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AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN 
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AKUNTANSI 

• Boone & Kurtz (2002:244) Akuntansi (accounting) adalah 

proses pengukuran, interpretasi, dan komunikasi informasi  

keuangan untuk membantu orang-orang di dalam dan di 

luar perusahaan membuat keputusan 

• Akuntasi adalah bahasa bisnis. Akuntan mengumpulkan, 
mencatat, melaporkan, dan menginterpretasikan informasi 
keuangan dalam rangka menggambarkan status keuangan 
dan kinerja operasi  sebuah organisasi  dan membantu 
proses pembuatan keputusan. 
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AKTIVITAS BISNIS DAN 

AKUNTANSI 

Tiga aktivitas bisnis yang melibatkan akuntansi  

1. Aktivitas-aktivitas pembiayaan, menyediakan dana 
yang diperlukan untuk memulai bisnis  dan menga-
dakan ekspansi 

2. Aktivitas-aktivitas investasi, menyediakan aset-aset yg 
diperlukan untuk menjalankan bisnis 

3. Aktivitas-aktivitas operasi, berfokus pada menjual 
barang/jasa, tetapi aktivitas ini juga memandang biaya 
sbg elemen penting dan manajemen keuangan yang 
sehat.(Boone & Kurtz, 2000:246) 
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JENIS AKUNTAN 

• Akuntan publik, menyediakan jasa akutansi kepada 

individu atau perusahaan dengan imbalan. Jasa akuntan 

publik menawarkan tiga jasa dasar pada klien; 

1) Auditing atau pemeriksaan catatan keuangan keuangan  

2) Pembuatan laporan pajak, perencanaan pajak, dan jasa-jasa 

yang berhubungan. 

3) Kunsultasi manajemen 

• Akuntansi manajemen, akuntan yang dipekerjakan oleh 

perusahaan bukan oleh kantor akuntan publik. Akuntan 

manajemen bertugas; 

– Mengumpulkan dan mencatat transaksi keuangan 

– Membuat laporan keuangan sbg bahan pengambilan 

keputusan 
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PROSES AKUNTANSI 

Data Dasar 

Transaksi 

Bukti penerimaan, faktur, dan dokumen-dokumen  sumber lain yg berhubungan dg tiap 

transaksi diperiksa untuk membuat ayat jurnal di dalam catatyan akuntansi perusahaan 

Pemrosesan  
Mencatat 

Transaksi dicatat cr kronologis dalam buku jurnal disertai dg penjelasan singkat untuk 

masing-masing ayat jurnal. 

Mengklasifikasi  

Ayat-ayat jurnal ditransfer, ke perkiraan-perkiraan individual yg tdp dalam buku besar. 

Semua ayat jurnal yang melibatkan kas disatukan dalam perkiraan kas dari buku besar, 
semua ayat jurnal yg melibatkan penjualan dicatat dalam perkiraan penjualan dari buku 

besar. 

Mengihtisarkan 

Semua perkiraan yg tdp dalam buku besar diihtisarkan pada akhgir periode akuntansi 

dan laporan keuangan dibuat berdasarkan ihtisar ikhtisar perkiraan itu. 

 

Neraca                                       Laporan Laba-rugi                                Laporan Arus Kas 

Laporan Keuangan  
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PERSAMAAN AKUNTANSI 

Aktiva = Kewajiban + Equitas Pemilik 

1. Aktiva (asset) adalah segala sesuatu yang bernilai yang 

dimiliki atau disewakan oleh sebuah perusahaan. Terdiri 

dari aktiva lancar dan aktiva tetap. 

2. Kewajiban (liability) adalah segala sesuatu yang terhutang 

kepada kreditor.  Terdiri kewajiban lancar dan kewajiban 

jangka panjang. 

3. Equitas (modal) Pemilik, mewakili investasi awal pemilik di 

dalam perusahaan (saham)  ditambah laba ditahan. sama 

dengan aktiva dikurangi kewajiban. 
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FUNGSI KEUANGAN 

Boone & Kurtz -2- (2002:275) fungsi  keuangan yaitu meren 

canakan, memperoleh dan mengelola dana perusahaan 

untuk mencapai tujuannya dengan cara seefektif mungkin 

 
Peran  Manajer Keuangan 

 Jatmiko (2004:203) peran manajer keuangan  meliputi; 

1. Menjamin kecukupan dana   

2. Mencari sumber dana yang murah 

3. Menggunakan dana secara menguntungkan 

4. Melakukan analisis keuangan 
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Fungsi Manajemen Keuangan 

1. Perencanaan Keuangan, membuat rencana pemasukan dan 
pengeluaraan serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode 
tertentu. 

2. Penganggaran Keuangan,tindak lanjut dari perencanaan keu-
angan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. 

3. Pengelolaan Keuangan, menggunakan dana perusahaan 
untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. 

4. Pencarian Keuangan, mencari dan mengeksploitasi sumber 
dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. 

5. Penyimpanan Keuangan, mengumpulkan dana perusahaan 
serta menyimpan dana tersebut dengan aman. 

6. Pengendalian Keuangan, melakukan evaluasi serta perbaik-
an atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. 

7. Pemeriksaan Keuangan, melakukan audit internal atas keua-
ngan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. 
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SUMBER DANA 

Boone & Kurtz -2- (2002:280) membagi sumber dana 

menjadi dua kategori utama yaitu; 

1. Modal utang (debt capital) yaitu dana yang diperoleh 

dari luar perusahaan berupa  pinjaman jangka pendek 

ataupun jangka panjang.  

2. Modal equitas (equity capital) yaitu dana yang diperoleh 

dari  investasi pemilik atau menjual saham ke publik. 
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Perbedaan Modal Hutang dan Modal Equitas 

Kriteria Modal Hutang Modal Equitas 

Sumber dari luar  perusahaan  Dari pemilik 

Sifat  terikat sementara 

sampai tanggal jatuh 

tempo 

terikat selamanya, 

tidak ada tanggal jatuh 

tempo  

Resiko 

kerugian 

Kreditur memiliki klaim 

lebih dahulu dari 

penjualan aktiva 

Memikul resiko mutlak, 

dalam pembebanan 

kerugian  

Imbalan  Bunga Laba 

Klaim 

pembayar

an 

 bunga dibayarkan 

sebelum deviden 

dibagikan  

Pemegang saham 

memilki klaim residual 

(sisa) setelah semua 

kreditur dibayar 
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SUMBER DANA MENURUT JANGKA WAKTUNYA 

1. Sumber dana jangka pendek  
– Kredit perdagangan dari pemasok 

– Pinjaman bank tanpa agunan 

2. Sumber dana jagka panjang 
– Pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan  

– Obligasi, yaiutu sertifikat pengakuan hutang 

– Pembiayaan dengan equitas yang diperoleh dengan 

menjual saham, menjual aktiva, menanamkan kembali 

pendapatan, atau menghimpun tambahan dari 

pemodal ventura atau pemilik. 
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Penggunaan dana  

• Untuk menjalankan usaha sehari-hari 

• Menggaji pekerja 

• Membayar persediaan 

• Membayar bunga pinjaman 

• Membayar deviden kepada pemegang 

saham 

• Membeli fasilitas, perlengkapan dls 
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1. Neraca (balance sheet) 

Menunjukkan posisi keuangan – aktiva (lancar dan tetap)  
kewajiban (lancar dan jangka panjang), dan equitas 
pemilik - pada suatu waktu tertentu.  

2. Laporan Laba-Rugi (profit and loss statement) 

Adalah catatan keuangan  yang mengungkap kinerja 
keuangan perusahaan dari segi pendapatan, beban, dan 
laba sepanjang suatu periode tertentu 

3. Laporan Arus Kas (statement of cash flows) 

Menyediakan informasi yang berhubungan dg investor 
dan kreditor tentang penerimaan, pengeluaran kas 
perusahaan sehubungan dengan aktivitas operasi, 
investasi dan pembiayaan sepanjang periode akuntansi 
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RASIO LIKUIDITAS 

Mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka 
pendeknya pada saat jatuh tempo. Dua rasio yang biasa digunakan 
adalah rasio lancar (current ratio) dan Rasio cepat (Acid-test ratio) 

• Aktiva  lancar meliputi; kas, surat berharga, piutang dan persediaan 

• Aktiva  cepat  adalah  aktiva lancar dikurangi persediaan 

• Kewajiban lancar meliputi; hutang dagang, pembayaran cicilan hutang jangka 
panjang, beban dibayar dimuka, dan hutang PPh 

Aktiva lancar 

Rasio lancar = 
Kewajiban lancar 

Rasio Cepat = 
Aktiva cepat 

Kewajiban lancar 
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RASIO PROFITABITAS 

Rasio antara laba bersih dengan total  
aset (modal sendiri ditambah modal 
asing) yang terpai dalam perusahaan 

Laba bersih setelah pajak 
ROE/RMS = 

Modal Sendiri 

Mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan yg 
melampaui biaya-biaya operasi dan beban-beban lain lain.  

Untuk menghitung rasio ini akuntan membandingkan laba perusahaan 
dengan penjualan atau investasi total. Tiga rasio profitabilitas adalah : 

Retur on equity , yaitu rasio antara  
laba  dikurangi pajak dan bunga 
modal asing  dengan modal sendiri  

Laba bersih setelah pajak 
ROI/RE = 

Total aset 
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NPM  = 

Laba bersih 

Penjualan bersih 

• Net Profit Margin /NPM menggambar-
kan hubungan antara laba bersih dan 
hasil penjualan  

• Digunakan untuk membandingkan 
keseluruhan kinerja perusahaan 
dengan perusahaan lain yang sejenis  

Laba bersih 

Jumlah saham  

EPS  = 

• Earning per share (EPS) atau laba per 
lembar saham  menunjukkan laba 
yang diperoleh bagi setiap lembar 
saham biasa (ordinary share) 

• Digunakan oleh calon investor  
sebelum memutuskan untuk 
menamkan dananya. 
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RASIO LEVERAGE DAN  

RASIO AKTIFITAS 

Rasio Aktifitas 

Rasio Leverage 

•Mengukur sejauh mana perusahaan bergantung pada pembiayaan yg beasal dari utang 

•Rasio leverage menyediakan informasi yg menarik bagi investor dan kreditor potensial 

Mengukur efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. Rasio aktivitas 
yang sering dipakai adalah rasio perputaran persediaan (inventory turnover 
ratio) 

Kewajiban total 
Rasio utang thd 
equitas pemilik Ekuitas pemilik 

= 

Rasio utang thd equitas pemilik 
membantu analis mengevaluasi 
tingkat ketergantungan yang 
berlebihan thd pembiayaan utang 

Rasio perputaran 
persediaan 

Persediaan rata-rata 

Harga pokok penjualan 

= 

Rasio perputaran persediaan 
mengukur berapa kali barang 
dagang keluar-masuk perusahaan 
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Aktiva Lancar 

• Kas                        Rp     8.000 

• Surat berharga      Rp    30.000 

• Piutang dagang     Rp  194.000 

    Persediaan            Rp  124.000 

Total aktiva lancar     Rp 356.000 

Aktiva tetap  

• Tanah                    Rp  37.000 

• Bangunan              Rp  75.000 

• Peralatan kantor    Rp   15.000 

• Mobil          Rp   25.000 

     Total aktiva tetap  Rp  152.000 

Total aktiva         Rp 508.000 

Kewajiban  Lancar 

• Hutang dagang     Rp    82.000 

• Cicilah hutang       Rp    30.000 

• Hutang Pajak        Rp    26.000 

    Total kewj. lancar  Rp   138.000 

Kewajiban jangka panjang  

• Hutang jk panjang Rp  60.000 

     Total kew. Jk pjg  Rp   60.000 

Ekuitas pemilik  

• Saham 160.000 lb Rp 160.000 

• Laba ditahan          Rp  150.000 

     Ekuitas pemilik       Rp  310.000 

Total kewj. & Ekuiitas Rp 508.000 

 

PT FIAUB 
NERACA  

31 Desember 2009 
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1. Pendapatan  

• Penjualan kotor     Rp  600.000 

• Retur penjualan    Rp    10.000 

• Potongan harga    Rp      6.000 

    penjualan bersih    Rp  584.000 

2. Harga pokok penjualan  

• Persediaan awal   Rp  130.000 

• Pembelian             Rp  246.000 

• HP barang tersedia  

     dijual                     Rp  376.000 

• Persediaan akhir   Rp 112.000 

     HP penjualan       Rp  264.000 

3. Laba kotor (1-2)    Rp 320.000 

4. Biaya  operasi 

• Biaya penjualan    Rp    150.000 

• Biaya umum          Rp    96.000 

     Biaya operasi totalRp    246.000 

     

5. Laba bersih sebelum 

    Pajak (3-4)                 Rp  74.000 

     pajak PPh                 Rp   14.000 

 

6. Laba bersih                Rp  60.000 

 

PT FIAUB 
Laporan laba-rugi  
31 Desember 2009 
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Berdasarkan Neraca dan Laporan Rugi-laba hitung; 

1. Rasio likuditas 

a. Rasio lancar 

b. Rasio cepat 

2. Rasio profitabilitas 

a. ROI/RE 

b. ROE/RMS 

c. NPM 

d. EPS 

3. Rasio Leverege 

 Rasio Hutang Thd Equitas Pemilik 

4. Rasio Aktivitas 

 Rasio Perputaran Persediaan 

 

 
PAB - Akuntansi.  M. Judi Mukzam 



PAB - Akuntansi.  M. Judi Mukzam 



Berdasarkan Neraca dan Laporan Rugi-laba hitung; 

1. Rasio likuditas 

a. Rasio lancar = 356.000/138.000 = 2,6 : 1 Normal 2:1 

b. Rasio cepat  = 232.000/138.000 = 1,7 : 1  Normal 1:1 

2. Rasio profitabilitas 

a. ROI/RE        = 60.000/508.000   = 11,81% 

b. ROE/RMS     = 60.000/310.000   = 19,4 % 

c. NPM            = 60.00/584.000     = 10,3 % 

d. EPS             = 60.000/160.000   = Rp 375 

3. Rasio Leverege 

 Rasio Hutang Thd Equitas Pemilik = 198.000/310.000=64 % 

4. Rasio Aktivitas 

 Rasio Perputaran Persediaan = 264.000/121.000 = 2,2 kali 
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