
BAB IX. AKUNTANSI

PENGERTIAN

 Akuntansi adalah pencatatan, penggolongan, dan peringkasan

transaksi bisnis, serta penginterprestasian informasi yang telah

disusun.

 Banyak perusahaan menggunakan catatan-catatan mengenai

penghasilan dan biaya yang disebut catatan akuntansi. Di mana

transaksi bisnis tersebut selalu diukur dalam bentuk satuan

moneter.

 Dalam hal ini, akuntan bertanggung jawab atas tugas-tugas

tersebut, di mana mengelola semua informasi keuangan yang

berkaitan dengan status dan operasi perusahaan serta membantu

dalam pengambilan keputusan.

 akuntansi berbeda dengan tata buku, di mana tata buku hanya

mencakup tugas pencatatan transaksi keuangan perusahaan atau

dengan kata lain akuntansi lebih luas dari pada tata buku.



PENGGUNAAN AKUNTANSI

 Catatan akuntansi sangat penting bagi manajemen,
investor, kreditur dan juga pemerintah.

 Hal tersebut berdasarkan keputusan yang diambil
banyak berkaitan dengan masalah keuangan, dan
keputusan yang baik tidak dapat diambil tanpa
informasi yang tepat.

 Semakin besar perusahaan, semakin penting peranan
akuntansi di dalamnya.

 Sistem akuntansi yang baik akan mengakibatkan
sukses bagi perusahaan.

 Sistem akuntansi harus memberikan informasi
keuangan yang akan membantu dalam
memperkirakan hasil-hasil operasi, pengawasan
fasilitas, dan membantu dalam perencanaan.



 Kegunaan Akuntansi bagi Manajemen, di mana 
sistem akuntansi harus ;

1) Memberikan suatu kriteria tertulis tentang transaksi finansial
perusahaan

2) Memberikan laporan finansial secara periodik untuk
meringkas hasil operasi dan kondisi keuangan perusahaan.

3) Memberikan laporan secara periodik untuk meringkas dan
membantu pengawasan biaya produksi.

4) Memberikan informasi untuk perencanaan jangka panjang,
karena dapat membantu penyusunan anggaran, aliran kas,
dan perkiraan kapasitas produksi.

5) Memberikan data finansial untuk pengambilan keputusan
baik secara riil maupun proyeksi.

6) Dapat digunakan untuk pemeriksaan intern dengan
memberikan data finansial yang dapat dipercaya.

7) Memberikan data untuk menentukan pajak pendapatan,
pajak kekayaan, dan laporan laba yang diperlukan
pemerintah.



 Kegunaan Akuntansi bagi Investor dan Kreditur
1) Investor yang memiliki sahan atau obligasi pada perusahaan besar,

akan menerima laporan keuangan secara periodik berdasarkan
catatan akuntansi perusahaan.

2) Laporan keungan tersebut sangat penting bagi investor untuk
mengetahui sampai seberapa jauh perkembangan perusahaan
beserta kondisi keuangan.

3) Dengan mempelajari laporan keuangan periodik tersebut, investor
dapat menghindari adanya kemungkinan keliru dalam investasinya.

4) Adanya keharusan dari pemerintah untuk semua perusahaan yang
mengeluarkan saham harus membuat laporan tentang informasi
keuangan.

5) Setiap perusahaan harus memelihara catatan akuntansi dengan
baik dan memberikan laporan keuangan kepada para pemegang
saham.

6) Hal ini untuk memberikan keyakinan kepada investor tentang
kebenaran laporan keuangan tersebut, biasayanya diperlukan
seorang akuntan publik untuk memeriksanya.

7) Kreidtur memerlukan laporan keuangan dari perusahaan terutama
pada saat perusahaan tersebut ingin memperoleh pinjaman.

8) Laporan tersebut untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan
keuangan perusahaan sehingga dalam jangka waktu tertentu dapat
mengembalikan pinjaman, dan dapat membayar bunga secara
rutin.



PROSES AKUNTANSI

DATA POKOK

TRANSAKSI
1) MENCATAT

2) MENGGOLONGKAN

3) MERINGKAS

PROSES LAPORAN KEUANGAN

NERACA

LAPORAN OPERASI

LAPORAN PERUBAHAN

PROSES KEUANGAN



 Data pokok yang dipakai dalam akuntansi biasanya

berupa transaksi antara perusahaan dengan

karyawannya, suppliernya, pemiliknya, bankirnya,

lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga lain.

 Transaksi keuangan yang terjadi antara perusahaan

dengan karyawannya dapat berupa pengeluran kas

untuk gaji mingguan atau bulanan.

 Transaksi keuangan antara perusahaan dengan

suppliernya dapat berupa pembayaran rekening

atau pembelian bahan baku oleh perusahaan.

 Pada proses akuntansi bahwa transaksi-transaksi

harus dicatat, digolongkan, dan diringkas untuk

menyusun laporan keuangan dan kemudian

diinterpretasikan oleh manajemen perusahan

maupun pihak-pihak lainnya.



PROSES AKUNTANSI

 AKUNTANSI merupakan proses transformasi data 

mentah menjadi informasi keuangan yang berguna.

 Persamaan Akuntansi (The Acounting Equation); 

berbentuk laporan sederhana yang merupakan bentuk 

dasar dari proses akuntansi ini merupakan hubungan 

antara assets, liabilities, dan owner’s equity.

 Assets adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan

 Liablities ialah kewajiban perusahaan, yang dipinjam 

dari pihak lain

 Ownqer’s equity ialah perbedaan diantara asset dan 

liabilities

 Hubungan ketiganya ---- Owner’s equity = assets -

liabilities



 Jadi : assets = liabilities + owner’s equity

 Contoh keadaan asset sebelum membeli kendaraan 
roda dua (sepeda motor) : Rp 1.000.000 = Rp 
250.000 + Rp 750.000

 Setelah membeli kendaraan roda dua (sepeda motor) 
seharga Rp 5.000.000 : Assets (Rp 6.000.000) = 
Liabilities (Rp 5.250.000) + Owner’s Equity (Rp 
750.000)

 Persamaan tersebut tetap seimbang, karena satu 
transaksi akan mempengaruhi kedua sisi persamaan 
tersebut. Artinya membeli kendaraan roda dua berarti 
harta perusahaan bertambah, dan meminjam uang, 
menyebabkan utangnya bertambah.

 Jadi persamaan akuntansi setiap saat harus 
seimbang, meskipun ada perubahan liabilities 
maupun owner’s equity.



ASSETS

 ASSETS (HARTA) : dibagi atas current assets dan fixed 
assets, dan dibedakan menjadi tangible assets dan 
intangible assets.

 Dalam neraca assets dikelompokkan dalam most liquid 
dan least liquid, arinya ada yang cepat dicairkan dan yang 
lambat (aktiva lancar dan aktiva tetap).

 Likuiditas dari suatu asset ialah kemudahan suatu asset 
ditukarkan dengan uang tunai.

 Current assets ialah uang tunai atau assets lainnya yang 
cepat dapat ditukarkan dengan uang atau yang hanya 
digunakan dalam waktu 1 tahun.

 Uang kas adalah harta yang paling likuid, tingkat pertama 
dalam daftar harta, berikutnya adalah simpanan di bank, 
saham yang dapat dijual, juga obligasi, piutang yang dapat 
ditagih dalam tempo 60 hari, persediaan barang yang akan 
dijual.

 Fixed Asset ialah assets yang berjangka hidup lama atau 
permanen. Asset itu tidak akan dijual selama perusahaan 
berdiri, seperti tanah, bangunan (gedung), mesin, dan 
perlengkapan.



 Tangible assets; assets ini kelihatan secara fisik, seperti halnya
tanah, bangunan, mesin, kendaraan.

 Intangible assets; assets ini tidak kelihatan secara fisik, tetapi
mempunyai nilai berdasarkan undang-undang, atau
mendatangkan keuntungan bagi perusahaan, misalnya hak
paten, hak copy, cap dagang, goodwill. Ini termasuk assets yang
berjangka lama.

 Liabilities, dibagi dua bagian, yaitu current liabilities dan longterm
liabilities.

 Current liabilities ialah utang perusahaan yang harus dibayar
dalam tempo satu tahun. Bentuk umumnya adalah accounts
payable dan notes payable.

 Account payable terjadi karena pembelian yang dibayar di
belakang, misalnya membeli keperluan kantor sekarang dan
pembayarannya tiga bulan kemudian, sehingga transaksinya
dibukukan dalam rekening accounts payable.

 Note payable, sama halnya pada accounts payable, tetapi
perusahaan menandatangi suatu pengakuan berutang dan jelas
jatuh temponya.



 Longterm liabilities, merupakan utang perusahaan 

yang harus dibayar di atas satu tahun, misalnya 

utang bank yang berjangka lebih dari satu tahun.

 Owner’s equity ini terbagi jadi 3 bagian, yaitu 

common stock, preferred stock, dan retained 

earnings, adalah saham umum, saham preferen dan 

laba yang ditahan.

 Common stock dan prefered stock ialah jumlah uang 

yang ditanam dalam perusahaan oleh para pembeli 

saham, sedangkan retained earning ialah jumlah 

uang kumulatif setelah pembayaran dividen, dan 

pajak yang masih tersisa di dalam perusahaan.



JURNAL AKUNTANSI

 Setiap transaksi keuangan dicatat secara kronologis dalam

sebuah buku yang disebut jurnal.

 Jurnal tersebut dapat menyediakan informasi tentang transaksi

keuangan perusahaan yang dicatat dari hari ke ahari.

 Bentuk jurnal yang banyak dipakai adalah berupa daftar (dapat

dibuat dengan tangan atau komputer).

 Contoh jurnal; 1 Juli 2008

Tanah 15.000.000

Bangunan 125.000.000

Kas 140.000.000

Perabotan Kantor 9.000.000

Utang 9.000.000



KEKAYAAN DAN MODAL

 Kekayaan dari suatu perusahaan adalah sesuatu yang bernilai
yang dimiliki perusahaan.

 Kekayaan perusahaan dapat berupa kas, piutang, wesel tagih,
surat berharga, tanah, bangunan, perlengkapan, dan peralatan.

 Modal merupakan lawan dari kekayaan perusahaan.

 Adapun pihak-pihak yang menyediakan modal bagi perusahaan
pada pokoknya ada dua, yaitu kreditur dan pemilik.

 Utang adalah sejumlah dana yang diterima dari kreditur. Jika
perusahaan membeli barang secara kredit, berarti mempunyai
sejumlah uang pada kreditur.

 Modal sendiri merupakan modal yang berasal dari peserta,
pengambil keputusa, atau pemilik, atau pemegang saham yang
memiliki kekayaan perusahaan. Dengan kata lain modal sendiri
merupakan kelebihan seluruh kekayaan di atas seluruh utang.

 Persamaan akuntansi ; KEKAYAAN = UTANG + MODAL SENDIRI

 Jadi kekayaan yang dimiliki perusahaan sama dengan sumbernya.



LAPORAN KEUANGAN

 Hubungan yang terdapat dalam persamaan 

akuntansi dapat digunakan untuk membuat tiga 

laporan keuangan:

1) Neraca (Balanced Sheet)

2) Laporan Rugi Laba (Income Statement)

3) Laporan Perubahan Keuangan

 Dua laporan yang pertama (neraca dan laporan 

rugi laba) sangat penting bagi perusahaan dan 

laporan inilah yang banyak dibicarakan.

 Sedangkan laporan ketiga (laporan Perubahan 

Keuangan) umumnya diperlukan bagi para 

pemegang saham (pemilik).



NERACA

 Neraca (balance sheet atau statement of financial)
adalah sebuah laporan yang memperlihatkan keadaan
keuangan sebuah perusahaan pada suatu saat.

 Dalam neraca tercantum jumlah kekayaan, jumlah
utang, dan modal sendiri dari perusahaan.

 Jumlah kekayaan terlihat pada bagian aktiva,
sedangkan jumlah utang dan modal sendiri terlihat
pada bagian pasiva.

 Aktiva merupakan kekayaan fisik yang dimiliki oleh
perusahaan, dibagi ke dalam : aktiva lancar, aktiva
tetap, dan aktiva tidak tetap.

 Passiva sebuah neraca perusahaan berisi sekelompok
pos; utang lancar, utang jangka panjang, dan modal
sendiri.



PERUSAHAAN KACANG TELOR “GURIH RENYAH”

NERACA PER 31 DESEMBER 2008

AKTIVA/KEKAYAAN HUTANG DAN MODAL

KAS                                   Rp    8.200.000

PERSEDIAAN BAHAN   Rp    3.000.000

PERSEDIAAN ALAT       Rp       500.000

PIUTANG SEWA             Rp       500.000

PERALATAN Rp 1.200.000

Ak. PenyusutanRp (100.000)

----------------

Rp    1.100.000

-------------------

Rp   13.300.000

HUTANG                              Rp   1.000.0000

MODAL

-Modal awal Rp 10.000.000

-Laba            Rp   2.300.000

-----------------

Rp 12.300.000

-------------------

Rp 13.300.000



LAPORAN RUGI LABA

 LAPORAN LABA RUGI (INCOME STATEMENT) ialah 
catatan semua penghasilan dan biaya yang terjadi pada 
selang waktu tertentu. 

 Hal tersebut menunjukkan berapa jumlah uang yang 
diperoleh dan berapa yang hilang atau dihabiskan 
selama waktu tertentu.

 Umumnya income statement dibuat dalam waktu satu 
tahun sekali.

 Revenue (pendapatan); jumlah uang yang diterima oleh 
perusahaan dari penjualan produknya (barang dan atau 
jasa).

 Cost of goods sold; jumlah uang yang dikeluarkan oleh 
perusahaan untuk membeli barang yang akan dijualnya.

 Keuntungan bruto (gross profit); selisih antara penjualan 
netto dengan cost of goods sold, karena biaya 
operasional perusahaan belum diperhitungkan.



 Operating expense; biaya operasi ini dikelompokkan dalam 
berbagai bentuk, tetapi umumnya dikelompokkan dalam dua 
jenis, yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi.

 Selling expense; menyangkut biaya penjualan, seperti 
advertising (periklanan), asuransi armada penjualan, mobil, 
bangunan, dan gaji petugas penjualan.

 Administrative expense; biaya administrasi, biasanya 
termasuk gaji direktur perusahaan, staf, dan pegawai bagian 
akuntansi, biaya pajak.

 Income from operation; menghitung pendapatan dari operasi 
perusahaan dengan mengurangkan biaya operasi dari 
keuntungan bruto. Apabila keuntungan bruto lebih besar 
daripada biaya operasi, maka perusahaan memperoleh 
keuntungan (laba), dan apabila sebaliknya maka perusahaan 
rugi.

 Pendapatan bersih sebelum pajak; jumlah pendapatan lain-
lain dan biaya lain-lain dibandingkan dan dicari selisihnya. 
Apabila hasilnya positif, maka pendapatan dari operasi 
perusahaan akan bertambah jumlahnya, hasilnya negatif, 
maka pendapatan operasi perusahaan akan berkurang 
sejumlah itu, ini dinamakan pendapatan bersih sebelum 
dikurangi pajak.



CONTOH LAPORAN RUGI LABA

PERUSAHAAN KACANG TELOR “GURIH RENYAH”

LAPORAN RUGI – LABA

PERIODE DESEMBER 2008

PENDAPATAN Rp 7.500.000

BIAYA

Biaya Sewa Rp       500.000

Biaya Gaji Rp    1.100.000

Biaya Bahan Rp    3.500.000

Biaya Penyusutan Rp       100.000

-------------------

Rp 5.200.000

-------------------------

Laba Rp 2.300.000


