………   Rp. 150.000,- 
Alt. c. jika seluruh jumlah yang sudah diterima dianggap sebagai denda, maka 

untuk kasus karyawan A, dibuat jurnal sebagai berikut :  
Common stock subscribed    ……… ……   Rp. 100.000,- 

 Paid in capital in exess of par   …………           400.000,- 
  CS Subscription receivable    ……………………    Rp. 250.000,- 
  Paid in capital from CS subscribed      …………..           250.000,- 
Alt. d.  jika seluruh jumlah yang sudah diterima diterbitkan saham senilai yang 

sama, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut :  
Common stock subscribed    ………………….    Rp. 100.000,- 

 Paid in capital in exess of par (50 lbr x Rp. 4.000)  … 200.000,- 
  CS Subscription receivable  ………………….…..    Rp. 250.000,- 
  Common stock  (1/2 x 100 x Rp. 1.000) …………….       50.000,- 
 
4.  Penerbitan Saham yang Digabungkan dengan Surat Berharga Lainnya atau 

Penjualan Sekaligus (Lumpsum Sales) 
Yang menjadi masalah pada Lumpsum Sales adalah dalam hal 

menentukan harga jual masing-masing jenis surat berharga. Untuk itu ada dua 
metode yang dapat digunakan yaitu metode proportional dan metode incremental.  
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Metode proportional digunakan jika nilai pasar wajar dari masing-masing jenis 
surat berharga dapat ditentukan, sedangkan metode incremental digunakan jika 
nilai pasar wajar untuk salah satu jenis surat berharga tidak dapat ditentukan. 
Misalkan Stephen Company menerbitkan 500 lembar saham biasa dengan nilai 
pari Rp. 5.000,- dan 100 lembar saham preferen dengan nilai pari Rp. 50.000,- 
secara sekaligus dengan harga Rp. 20.000.000,-. 
Alt. 1. Jika diketahui nilai pasar saham biasa adalah Rp. 15.000,- dan saham 

preferen Rp. 175.000,- per lembar. Dalam hal ini digunakan metode 
proportional dengan perhitungan alokasi harga jual masing-masing jenis 
saham sebagai berikut :  

 Nilai pasar CS  =  500  x  Rp. 15.000,-   =   Rp.   7.500.000,- 
 Nilai pasar PS  =  100  x  Rp. 175.000,-  =   Rp. 17.500.000,- 
  
Jumlah nilai pasar saham yg dijual secara sekaligus   Rp. 25.000.000,- 

 Nilai jual CS  =  
000.000.25

000.500.7   x  Rp. 20.000.000,-  =  Rp.  6.000.000,- 

 Nilai jual PS  =  
000.000.25
000.500.17   x  Rp. 20.000.000,-  =  Rp. 14.000.000,- 

CS       PS 
 
Nilai jual     Rp. 6.000.000,-   Rp.  14.000.000,- 
Nilai nominal            2.500.000,-  5.000.000,- 
 
Paid in capital in exess of par   Rp. 3.500.000,-    Rp.   9.500.000,- 

 
Jurnal dari Lummp-sum Sales diatas adalah sebagai berikut :  
Cash    ………………………………….    Rp.  20.000.000,- 
 Common stock    ………………………………………    Rp. 2.500.000,- 
 Paid in capital in excess of par CS    ……………………    3.500.000,- 

Preferred stock    ……………………………………….    5.000.000,- 
Paid in capital in excess of par PS    …………………….    9.000.000,- 

 
Alt. 2 Diasumsikan dalam soal diatas yang dapat ditentukan hanya harga pasar 

saham biasa yaitu Rp. 17.500,- per lembar. Dalam hal ini harus digunakan 
metode incremental dengan perhitungan alokasi harga jual dari masing-
masing jenis surat berharga sebagai berikut :  

 Harga jual bersama      =   Rp.   20.000.000,- 
 Nilai pasar saham biasa (17.500,- x 500 lbr)  =   Rp.    8.750.000,- 
  
 Nilai jual saham preferen    …………………….              Rp.  11.250.000,- 
      CS       PS 

 
Nilai jual     Rp. 8.750.000,-   Rp.  11.250.000,- 
Nilai nominal            2.500.000,-  5.000.000,- 
 
Paid in capital in exess of par   Rp. 6.250.000,-    Rp.   6.250.000,- 
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Jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut :  
Cash    ………………………………….    Rp.  20.000.000,- 
 Common stock    ………………………………………    Rp. 2.500.000,- 
 Paid in capital in excess of par CS    ……………………    6.250.000,- 

Preferred stock    ……………………………………….    5.000.000,- 
Paid in capital in excess of par PS    …………………….    6.250.000,- 

 
5.  Saham Diterbitkan Untuk Aktiva Selain Kas 

Adakalanya suatu perusahaan menerbitkan sahamnya untuk aktiva selain 
kas, hal ini biasa terjadi pada perusahaan yang baru dalam rangka membuat cash-
flow yang baik, untuk membayar biaya promosi dan untuk membayar land, 
equipment dan non-cash-assets lainnya. Walaupun tidak ada penerimaan kas 
namun transaksi tersebut harus dicatat sebesar nilai pasar wajarnya. 
Data yang terbaik untuk menentukan nilai pasar wajar dari saham yang ditukar 
dengan aktiva selain kas antara lain adalah : 

- Harga pasar saham yang telah ditetapkan. 
- Harga jual saham di Bursa saham. 
- Harga pasar wajar aktiva atau jasa yang ditukar dengan saham. 
- Nilai aktiva atau jasa yang diterima yang ditetapkan oleh apprasal yang 

independe. 
- Data lainnya yang tersedia. 

Misalkan Du Mont Chemical menerbitkan 1.000.000 lembar saham biasa yang 
memiliki nilai pari Rp. 2.000,- per lembar, ditukar dengan sebuah pabrik siap 
pakai yang tidk memiliki nilai pasar. Harg pasar saham biasa Du Mont Chemical 
dibursa saham adalah Rp. 11.000,- per lembar. Maka jurnalnya adalah sebagai 
berikut :  
Property, plant and equipment (1.000.000 x Rp. 11.000)……    Rp.11.000.000.000,- 
 Common stock (1.000.000 x Rp. 2.000)……………..    Rp.  2.000.000.000,- 
 Paid in capital in excess of par CS(1.000.000 x Rp. 9.000)    9.000.000.000,- 
Dapat dikatakan bahwa jika saham ditukar dengan aktiva selain kas maka saham 
dinilai sebesar nilai pasar wajar dari saham yang diterbitkan atau nilai pasar wajar 
dari aktiva yang diperoleh, mana yang dapat ditentukan dengan lebih jelas. 
 
6.  Penilaian Atas Saham 

Di USA, beberapa negara bagian menetapkan bahwa perusahaan dapat 
menilai shareholders, walaupun hal ini jarang dilakukan. Apabila saham dinilai 
lebih tinggi dari kontribusi yang sudah diberikan oleh shareholders maka para 
pemegang saham harus membayar denda atas saham yang dimilikinya. Apabila 
saham semula diterbitkan dengan disagio atau harga jual lebih kecil dari nilai pari, 
dijurnal : 
 Cash    ………………………………..…     xx 
  Paid in capital in excess of par CS    …..    xx 
 
Apabila semula saham diterbitkan dengan agio atau harga jual lebih besar dari 
nilai pari maka dijurnal sebagai berikut :  
 Cash    ………………………………..…     xx 
  Paid in capital from assessment CS    ….    xx 
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7.  Biaya Penerbitan Saham (Share Issue Costs) 
Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penerbitan saham 

seperti : biaya pengacara, biaya akuntan publik, biaya penjamin (underwriter) dan 
komisi, biaya pencetakan dan pengiriman sertifikat dan laporan registrasi, biaya 
administrasi dan sebagainya. Ada dua metode untuk mencatat biaya penerbitan 
saham yaitu : (menurut Kieso edisi ke tujuh 1993). 

a. Share Issue Cost diperlakukan sebagai pengurang atas jumlah modal 
disetor (paid in capital in exess of par) dan dijurnal sebagai berikut :  

Paid in capital in excess of par CS    ……   xx 
Cash    ………………………………..    xx 

b. Share Issue Costs diperlakukan sebagai biaya pendirian (organization cost) 
dikapitalisasi sebagai aktiva tidak berwujud dan diamortisasi selama 
maximum 40 tahun. Dijurnal sebagai berikut :  

Organization Cost    ……………….……   xx 
Cash    ………………………………..    xx 

Menurut Spiceland, Sepe, Tomassini dalam buku “Intermediate 
Accounting” edisi ke tiga 2001, dinyatakan bahwa biaya penerbitan saham 
diperlakukan sebagai pengurang harga jual saham. Lebih lanjut diberikan contoh 
sebagai berikut :  
Misalkan Duriron Company, Inc. menawarkan 825.000 lembar saham biasa yang 
memiliki nilai pari $ 1.25 per lembar dengan harga $ 17.75 per lembar. 
Penerimaan bersih dari hasil penerbitan saham biasa diatas sejumlah $ 13,491,000 
atau $ 16.35 per lembar saham. Jurnal yang dibuat untuk mencatat penerbitan 
saham diatas adalah sebagai berikut :  
     Cash (825,000 x $ 16.35)    ……………..    $ 13,488,750,- 
 Common stock (825,000 x $ 1.25) …………………     $     1,031,250,- 
 Paid in capital in excees of par CS (825,000 x $ 15.10) $   12,457,500,- 
 
FASB menyarankan untuk menggunakan cara yang sama untuk biaya penerbitan 
obligasi (debt issue cost), langsung mengurangi harga jualnya dan tidak dicatat 
secara terpisah sebagai aktiva yang kemudian diamortisasi. 
 
Pembelian Kembali Saham Perusahaan Sendiri, Reakuisisi Saham. 
Membeli kembali saham perusahaan sendiri merupakan hal yang umum dilakukan 
oleh perusahaan. Alasan perusahaan membeli kembali sahamnya sendiri antara 
lain adalah : 

1. Untuk memenuhi kontrak kompensasi saham karyawan atau memenuhi 
kebutuhan merger yang potensial. 

2. Menambah laba per lembar saham dengan mengurangi saham yang 
beredar. 

3. Untuk menghindari usaha pengambil alihan atau mengurangi jumlah 
pemegang saham. 

4. Membentuk pasar bagi saham, untuk meningkatkan harga saham, jumlah 
saham yang beredar dikurangi. 

 
Untuk mengurangi jumlah saham yang beredar dapat dilakukan oleh 

management dengan cara “leverage buyout” dimana manajemen membeli saham 
perusahaan dan membiayai pembeli dengan menggunakan aktiva perusahaan 
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sebagai jaminan. Setelah saham dibeli kembali, sekuritas itu dapat dihapuskan 
(Shared Retired) atau disimpan sebagai saham perbendaharaan (Treasury stock) 
untuk diterbitkan kembali suatu saat. Saham tresuri tidak memiliki hak suara, 
tidak memiliki hak atas dividen dan tidak menerima aktiva bila perusahaan 
dilikuidasi. Saham tresuri sama dengan saham yang belum diterbitkan (authorized 
capital stock) dan tidak diklassifikasi sebagai suatu aktiva dineraca. 

Spiceland dalam bukunya intermediate accounting, edisi ke tiga dibedakan 
antara akuntansi untuk Retired Shares dengan akuntansi untuk Treasury Stock. 
Misalkan satu juta lembar saham biasa Duriron Company dimiliki kembali/ditarik 
dari peredaran, yang memiliki nilai pari $ 1 dan diterbitkan dengan harga $ 10 per 
lembar. Sebagian dari neraca Duriron adalah sebagai berikut :  
 
Shareholders’ Equity 
Common stock, 100 million shares at $ 1 par  …  $   100,000,000 
Paid in capital – excess of par    ……………….       900,000,000 
Paid in capital – share repurchase    ……………          2,000,000 
Retained Earnings    ……………………………   2,000,000,000 
 
Alt.1 Jika satu juta lembar saham biasa Duriron company diatas dibeli dengan 

harga $ 7 per lembar, jurnal yang dibuat jika dianggap sebagai Retirement 
dan jika dianggap sebagai Treasury stock adalah sebagai berikut :  

 
 

Retirement            Treasury Stock 
 

Common Stock     …………  $ 1,000,000  Treasury stock (cost) $ 7,000,000 
Paid in capital_Excess of par    9,000,000  Cash ($ 7 x 1,000,000) $ 

7,000,000 
 Paid in capital_Share repurchase  

($ 3 x 1,000,000 lbr)    …………  $ 3,000,000 
Cash ($ 7 x 1,000,000 lbr)    ……    7,000,000 

 
Alt. 2 Jika satu juta lembar saham biasa Duriron Company diatas dibeli dengan  

harga $ 13 per lembar, jurnalnya sebagai berikut :  
 
Common Stock     …………  $ 1,000,000             Treasury stock (cost) $ 13,000,000 
Paid in capital_Excess of par    9,000,000                  Cash ($ 7 x 1,000,000) $ 13,000,000 
P in cap-_Share repurchase    $ 2,000,000  
Retained earnings    ………      1,000,000 
 Cash     …………………   13,000,000 
 
Misalkan alternatif 2 yang digunakan maka shareholders’ equity Duriron 
Company setelah transaksi diatas (alt. 2) adalah sebagai berikut :  
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(in thousands dollar) 
  Shareholders’ Equity         Shares Retired       Treasury Stock 

  
Common Stock, 100 Million share at $ 1 par $    99,000  $    100,000 
Paid in capital_Excess of par    9,000,000     ….      891,000         900,000 
Paid in capital_Share repurchase  $ 2,000,000   -            2,000 
Retained earnings    ………………………….…  1,999,000     2,000,000 
Less Treasury stock, 1 Million shares (at cost)  -       (13,000) 
Total Shareholders’ Equity            $ 2,989,000   $ 2,989,000 

 
 
Lebih lanjut diasumsikan Duriron Company menjual satu juta lembar saham 
biasanya yang memiliki kembali dengan harga $ 13 per lembar diatas. 

       Retirement              Treasury Stock 
 
Alt. 1  Misalkan satu juta lembar saham biasa Duriron Company diatas dijual dengan 

harga   $ 14 per lembar 
Cash ($ 14 x 1,000,000)    … $ 14,000,000            Cash     …..… $ 14,000,000 

 Common Stock ($ 1 x 1,000,000) $ 1,000,000      Treasury stock (cost) $13,000,000 
 Paid in capital_Excess of par                                  Paid in capital_Share  
 ($ 13 x 1,000,000 lbr)    ………   $13,000,000       repurchase    ………...   1,000,000 
   

Alt. 2 Misalkan satu juta lembar saham biasa diatas dijual dengan harga $ 10 per lembar. 
 Cash    …………$ 10,000,000                                 Cash    …………   $ 10,000,000 

 Common Stock (par) ……   $ 1,000,000                Paid in capital_Share  
repurchase   …..   2,000,000  

  Paid in capital_Excess of par  9,000,000                 Retained earnings 1,000,000 
    Treasury stock (cost) ..  $ 13,000,000 

 
Menurut Kieso, karena Share Retirement dan Treasury Stock tidak jauh berbeda 
maka pembelian kembali saham perusahaan sendiri dianggap sebagai pemilikan 
Treasury Stock. Lebih jauh lagi Kieso menyatakan bahwa ada dua metode 
akuntansi yang dapat digunakan untuk transaksi Treasury Stock yaitu metode 
harga pokok (At Cost) dan metode nilai pari (At par). Untuk membedakan ke dua 
metode pencatatan Treasury Stock diilustrasikan sebagai berikut :  
 

   AT COST                AT PAR 
1. Misalkan seribu lembar saham biasa dengan nilai pari $ 100 diterbitkan pada $ 110. 

Cash (1000 x $ 110)    ……   $ 110,000                         Cash   ………… $ 110,000 
 Common Stock (1000 x $ 100)   ….  $ 100,000       Common Stock (at par)       $ 100,000  
 Paid in capital_excess of par                                     Paid in capital excess of par     10,000  

(1000 x $ 10)    …………………….      10,000 
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2. Seratus lembar saham biasa dibeli kembali dengan harga $ 112. 
Treasury Common Stock  … $ 11,200   Treasury Common Stock  
     (100 x $ 100)    ……….…    $ 10,000 
 Cash (100 x $ 112)    …………  $ 11,200  Paid in capital_excess of par 
        (100 x $ 10)     ………….          1,000 
 

  Retained earnings 
  (100 x $ 2)   .………….           200 
   
  Cash (100 x $ 112) …….. $ 11,200 
 

3. Seratus lembar saham biasa dibeli kembali seharga $ 98. 
Treasury Common Stock  … $ 9,800   Treasury Common Stock  
     (at par)     …………….…    $ 10,000 
 Cash (100 x $ 98)    …………  $ 9,800  Paid in capital_excess of par     1,000 
 

  Cash (100 x $ 98) ……..     $ 9,800 
  Paid in capital from TCS 
  (100 x $ 12) ………………   1,200 

 
4. Seratus lembar saham biasa dibeli kembali dengan harga $ 105 per lembar. 

Treasury Common Stock  … $ 10,500   Treasury Common Stock  
     (at par)     …………….…    $ 10,000 
 Cash (100 x $ 105)    …………  $ 10,500  Paid in capital_excess of par  

(100 x $ 10)    …………..          1,000 
  Cash (100 x $ 105)……    .$10,500 
  Paid in capital from TCS 
  (100 x $ 5)………………         500 
 

5. Seratus lembar saham Treasury diterbitkan kembali dengan harga $ 115 per lembar. 
Cash (100 x $ 115)    …………  $ 11,500 Cash (100 x $ 115)    …   $ 11,500 

Treasury Common Stock (100 x $ 112) $ 11,200 Treasury Common Stock  
  (at par) ……………….  $ 10,000 
Paid in capital from TCS (100 x $ 3) ……    300 Paid in capital_excess of par  

(100 x $ 15)…………..       1,500 
 

6. Seratus lembar saham Treasury diterbitkan kembali pada $ 104. 
Cash (100 x $ 104)    …………  $ 10,400 Cash ………………   $ 11,500 

Treasury Common Stock (100 x $ 98) $ 9,800 Treasury Common Stock  
  (at par)………………….  $ 10,000 
Paid in capital from TCS (100 x $ 6) …..  600 Paid in capital_excess of par  

(100 x $ 4)…………..            400 
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7. Seratus lembar saham Treasury diterbitkan kembali pada $ 94 
Cash (100 x $ 94)    …………  $ 9,400 Cash   ……………   $ 9,400 

Paid in capital from TCS Paid in capital from        600 
(300 + 600 )    ……………..    900 ($ 10,000 x $ 9,4)  
Retained Earnings     ………   200 Treasury Common Stock  
(100 x $ 11)  $ 900  (at par)…………….…..    $ 10,000 

Treasury Common Stock  
(100 x $ 105)   …………….  $ 10,500 

 
Metode biaya lebih sederhana dan tidak memperhatikan identifikasi agio dan 
disagio dan jumlah lain sehubungan dengan penerbitan awal. Metode nilai pari 
mempertahankan keterpaduan sumber-sumber dari berbagai komponen modal. 
Oleh karena itu meskipun penerapannya lebih kompleks, secara konseptual 
metode nilai pari merupakan metode yang lebih baik. Profesi akuntansi 
berpendapat bahwa metode biaya dapat diterima jika perusahaan membeli 
sahamnya sendiri dengan maksud akan diterbitkan kembali atau belum ada 
keputusan yang jelas mengenai hal itu. 
Misalkan untuk transaksi no. 2 dan no. 3 diatas, diputuskan bahwa saham yang 
ditarik dari peredaran tersebut tidak akan diterbitkan kembali maka jurnalnya 
adalah sebagai berikut :  
1. Common Stock   ………….   $ 10,000             Common Stock    ……..   $ 10,000 
  Paid in capital_excess of par        1,000                  Treasury Common Stock   $ 10,000  
  Retained Earnings     ………          200   

Treasury Common Stock    ………  $ 11,200 
 
2. Common Stock   ………….   $ 10,000             Common Stock    ……..   $ 10,000 
  Paid in capital_excess of par          1,000               Treasury Common Stock   $ 10,000  

 Treasury Common Stock    ……  $ 9,800 
  Paid in capital from Treasury 

common stock    ……………….     1,200 
 
C. SAHAM TREASURY DI NERACA 
Jika saham Treasury dicatat dengan metode biaya, pada umumnya biaya tersebut 
dilaporkan sebagai pengurang dari jumlah ekuitas pemegang saham, seperti 
terlihat berikut ini. 
Equitas Pemegang Saham : 
Common Stock at $ 1 par, authorized 2,000,000  Shares, 
Outstanding 1,500,000  Share    ……………………..           $ 1,500,000 
Paid in capital_excess of par common stock    ……………       3,600,000 
 
Total paid in capital    ……………………………………..   $ 5,100,000 
Retained Earnings    ……………………………………….     4,781,484 
 
Total paid in capital & RE    ………………………………   $ 9,881,484 
Less, Treasury Common Stock,  80,000 shares (at cost) …          480,000 
  Total Shareholders’ Equity    ……………..    $ 9,401,484 
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Jika digunakan metode nilai pari, maka Shareholders’ Equity akan terlihat sebagai 
berikut :  
Equitas Pemegang Saham : 
Common Stock at $ 1 par, authorized 2,000,000  Shares, 
 Outstanding 1,500,000  Share    ……………………..  $ 1,500,000 
Less, Treasury Common Stock,  80,000 shares (at par) …              80,000 
 
Total common stock, outstanding      ……………………..     $ 1,420,000 
Paid in capital_excess of par common stock    ……………       3,200,000 
 
Total paid in capital     …….………………………………   $ 4,620,000 
Retained Earnings    ………………………………………      4,781,484 
   
                      Total Shareholders’ Equity    ……………..      $ 9,401,484   
  
D. KARAKTERISTIK SAHAM PREFEREN 
Saham Preferen adalah saham yang memiliki beberapa preferensi atau kelebihan 
yang tidak dimiliki oleh saham biasa seperti : 

1. Preferensi atas dividen 
2. Preferensi atas aktiva pada saat likuidasi 
3. Dapat dikonversi ke saham biasa 
4. Dapat ditebus pada opsi perseroan 
5. Tidak memiliki hak suara 

 
Saham Preferen biasanya diterbitkan dengan suatu nilai pari dan preferensi 
dividen dinyatakan dalam suatu persentase dari nilai pari. Misalnya saham 
preferen 8 % dengan nilai pari $ 1,000  , berarti bahwa pemegang saham preferen 
tersebut memiliki tingkat dividen tertentu sebelum dividen yang dibayarkan untuk 
saham biasa, namun tidak memastikan bahwa dividen akan dibayar. 
Sebuah perseroan dapat menerbitkan lebih dari satu jenis saham preferen. Secara 
umum saham preferen dapat diklassifikasi sebagai berikut :  

1. Cummulative Preferred Stock, saham preferen yang memiliki hak 
menerima dividen yang tertunggak. Jika satu tahun tertentu perusahaan 
tidak membagikan dividen dan tahun berikutnya ada pembagian dividen, 
maka pemegang saham preferen kumulatif berhak menerima dividen tahun 
berjalan, sebelum dividen dibagikan untuk saham biasa. Dividen 
tertunggak tidak dicatat sebagai kewajiban tetapi diungkapkan pada 
catatan laporan keuangan. Jika tidak disebutkan kumulatif biasanya saham 
preferen tersebut dipertimbangkan sebagai saham preferen kumulatif. 
Saham preferen non kumulatif jarang diterbitkan, karena jika dividen suatu 
tahun terlewat, akan hilang selamanya. 

2. Partisipative Preferred Stock, saham preferen yang memiliki partisipasi 
dalam pembagian dividen dengan pemegang saham biasa pada pembagian 
laba diluar tingkat yang sudah ditentukan. Partisipative Preferred stock 
dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu Full Partisipative Stock dan Partial 
Partisipative Preferred Stock. 
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3. Convertible Preferred Stock, saham preferen yang memiliki hak untuk 
menukar saham preferennya dengan saham biasa dengan rasio yang sudah 
ditentukan. 

4. Callable Preferred Stock, saham preferen yang dapat ditebus oleh 
perusahaan pada suatu tanggal tertentu, biasanya lima atau sepuluh tahun 
sesudah tanggal penerbitan. Harga penebusan pada umumnya ditetapkan 
sedikit diatas harga penerbitan. 
FASB statement nomor 47 mensyaratkan pengungkapan pada catatan atas 
laporan keuangan untuk setiap karakteristik penebusan saham preferen 
yang diterbitkan dan jadwal penebusannya. 

 
E. TAMBAHAN MODAL DI SETOR (PAID IN CAPITAL) 
 Tambahan modal disetor berasal dari atau bertambah karena adanya 
transasksi berikut : 

1. Agio atau premium saham modal yang diterbitkan. 
2. Penjualan saham Treasury diatas harga pokok. 
3. Modal tambahan yang timbul karena adanya kuasi reorganisasi. 
4. Penilaian tambahan pada pemegang saham. 
5. Konversi obligasi konvertibel atau saham preferen. 
6. Pengumuman dividen saham “kecil” (biasa). 

Tambahan modal disetor berkurang karena adanya transaksi berikut : 
1. Disagio atau diskonto saham modal yang diterbitkan. 
2. Penjualan saham Treasury dibawah harga pokok.  
3. Kekurangan modal tambahan sebagai akibat dari adanya 

kuasi_reorganisasi. 
4. Adanya pembagian dividen lukuidasi. 

Jika ada dapat ditambahkan pada bagian shareholders’ equity sesudah paid in 
capital, donation capital dan revaluation capital. 
Contra acconts dari shareholders equity antara lain yaitu kerugian bersih yang 
belum direalisasi atas surat berharga ekuitas tidak lancar, selisih kurs valuta asing, 
kelebihan kewajiban pensiun dan sebagainya. 
 
 
Latihan 
I.   Anderson Company membayar deviden pada tiap-tiap akhir tahun berikut ini: 

2003, $ 150.000; 2004, $ 240.000; 2005, $560.000. tentukan jumlah dividen 
per lembar yang dibayarkan untuk saham biasa dan saham preferan pada tiap-
tiap tahun, asumsikan struktur modal dibawah ini tidak saling berkaitan: 
a.   300.000 lembar saham biasa tanpa nilai nominal; 10.000 lembar 9% 

saham preferan nonkumulatif dengan nilai nominal sebesar $100 
b.   250.000 lembar saham biasa tanpa nilai nominal; 20.000 lembar 9% 

saham preferan nonkumulatif dengan nilai nominal sebesar $100 
c.   250.000 lembar saham biasa tanpa nilai nominal; 20.000 lembar 9% 

saham preferan kumulatif dengan nilai nominal sebesar $100 
d.  250.000 lembar saham biasa tanpa nilai nominal $1; 30.000 lembar 9% 

saham preferan kumulatif dengan nilai nominal sebesar $100 
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II.  Timpview Company berdiri pada tanggal 1 Januari 2005 dengan modal dasar 
sebagai berikut: 
- 20.000 lembar saham biasa dengan nilai yang dinyatakan sebesar $5 per 

lembar. 
- 5.000 lembar 7% saham preferen kumulatif dengan nilai nominal sebesar 

$15 per lembar 
 
Berikan ayat jurnal yang diperlukan untuk transaksi-transaksi berikut ini: 
a. Menerbitkan 12.000 lembar saham biasa sejumlah total $672.000 dan 

3.000 lembar saham preferen dengan harga $20 per lembar. 
b. Pesanan diterima untuk 2.500 lembar saham biasa dengan harga sebesar 

$52 diterima 30% uang muka. 
c. Menerima sisa piutang kepada pemesan saham dan menerbitkan 

sahamnya 
d. Sisa modal dasar saham biasa dijual dengan harga $61 per lembar 
 

III.  Steinbeck Company melaporkan saldo terkait dengan saham biasa pada 
tanggal 31 Desember 2004: 
Saham biasa, nilai nominal $2, 100.000 lembar saham ditempatkan,  

disetor dan beredar  ..........................................................           $  200.000 
Agio saham    .................................................................................  1.900.000 

 
Perusahaan membeli kembali dengan segera menarik 5.000 lembar saham 
dengan harga $26 pada tanggal 1 Agustus 2005, dan 12.000 lembar saham 
dengan harga $18 pada tanggal 31 Desember 2005. buatlah ayat jurnal 
untuk mencatat perolehan dan penarikan saham biasa (Asumsikan seluruh 
lembar saham awalnya dijual dengan harga yang sama. 

 
IV.  Bradley Company mendistribusikan dividen berikut ini kepada pemegang 

sahamnya: 
a. 400.000 lembar saham  dari Shell Corporation, nilai tercatat investasi, 

$1.500.000, nilai wajar pasar $2.700.000 
b. 230.000 lembar saham dari Evans Company, sebuah perusahaan tertutup. 

Saham tersebut dibeli oleh bradley 3 tahun lalu sebesar $5,60 per lembar, 
tetapi tidak ada harga pada saat ini yang tertahan  

Buat ayat jurnal untuk mencatat pengumuman dan pembayaran dividen.  
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EKUITAS KEPEMILIKAN – LABA DITAHAN 
(Owner’s Equity Capital – Retained Earnings) 

 
A. FAKTOR-FAKTOR PERUBAHAN RETAINED EARNINGS  
Retained Earnings (labat ditahan) menggambarkan akumulasi laba-rugi 
perusahaan yang tidak dibagi kepada pemegang saham. Ada yang 
mendefinisikannya sebagai laba yang diinvestasikan kembali. Retained Earning 
memiliki saldo normal kredit dan jika Retained Earning bersaldo debit disebut 
sebagai defisit. 
Retained Earning berkurang karena : Retained Earning bertambah karena : 
1. Kerugian     1.  Laba 
2. Penyesuaian periode sebelumnya  2.  Penyesuaian periode sebelumnya 
3. Dividen tunai atau dividen skrip  3.  Penyesuaian karena adanya kuasi  
4. Dividen harta         reorganisasi 
5. Dividen saham 
6. Beberapa transaksi saham kenangan 
 
Dividen tidak hanya dapat dibagi dalam bentuk kas tapi juga dalam bentuk harta, 
skrip, likuidasi dan dalam bentuk saham. 
 
B. DIVIDEN TUNAI (CASH DIVIDENDS) 

Asumsikan pada tanggal 15 Januari 2007 PT. Kirana mengumumkan 
dividen kas sebesar Rp. 200.000.000,- yang akan dibayarkan pada tanggal 2 
Februari 2007. 
Jurnal tanggal 15 Januari 2007 : 
 Retained Earning    ………..    Rp. 200.000.000,- 
 Dividend Payable    ……………………….    Rp. 200.000.000,- 
2 Februari 2007 : 
 Dividend Payable    ………..    Rp. 200.000.000,- 
 Cash    ……………………………………...    Rp. 200.000.000,- 
 
Dividen Saham (Stock dividends) 
 Jika perusahaan membutuhkan tambahan dana dan ingin menahan laba 
atas dasar permanen atau perusahaan ingin mengkapitalisasi sebagian dari laba, 
maka perusahaan dapat membagi dividen dalam bentuk saham. 
Misalkan PT. Kirana diatas memiliki capital stock  
Issued & outstanding 1,000,000 lembar, $10 par = $10,000,000 
Paid in capital    ………………………………..         2,000,000 
Retained Earnings    ……………………………        9,500,000 
 Total Owner’s Equity    ……………….     $21,500,000 
Diumumkan oleh dewan komisaris stock dividen 20 %, dan pada waktu 
diumumkan saham memiliki harga pasar $35 per lembar. Jurnal yang dibuat 
adalah sebagai berikut :  
Pada waktu diumumkan : 
 Retained Earnings    ………..    $7,000,000 
 Capital stock distributable    …………    $2,000,000 
 Paid in capital    ……………………...       5,000,000 
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*     (20 % x 1,000,000) x $35 
**   (20 % x 1,000,000) x   10 
*** (20 % x 1,000,000) x   25 
Pada waktu dibagi : 
 Capital stock distributable    …………    $2,000,000 
 Capital stock    …………………………………    $2,000,000 
 
Dividen saham yang lebih dari 20 – 25 % dari jumlah saham yang beredar, disebut 
dividen saham besar dan secara umum layak disebut sebagai pemecahan saham. 
 
Pemecahan Saham (Stock Splits) 
 Jika perusahaan tidak membagikan laba selama beberapa tahun dan 
sejumlah besar retained earnings sudah diakumulasikan, nilai pasar sahamnya 
yang beredar cenderung naik. Semakin tinggi nilai pasar saham, semakin sedikit 
masyarakat yang mampu membelinya. Untuk membina hubungan baik dengan 
masyarakat banyak manajemen perusahaan menginginkan sahamnya dimiliki oleh 
banyak masyarakat dan menyebar. Oleh karena itu pada umumnya manajemen 
menginginkan nilai pasar sahamnya rendah dan terjangkau oleh masyarakat untuk 
memilikinya. Untuk tujuan ini manajemen biasanya melakukan pemecahan saham 
jika dilakukan stock split. Tidak ada jurnal yang harus dibuat melainkan hanya 
memorandum untuk menunjukkan bahwa nilai pari saham berubah dan jumlah 
lembar saham yang beredar bertambah, namun nilai saham secara keseluruhan 
tidak berubah. 
Perbedaan stock split dan stock dividend : 
         Stock split     Stock Dividend 
• Pencatatan    -  memoradum  -  jurnal 
• Nilai pari saham   -  berubah  -  tetap 
• Jumlah lembar saham yg beredar -  bertambah  -  bertambah 
• Nilai saham secara keseluruhan -  tetap   -  berubah / bertambah 
 
Misalkan PT. Kirana diatas yang memiliki saham yang diterbitkan dan beredar 
setelah dikeluarkan dividen saham, sebagai berikut :  
 Capital stock 1,200,000 lembar $10 par  $12,000,000 
 Paid in capital    ……………………….      7,000,000 
 Retained Earnings    …………………..      2,500,000 
   
                       Total shareholders Equity   …...  $21,500,000 
 
Diumumkan stock split (pemecahan saham) 2 untuk satu, maka shareholders 
equity PT. Kirana, sesudah stock split adalah sebagai berikut :  

Capital stock 2,400,000 lembar $5 par    $12,000,000 
 Paid in capital    ……………………….      7,000,000 
 Retained Earnings    …………………..      2,500,000 
  
               Total shareholders Equity   …...  $21,500,000 
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Dividen Harta (Property Dividens) 
 Harta yang dapat dibagikan sebagai dividen selain kas misalnya inventory, 
real estate, investasi dan lain sebagainya. 
Asumsikan : PT. Kirana mengumumkan dividen harta (investasi senilai 
Rp.20.000.000,-) kepada pemegang sahamnya pada tanggal 15 Januari 2007, pada 
saat itu investasi tersebut memiliki nilai pasar wajar Rp. 25.000.000,- . Jurnal 
yang harus dibuat adalah sebagai berikut :  
 Investment    …………………………    Rp. 5.000.000,- 
 Gain on appreciation of investment     ……………    Rp.   5.000.000,- 
 Retained Earnings    ………………….        25.000.000,- 
 Property dividends payable    …………………….           25.000.000,- 
 
Pada waktu dividen dibagi, dijurnal : 
 Property dividends payable    ………..    25.000.000,- 
 Investment    …………………………………….            25.000.000,- 
 
Dividend Skrip 
 Dalam hal ini skrip atau wesel bayar sebagai tanda hutang dibagikan 
kepada para pemegang saham, dimana skrip juga dapat didiskontokan 
sebagaimana halnya wesel. 
Asumsikan pada tanggal 15 Januari 2007, PT. Kirana mengumumkan dividen 
skrip sebesar Rp. 20.000.000,- dengan interest rate 10 % dan jangka waktu 3 
bulan. Jurnal yang diperlukan adalah sebagai berikut :  
15 Jan 2007 : 
Retained Earnings    ………………………..    Rp. 20.000.000,- 
 Notes payable to stockholders    ………………………..    Rp. 20.000.000,- 
15 April 2007 : 
Notes payable to stockholders    …………….         20.000.000,- 
Interest expenses (20.000.000 x 10 % x 3/12)               500.000,- 
 Cash    …………………………………………………      Rp. 20.500.000,- 
 
Dividen Likuidasi (Liquidation dividens) 
 Dikatakan dividen likuidasi karena tidak dibiayai dari retained earnings 
melainkan dari paid in capital. 
Asumsikan PT. Kirana pada tanggal 15 Jan 2007 mengumumkan dividen sebesar 
Rp.20.000.000,- dan selanjutnya dinyatakan bahwa Rp. 8.000.000,- dari jumlah 
itu merupakan pengembalian modal, jurnal yang diperlukan adalah sebagai 
berikut :  
15 Jan 2007 : 
Retained Earnings    ………….    Rp. 12.000.000,- 
Paid in capital     ……………...            8.000.000,- 
 Dividend payable    ……………………….    Rp. 20.000.000,- 
Pada waktu pembayaran, dijurnal : 
Dividen payable    …………….    Rp. 20.000.000,- 
 Cash    …………………………………….    Rp. 20.000.000,- 

 122



 
Pengaruh Preferensi Terhadap Pembagian Dividen 
Asumsikan PT. Kirana pada tahun 2007 membagi dividen Kas sebesar 
Rp.20.000.000,-. Saham biasa yang beredar memiliki nilai pari Rp. 40.000.000,- 
dan saham preferen 6 % memiliki nilai pari Rp. 10.000.000,-. Dividen akan 
dibagikan kepada setiap golongan saham dengan beberapa alternatif sebagai 
berikut :  
 

Alt. 1. Saham preferen bersifat non kumulatif dan non partisipasi. 
 Keterangan  Saham Preferen   Saham Biasa        Jumlah 
 Rp. 10.000.000,- x 6 % Rp. 600.000,-   -      Rp.      600.000,- 
 Selebihnya untuk saham 
 biasa (20.000.000 – 600.000)  -          Rp. 19.400.000,-     Rp. 19.400.000,- 

 
                          Jumlah                      Rp. 600.000           Rp. 19.400.000,-     Rp. 20.000.000,- 
 
Alt. 2. Saham preferen bersifat kumulatif dan non partisipasi, dividen saham preferen 

sudah dua tahun tidak dibayar. 
  

Keterangan  Saham Preferen  Saham Biasa    Jumlah 
 Dividen 2 tahun yang lalu 
 (Rp. 10.000.000,- x 6 %) x 2  Rp. 1.200.000,-  -           Rp.  1.200.000,- 
 Dividen tahun berjalan          600.000,-  -                      600.000,- 
 Rp. 10.000.000,- x 6 % 
 Sisanya untuk saham   -       Rp. 18.200.000,- Rp. 18.200.000,- 
 Jumlah  Rp. 1.800.000,-     Rp. 18.200.000,- Rp. 20.000.000,- 
 
Alt. 3. Saham preferen bersifat non kumulatif dan berpartisipasi penuh. 
 Keterangan  Saham Preferen  Saham Biasa  

 Jumlah 
 Dividen tahun berjalan : 
 SP 6 % Rp. 10.000.000,-  Rp. 600.000,-   - Rp.      600.000,- 
 SB 6 %        40.000.000,-  -         Rp.  2.400.000,-          2.400.000,- 
 Dividen partisipasi   
 SP = 0,34 Rp. 10.000.000,-       3.400.000,-  -         3.400.000,- 
 SB = 0,34        40.000.000,-  -               13.600.000,-        13.600.000,- 
 Jumlah      Rp. 4.000.000,-    Rp. 16.000.000,- Rp. 20.000.000,- 

 
Note :  Jumlah dividen yang akan dibagi    ……….    Rp. 20.000.000,- 
 Dividen untuk tahun berjalan    ……………            3.000.000,- 
 Jumlah yang tersedia untuk partisipasi   ….    Rp. 17.000.000,- 
 Nilai pari saham biasa dan saham preferen          50.000.000,- 
 Tingkat partisipasi adalah  17  :  50 =    0,34 
 Dividen partisipasi untuk saham preferen =  0,34 x 10.000.000 
       =  Rp. 3.400.000,- 

dan dividen partisipasi untuk saham biasa =  0,34 x Rp. 40.000.000,- 
      =  Rp. 13.600.000,- 
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Alt. 4. Saham preferen bersifat kumulatif dan berpartisipasi penuh, dividen saham 
preferen sudah dua tahun tidak dibayar. 
Keterangan  Saham Preferen  Saham Biasa             Jumlah 

 Dividen 2 tahun yang lalu 
 (6 % x Rp. 10.000.000,-) x 2 Rp. 1.200.000,-  -     Rp. 1.200.000,- 
 Dividen tahun berjalan : 
 SP = 6 % Rp. 10.000.000,-  Rp. 600.000,-   -     Rp.    600.000,- 
 SB = 6 %        40.000.000,-  -          Rp.  2.400.000,-            2.400.000,- 
 Dividen partisipasi   
 SP = 0,316 Rp. 10.000.000,-       3.160.000,-  -            3.160.000,- 
 SB = 0,316        40.000.000,-  -     12.640.000,           12.640.000,- 
 Jumlah      Rp. 4.960.000,-     Rp. 15.040.000    , Rp. 20.000.000,- 

 
 
C. PENYISIHAN LABA DITAHAN (APPROPRIATION OF RETAINED 

EARNINGS) 
FASB Statement No. 5 menyebutkan bahwa appropriasi laba ditahan adalah 
merupakan praktek yang dapat diterima, dengan syarat bahwa hal itu diperlihatkan 
dalam shareholders equity di neraca dan dinyatakan dengan jelas sebagai 
appropriasi laba ditahan. 
Appropriasi laba ditahan harus disetujui oleh dewan komisaris appropriasi laba 
ditahan dianggap sebagai reklasifikasi laba ditahan. Dalam hal ini tidak ada 
penyisihan uang kas, hanya menyatakan bahwa menajemen tidak bermaksud 
membagikan sejumlah itu karena dibutuhkan untuk tujuan khusus. Jika 
appropriasi tidak lagi dibutuhkan, harus dikembalikan sebagai laba ditahan. 
 
Pencatatan appropriasi laba ditahan 
Asumsikan Horison Company merencanakan expansi pabrik yang akan didanai 
dari appropriasi laba ditahan sebesar Rp. 80.000.000,- per tahun selama lima 
tahun. Jurnal untuk mencatat appropriasi laba ditahan setiap tahun adalah sebagai 
berikut :  

Retained Earnings    ………………………   Rp. 80.000.000,- 
 Appropriated retained earnings for plant expansion      Rp. 80.000.000,- 
 
Pada akhir tahun ke lima perkiraan appropriated retained earnings berjumlah 
Rp.400.000.000,- jika pada akhir tahun ke lima ekspansi pabrik sudah 
dilaksanakan dengan reinvestasi dari laba dan appropriasi tidak lagi dibutuhkan 
maka perkiraan appropriasi laba ditahan dikembalikan ke retained earnings 
dengan jurnal sebagai berikut :  
 Appropriated retained earnings for plant expansion  Rp. 400.000.000,- 
 Retained earnings    ……………………………………   Rp. 400.000.000,- 
Adakalanya suatu perusahaan membuat appropriasi asuransi sendiri, ada dua 
alternatif yang dapat digunakan untuk mencatat kerugian untuk asuransi sendiri 
yang dibenarkan oleh GAAP yaitu : 

1. Kerugian dimasukkan ke beban pada periode saat hal itu sangat mungkin 
bahwa suatu kekayaan telah berkurang nilainya atau suatu kewajiban telah 
terjadi pada saat leporan keuangan dan jumlah kerugian dapat diestimasi 
secara wajar. 
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2. Kerugian dimasukkan ke beban pada periode saat hal itu berlangsung, 
akan tetapi pengakuan kerugian kontinjensi dialokasikan pada periode-
periode sebelum atau sesudahnya selain periode terjadinya secara prorata 
dengan appropriasi laba ditahan. 

 
D. QUASI REORGANISASI  
 Suatu perusahaan yang mengalami kerugian terus menerus dalam 
beberapa periode akan memiliki akumulasi retained earnings yang negatif yang 
disebut dengan istilah defisit. Jika hal ini berlanjut terus maka perusahaan yang 
bersangkutan kemungkinan akan gulung tikar. Perusahaan seperti ini butuh 
pengembangan produk baru, pasar baru, kelompok manajemen baru dan kondisi 
ekonomi yang baru yang dapat meningkatkan operasi perusahaan. 
 Di USA, diizinkan bagi perusahaan yang mengalami defisit untuk 
meneruskan operasi perusahaan atas dasar yang hampir sama dengan jika 
perusahaan direorganisasi secara legal, dengan menghapus defisit retained 
earnings sampai memiliki saldo nol yang disebut dengan istilah Quasi-
Reorganization atau reorganisasi semu, sehingga perusahaan dapat memulai 
usahanya dengan awal yang  baik / fresh start. 
 Quasi reorganisasi dapat dilakukan dengan dua prosedur akuntansi, 
pertama prosedur sederhana yang disebut sebagai Reklasifikasi defisit yang hanya 
menghasilkan peniadaan defisit retained earnings tanpa menetapkan kembali 
kelayakan atau kewajiban. Kedua yang disebut sebagai Reorganisasi Akuntansi 
yang mencakup penetapan kembali aktiva perusahaan pada nilai wajar dan 
kewajiban pada nilai sekarangnya. Jumlah bersih dari penyesuaian tersebut 
ditambahkan atau dikurangkan dari defisit retained earnings, lalu ditutup ke 
perkiraan tambahan modal disetor, sehingga perusahaan dapat mulai dengan 
Fresh Start dimana Retained Earnings bersaldo nol / nihil. 
Untuk melakukan Quasi Reorganisasi persyaratan berikut harus dipenuhi : 

1. Quasi Reorganisasi harus diajukan dan disetujui oleh pemegang saham 
perusahaan sebelum dilaksanakan. 

2. Penilaian aktiva dan kewajiban yang baru harus dilakukan secara wajar. 
3. Setelah Quasi reorganisasi, perusahaan harus memiliki saldo nol untuk 

Retained Earnings, meskipun perusahaan memiliki tambahan modal 
disetor yang berasal dari Quari reorganisasi. 

4. 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. Dan 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. 
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Ekuitas Pemegang Saham : 
Saham biasa, nilai pari $75,   
60,000 lembar diotorisasi dan diterbitkan    ………..    $4,500,000 
Tambahan modal disetor    …………………………          300,000 
Laba ditahan sejak 30 Juni 2005, 
Jika difisit sebesar $1,000,000   
dieliminasi melalui quasi reorganisasi    ……………         593,640 
              
                                                                                        $5,393,640  

Misalkan, saldo-saldo perkiraan berikut ini terdapat dalam buku besar Mark 
Friedman Corporation pada tanggal 31 Des 2005 : 

Saham biasa nilai pari $50,  20,000 lembar 
Diotorisasi dan beredar    ……………………………..     $1,000,000 
Laba ditahan (defisit)    ……………………………….       (210,000) 

Pada tanggal 2 Januari 2006, perusahaan melaksanakan quasi reorganisasi yang 
telah disetujui oleh pemegang saham dengan menurunkan nilai pari saham 
menjadi $30 per lembar, menurunkan nilai aktiva pabrik dengan $110,000 dan 
menghapus defisit. 
Jurnal yang dibutuhkan untuk quasi reorganisasi perusahaan diatas adalah sebagai 
berikut :  
Jurnal untuk menurunkan nilai pari saham dari $50 menjadi $30 ; 
 Common stock (20,000 x $20)   …….   $400,000 
 Paid in capital    …………..………………...    $400,000 
Jurnal untuk menurunkan nilai aktiva pabrik sebesar $110,000 ; 
 Retained Earnings    ………….   $110,000 
 Property, Plan & Equipment    …….    $110,000 
Jurnal untuk menghapus defisit : 
 Paid in capital    ………………   $320,000 
 Retained Earnings    …………………    $320,000 
    R / E 
  
                   210,000   320,000 
 110,000 
  
                  320,000 
 
 
Saham biasa $30  x  20,000 lbr  =  $600,000 

Paid in capital          $ 80,000 
R / E            $680,000 
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E. LABA PER LEMBAR SAHAM (EARNINGS PER SHARE)  
 

Earnings Per Share (EPS) pada umumnya dipakai oleh shareholder dan 
investor serba kreditor dalam menilai kemampuan suatu perusahaan dalam 
menghasilkan laba. EPS menunjukkan dividen per lembar saham biasa. EPS 
dihitung dengan rumus sebagai berikut :  

EPS  =  
dingoutsShareofNumber

eferensahamDividenincomeNet
tan

Pr−  

EPS biasanya dilaporkan dibawah net income didalam income statement. EPS 
harus menggambarkan EPS yang berasal dari operasi perusahaan, EPS yang 
berasal dari transaksi diluar operasi perusahaan (extra ordinary items) dan EPS 
yang berasal dari kumulatif effect dari perubahan dalam prinsip akuntansi, seperti 
ilustrasi berikut : 
 
Earnings Per Share : 
Income from continuing operations    ………………………………….    $4.00 
Loss from discontinued operations, Net of Tax    ……………………...      0.60 
Income before extra ordinary item & cumulative  
effect of the change in Accounting Principle    ………………………...    $3.40 
Extra ordinary Gain, Net of Tax    ……………………………………..      1.00 
Cumulative effect of change in Accounting Principle, Net of Tax   …..        .50 
Net income / EPS    ……………………………………………………    $4.90 
 
Perhitungan Earnings Per Share untuk perusahaan yang memiliki struktur modal 
sederhana, yang hanya terdiri dari saham biasa atau tidak mencakup surat 
berharga convertible, opsi saham, surat jaminan yang berpotensi untuk dicairkan, 
atau hak-hak saham lainnya, yang pada saat konversi dapat mencairkan laba per 
saham biasa. 
Struktur modal adalah kompleks jika mencakup surat-surat berharga yang dapat 
mempengaruhi atau dapat mencairkan laba per lembar saham biasa. 
Misalkan PT. XYZ memiliki laba sebelum extra ordinary item $580,000 dan 
keuntungan dari extra ordinary item sesudah pajak $240,000 .  Perusahaan 
mengumumkan prefered dividen $1 per lembar saham, jumlah saham preferen 
yang beredar adalah 100,000 lembar. Perusahaan juga memiliki perubahan dalam 
saham biasa yang beredar selama tahun 2007 sebagai berikut :  
 

Date Share Changes Share Outstanding 
Jan 1 
May 1 
Juli 1 
Dec 31 
Dec 31 

Beginning balance 
Purchased 30,000 Treasury Share 
3/1 Stock split, 300,000 additional Share 
Issued 500,000 Share for cash 
Ending balance 

180,000 
  30,000 
150,000 
300,000 
450,000 
  50,000 

 
500,000 

 
 
Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar dihitung sebagai berikut :  
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Dates Outstanding Shares 
Outstanding 

Restatement Fraction 
Of year 

Weighted 
Share 

Jan   1  to  May 1 
May 1  to  Dec 31 

180,000 
150,000 

3 
3 

4/12 
8/12 

180,000 
300,000 

 
Weighted average number of shares outstanding    …………………. 
 

 
480,000 

 
EPS dihitung dan dilaporkan pada income statement sebagai berikut :  
Income before extra ordinary item    ……….    $580,000 
Extra ordinary gain, net fo tax    ……………      240,000 
Net income    ……………………………….    $820,000 
 
Earnings Per Share : 
Income before extra ordinary item    ……….    $1.00  * 
Extra ordinary gain, net fo tax    ……………        .50  ** 
Net income    ……………………………….    $1.50  *** 

   * EPS before extra ordinary item  =  
000,480

000,100000,580 −   =  $1.00 

 ** EPS before extra ordinary item  =  
000,480
000,240   =  $ .50 

*** Income available to common shareholders  =  
000,480

000,100000,820 −   =  $1.50 

 
EPS untuk perusahaan yang memiliki struktur modal yang kompleks.  
Misalkan PT. ABC memiliki net income $210,000 pada suatu tahun / periode dan 
weighted average number of share outstanding selama periode tersebut 100,000 
lembar. Perusahaan mempunyai dua kewajiban obligasi yang dapat dikonversi 
(convertible debenture bonds). Satu yang dikeluarkan dan dijual dengan Kurs 100 
(total $1,000,000) pada tahun sebelumnya yang memiliki tingkat bunga 6 % dan 
dapat dikonversi dengan 20,000 lembar saham biasa yang lainnya 10 % Bonds, 
total $1,000,000 dikeluarkan dan dijual dengan kurs 100 pada tanggal 1 April 
tahun berjalan dan dapat dikonversi dengan 32,000 lembar saham biasa. Tax rate 
adalah 40%. 
Adjustmen untuk net income adalah sebagai berikut : 
Net income    ………………………………………………….  $210,000 
Add :  interest expenses ; 

- 6 % Bonds (60,000 x (1 - .40))    ………………….     36,000 
- 10 % debentures (100,000 x 9/12 x (1 - .40))   ……     45,000 

 
Adjusted net income    ………………………………………..  $291,000 
 
Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar ditambah dilutive securities 
(sekuritas yang dapat dicairkan). 
Weighted average number of shares outstanding   …………….  100,000 
Add : Shares assumed to be issued : 

- 6 % debentures (beginning of the year)    …………    20,000 
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- 10 % debentures (April 1 : 9/12 x 32,000)    ………    24,000 
 
Weighted average number of shares – dilutive securities             144,000 
EPS dihitung dan dilaporkan sebagai berikut :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Net income for the year    ……………………………….    $210,000 
 
EPS : 
 

- Basic EPS ($210,000  :  100,000)    …………….     $  2.10 
 

- Diluted EPS ($291,000  :  144,000   …………….    $  2.02 
 

 
Misalkan, PT. ABC memiliki net income tahun berjalan $220,000 jumlah rata-rata 
saham yang beredar pada periode tersebut adalah 100.000 lembar. Jumlah rata-
rata saham yang beredar yang memiliki option untuk dikonversi dengan harga 
opsi $20 per lembar,  5,000 lembar. Harga pasar rata-rata selama tahun berjalan 
untuk saham biasa adalah $28. 
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Perhitungan EPS adalah sebagai berikut :  
 

Description 
 

 
Basic EPS 

 
Diluted EPS 

Average number of shares under option 
Outstanding 
 
Option price per share 
 
Proceeds upon exercised an option 
 
Average market price of common stock 
 
Repurchase treasury share (100,000 / 28) 
 
Excess of shares under option over treasury 
shares repurchased (5,000 – 3,571) 
 
Average number of common shares 
outstanding 
 
Total average number of common shares 
outstanding and potential common shares 
 
Net income for the year 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 

$    220,000 

5,000

$20

$   100,000

$            28

3,571

1,429

100,000

101,429

$   220,000
 
Earnings per common share 
 

 
$          2.20 $         2.17

 
Perusahaan yang memiliki struktur modal yang kompleks, yang memiliki surat-
surat berharga yang dapat mempengaruhi EPS biasanya menyebabkan EPS 
menjadi lebih kecil atau menurun, seperti dalam contoh diatas dari $2.20 menjadi 
$2.17. 
Yang disebut dengan dilutive EPS. Namun demikian adakalanya convertible 
securities yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat menyebabkan EPS menjadi 
lebih besar / bertambah dari sebelum konversi. Hal ini disebut dengan istilah 
Antidilutive. 
 
Misalkan, PT. ABC memiliki 6 %, $1,000,000 surat hutang yang dapat dikonversi 
menjadi 10,000 lembar saham biasa. Net income tahun berjalan $210,000 dan 
jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar adalah 100,000, tax rate   
40 %. 
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Net income for the year     ………     $210,000 
 
 
Add : adjustment for interest 
          6 % debentures (60,000 x (1 -  .40)) =  
                                                                36.000   

 
 
Adjusted ne income    ………  ...       $246,000 

Average number of shares 
Outstanding    ………..  100,000 
 
Add : shares issued 
Upon assumed conver- 
sion of debt   …………    10,000 

 
Average number of CS 
and potential CS  …….   110,000 

 
Basic EPS     =  $210,000  :  100,000  =  $2.10 
Diluted EPS  =  $246,000  :  110,000  =  $2.24  =  Antidilutive 
 
Latihan 
 
I.  The balance sheet of MDS, Inc. includeed the following shareholders equity 

accounts at December 31, 2006: 
Paid-in capital 
Preferred stosk, 7,6%, 100,000 share at $ 1 par $ 100,000 
Common stock, 728,000 shares at $ 1 par ………  728,000 
Paid-in capital- excees of par, preferred ……….      2,900,000 
Paid-in capital- excees of par, common ……….      5,148,000 
Retained earnings  ……………………………      9,800,000 
Treasury stock, at cost; 8,000 common share            88,000 
Total shareholders equity  ……………………    17,688,000 
 
During 2007 several events and transactions affected retained earnings of 
MDS 

 
Required: 
1.  Prepare the appropriate enteries for these events. 

a.  On February 20, the board of directors declared a property dividend of 
100,000 share of Brown International common stock that HDS had been 
purchased in January as an investment (book value: $ 485,000). The 
investment share had a fair market value of $ 5 per share and were 
distrubuted March 20 to shareholders of record February 28. 

b.  on April 4, a 5 for 4 stock split was declared and distributed. The stock 
split was effected in the from of 25% stock dividend. The market value 
of the $ 1 par common stock was $ 12 per share. 

c.  On July 25, a 3% common stock dividend was declared and distributed. 
The market value of the common stock was $ 12 per share 

d.  on December 2, the board of directors declared the 7.6% cash dividend 
on the 100,000 preferred share, payable on December 27 to 
shareholders of record December 19. 

e.  on December 2, the board of directors declared a cash dividend of $ 50 
per share on its common shares, payable on December 27 to 
shareholders of record December 19. 
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2.  Prepare the shareholders equity section of balance sheet for MDS, Inc. for 
the year ended at Decenber 31, 2007. Net income for the year was $ 
900,000. 

 
II.  Akun modal untuk stop Right Market pada 30 Juni 2006 adalah sebagai 

berikut: 
Saham biasa, nilai nominal $ 5, 40.000 lembar saham ditempatkan, 
disetor dan beredar  ………………………………………………$   200.000 
Agio saham   ……………………………………………………...     835.000 
Laba ditahan   …………………………………………………….   2.160.000 
 
Saham perusahaan pada saat ini dijual sebesar $22. buatlah ayat jurnal yang 
akan dibuat untuk beberapa kasus dibawah ini: 
a. 10% dividen saham diumumkan dan diterbitkan 
b. 50% dividen saham diumumkan dan diterbitkan 
c. pecah saham dengan basis 2 untuk 1 diumumkan dan diterbitkan  
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