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DASAR-DASAR AKUNTANSI KEUANGAN

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI 
TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN
Tujuan utama pelaporan keuangan adalah :

1. Usefulness
Berguna bagi para investor atau kreditor dan pengguna lainnya dalam membuat keputusan-
keptusan yang rasional.

2. Understandibility
Harus dapat dipahami oleh orang-orang yang mengerti masalah akuntansi dan bisnis atau oleh 
orang-orang yang ingin mempelajari dan menganalisa informasi yang disajikan.

3. Target Audience : Investors and Creditors
Pembuatan laporan keuangan ditujukan utamanya untuk para investor dan kreditor.

4. Assessing Future Cash Flow 
Laporan keuangan harus dapat dimanfaatkan untuk menilai jumlah, perhitungan waktu, dan 
ketidakpastian (risiko) atas prospek aliran kas.

5. Evaluating Economic Resources
Laporan  keuangan  harus  menyajikan  besarnya  harta,  kewajiban,  dan  ekuitas  perusahaan 
untuk membantu para investor, kreditor, serta yang lainnya dalam mengevaluasi kekuatan dan 
kelemahan finansial perusahaan.

6. Primary Focus on Earnings
Laporan  keuangan  utamanya  menyajikan  informasi  yang  berkaitan  dengan  pengukuran 
pendapatan perusahaan dan komponen-komponennya dengan dasar akrual.  

KARAKTERISTIK KUALITATIF INFORMASI AKUNTANSI 
1. Benefits greater than cost

Manfaat informasi keuangan yang dihasilkan atau akan dihasilkan harus lebih besar daripada 
biaya yang dikeluarkan.

2. Relevance
Feedback  value  :  menyajikan  informasi  tentang  kejadian-kejadian  di  masa  lalu   misalnya 
melalui penyajian laporan keuangan kompratif.
Predictive value : membantu meramalkan hasil-hasil yang akan diperoleh di masa-masa yang 
akan datang.
Timeliness : laporan keuangan disajikan secara tepat waktu yaitu      sebelum keputusan akan 
dibuat.

3. Reliability 
Verifiability  :  laporan  keuangan  harus  dapat  diverifikasi  oleh  akuntan-akuntan  lain  dengan 
metode-metode yang sama.
Representational  faithfulness  :  adanya  kesesuaian  antara  alat  ukur  yang  dipakai  dengan 
aktivitas ekonomi yang sedang diukur.
Neutrality : informasi laporan keuangan tidak dibuat atas dasar kepentingan salah satu pihak.

4. Comparability
Laporan keuangan harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan dari perusahaan lain 
yang sejenis atau dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau 
juga sering disebut dengan consistency.

5. Materiality 
Hal  ini  berkaitan  dengan  pertanyaan  “apakah  item-item  yang  disajikan  cukup  besar 
pengaruhnya terhadap keputusan pengguna informasi akuntansi?”

6. Conservatism
Kalau ada kemungkinan rugi segera diakui dan kalau ada kemungkinan untung jangan diakui 
dulu sampai benar-benar terjadi. 

UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN
Pada dasarnya, unsur-unsur laporan keuangan terdiri atas :

1. Assets : manfaat ekonomi masa datang 
2. Liabilities : pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang
3. Equity and net assets : nilai sisa antara selisih assets dan liabilities
4. Revenues : aliran masuk atau perluasan assets 
5. Expenses : aliran keluar atau penggunaan/penghabisan assets
6. Gains : peningkatan equity sebagai akibat transaksi incidental
7. Losses : penurunan equity sebagai akibat transaksi incidental 
8. Investments by owners : peningkatan equity karena transfer dari entitas lain
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9. Distribution to owners : penurunan equity karena transfer oleh perusahaan kepada para owners
10. Comprehensive income : perubahan ekuitas sebagai akibat transaksi-transaksi dari nonowner 

sources 

RECOGNITION, MEASUREMENT, AND REPORTING
RECOGNITION
Sebuah  item  untuk  dapat  diakui  harus  memenuhi  salah  satu  definisi  dari  unsur-unsur  laporan 
keuangan.
MEASUREMENT

1. Historical cost : harga yang ekuivalen terhadap jumlah kas yang ditukarkan terhadap barang 
atau jasa yang diperoleh pada saat tanggal perolehan.

2. Current replacement cost : harga setara kas yang akan ditukarkan saat ini untuk membeli atau 
mengganti barang atau jasa yang setara.

3. Current  market  value :  harga setara kas yang yang akan diperoleh dengan menjual  asset 
dalam sebuah proses likuidasi.

4. Net realizable value :  jumlah kas yang diharapkan diterima dari  konversi  asset  dalam alur 
normal bisnis.

5. Present (or discounted) value : jumlah aliran masuk atau keluar kas bersih di masa yang akan 
datang didiskontokan ke nilai masa kininya dengan tingkat bunga yang sesuai.

REPORTING 
Laporan keuangan tujuan umum menunjukkan hal-hal berikut ini : 

1. Financial position at the end of the period
2. Earnings (net income) for the period
3. Cash flows during the period
4. Investments by and distributions to owners during the period
5. Comprehensive income (total nonowner changes in equity) for the period

ASUMSI-ASUMSI TRADISIONAL MODEL AKUNTANSI
1. Economic Entity

Perusahaan merupakan entitas ekonomi yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya dan unit 
bisnis lainnya.

2. Going Concern
Perusahaan dianggap sebagai entitas yang memiliki kelangsungan hidup yang berkelanjutan 
sehingga perencanaan atas pembuatan laporan keuangan masa kini dan yang akan datang 
dilaksanakan terus-menerus.

3. Arm’s-length transactions
Pembuatan laporan keuangan harus terbebas dari pengaruh siapapun sehingga harus dibuat 
oleh pihak-pihak yang berkualitas independen.

4. Stable monetary units
Perubahan terhadap daya beli mata uang karena pengaruh inflasi diabaikan.

5. Accounting Periods 
Untuk tujuan laporan keuangan, sebuah entitas bisnis dibagi ke dalam periode-periode akuntansi.
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LAPORAN LABA RUGI

A. Penentuan Pendapatan (Income Determination)

Income:  jumlah  yang  entitas  dapat  kembalikan  kepada  investornya  dan  masih  meninggalkan 
entitas dalam keadaan mampu (well-off) pada akhir periode sama dengan pada awal periode.
1. Capital Maintenance Concept of Income Determination

a. Financial Capital Maintenance Concept
Perusahaan  memiliki  income  jika:  Net  Assets  end  period  >  Net  Assets  beg  period,  setelah 
mengeluarkan akibat-akibat transaksi dengan pemilik.

b. Physical Capital Maintenance Concept
Perusahaan  memiliki  income  jika:  Physical  Productive  Capacity  end  period >  Physical 
Productive Capacity beg period , setelah mengeluarkan akibat-akibat transaksi dengan pemilik. 
Konsep ini  meminta agar productive assets (inventories,  buildings,& equipments) dinilai 
dengan current cost. Productive capital dipertahankan hanya jika current cost dari capital 
assets tersebut dipertahankan. 

2. Transaction Approach to Income Determination (dikenal juga dengan “matching method”)
Income diukur  sebagai  perbedaan antara  sumber  arus  masuk  (revenues&gains)  dan  arus 
keluar (expenses&losses) selama periode tertentu.
a. Pengakuan Revenue dan Gain

Revenues&Gains secara umum diakui saat:
1) Mereka telah terealisasi atau dapat direalisasikan
2) Mereka  dihasilkan  melalui  penyelesaian  substansial  aktivitas-aktivitas  yang  terlibat 

dalam earning process.
Kedua  kriteria  ini  secara  umum  dipenuhi  pada  titik  penjualan  (point  of  sale).  Namun 
demikian, terdapat variasi khusus terhadap aturan umum ini:
a) Jika produk/asset lain siap direalisasikan karena mereka bisa dijual pada harga yang 

hampir pasti tanpa usaha penjualan yang signifikan, revenue mungkin diakui saat titik 
produksi  diselesaikan  (point  of  completed  production).  Mis:  barang  tambang/hasil 
pertanian.

b) Jika  produk/jasa  dikontrak  di  muka,  revenue  mungkin  diakui  saat  produksi 
dilaksanakan atau jasa diberikan, tanpa harus menunggu proses produksi/pemberian 
jasa selesai seutuhnya, terutama jika proses tersebut berlangsung lebih dari 1 tahun 
fiskal. Metode yang biasa dipakai adalah Percentage-of-Completion dan Proportional 
Performance. Mis: kontruksi bangunan.

c) Jika penagihan asset dianggap meragukan, revenue&gain mungkin diakui saat cash 
diterima. Metode yang biasa dipakai adalah Installment Sales dan Recovery Method. 
Mis: penjualan real estate. 

b. Pengakuan Expense dan Loss
a) Direct Matching => menghubungkan expense dengan revenue tertentu. Mis: COGS 

yang dihubungkan dengan revenue dari penjualan. Contoh lain: cost of collection, bad 
debt losses from uncollectible receivable, dan warranty cost.

b) Systematic and Rational Allocation => expense-expense tertentu dibebankan dengan 
cara yang sistematis&rasional karena sangatlah susah untuk menghubungkan mereka 
dengan revenue tertentu, tetapi mereka jelas dibutuhkan untuk menghasilkan revenue. 
Mis: beban depresiasi.

c) Immediate Recognition => expense yang terjadi untuk mendapatkan barang dan jasa 
yang  secara  tidak  langsung  membantu  dalam  menghasilkan  revenue.  Mis:  office 
salaries, utilities.

c. Perubahan Estimasi
Perubahan estimasi harus direfleksikan pada periode berjalan (dimana terjadi perubahan 
estimasi)  dan  periode yang  akan datang,  jika  ada  pengaruhnya.  Tidak  ada retroactive 
adjustment yang dibuat.  

d. Akibat Perubahan Harga
Dalam banyak kasus, perubahan harga diakui hanya saat terdapat indikasi adanya loss in 
value. 
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B. Pelaporan Income
1. Income  From  Continuing  Operations  =>  memasukkan  semua  revenues&expenses  dan 

gains&losses yang berasal dari operasi sehari-hari perusahaan. Langkah-langkah perhitungan 
secara umum:
1) Gross Profit (net Sales – COGS)
2) Operating Income (#1 – Operating Expenses)
3) Income from Continuing Operations before Income Taxes (#2 + other revenues&gains – 

other expenses&losses)
4) Income from Continuing Operations (#3 – income taxes)

2. Irregular and Extraordinary Items => dilaporkan net of  respective tax
a) Discontinued Operations

Syarat:  asset  dan aktivitas yang terkait  dengan segmen yang di-discontinue-kan harus 
secara  jelas  dapat  dipisahkan  dari  asset  lain,  hasil  operasi,  dan  aktivitas  umum 
perusahaan, baik secara fisik maupun operasional. Contoh: menutup 1 dari 3 pabrik yang 
membuat  produk  sama,  menghapus  sebagian  line  bisnis,  atau  memindahkan  fungsi 
produksi/pemasaran  dari  1  lokasi  ke  lokais  lain  tidak  akan  diklasifikasikan  sebagai 
discontinued operation. Dalam pelaporan, kategori ini dibagi menjadi 2 subdivisi:
(1) income or loss from operating the discontinued segment

=> dihitung dari awal periode sampai tanggal dimana perusahaan memutuskan untuk 
men-dispose segmen bisnis (measurement date)

(2) gain or loss on the actual disposal of the business segment
=> dihitung dari  measurement  date sampai  disposal  date (tanggal  dimana segmen 
telah benar-benar terjual). Periode antara measurement date dan disposal date dikenal 
dengan phase-out period.  

b) Extraordinary  Items =>  kejadian/transaksi  yang  tidak  biasa  sifatnya  dan  sangat  jarang 
terjadi.

c) Cumulative Effects of Changes in Accounting Principles
Ada 2 cara memperlakukan kategori ini:
(1) secara  umum,  laporan  laba  rugi  harus  melaporkan  efek  kumulatif  ini  pada  tahun 

berjalan tanpa me-restate angka-angka pada tahun sebelumnya
(2) pada kasus tertentu,  dibutuhkan restatement  dari  lapotan keuangan yang disajikan 

pada tahun-tahun sebelumnya.
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NERACA

A. Elemen-Elemen Neraca

1. Current  Assets:  Cash dan sumber-sumber yang diharapkan dapat dikonversi  menjadi  cash 
selama siklus operasi normal perusahaan atau dalam 1 tahun, yang mana yang lebih lama.
Pengecualian:
a. Cash  yang  dibatasi  penggunaanya  untuk  tujuan  tertentu,  misalnya  untuk  perolehan 

noncurrent assets, tidak termasuk dalam current assets.
b. Aset yang tidak berkaitan dengan siklus operasi perusahaan, menggunakan dasar periode 

1 tahun dalam pengklasifikasiannya. Mis: note receivable yang jatuh tempo dalam 15 bulan 
yang berasal dari penjualan tanah dalam rangka investasi tetap diklasifikasikan noncurrent 
assets meskipun siklus operasi lebih dari 15 bulan.

2. Current  Liabilities:  obligasi  yang  diharapkan  dapat  dibayar  menggunakan  current 
assets/dengan menciptakan current liabilities lain atau obligasi yang diharapkan dapat dibayar 
dalam 12 bulan (atau 1 siklus operasi, yang mana yang lebih lama).
Pengecualian:
a. Item-item yang tidak termasuk current liabilities:

1) Debts  yang  akan  dilikuidasi  dari  dana  yang  telah  diakumulasikan  dan  dilaporkan 
sebagai noncurrent assets. Dana ini biasa dikenal dengan “sinking funds”.

2) Obligasi  jangka  pendek  yang  akan  dibiayai  kembali  (digantikan  oleh  penerbitan 
obligasi baru), dengan kriteria:
a) Maksud  perusahaan  adalah  untuk  membiayai  kembali  (refinance)  obligasi 

berdasarkan long-term basis.
b) Maksud perusahaan tersebut  dibuktikan oleh actual  refinancing setelah tanggal 

neraca  namun sebelum laporan  keuangan diselesaikan,  atau  oleh  keberadaan 
persetujuan refinancing secara eksplisit.

b. Callable Obligation: obligasi yang (1) dibayarkan berdasarkan penagihan (tidak memiliki 
tanggal jatuh tempo tertentu) atau (2) memiliki tanggal jatuh tempo tertentu, namun dapat 
ditarik jika debitur melanggar perjanjian. Obligasi yang jatuh tempo berdasarkan penagihan 
dalam 1 tahun (atau 1 siklus operasi, yang mana yang lebih lama), harus diklasifikasikan 
sebagai current. Obligasi jangka panjang juga diklasifikasikan sebagai current jika obligasi 
tersebut dapat ditarik pada tanggal neraca karena debitur melanggar perjanjian kontrak

3. Noncurrent assets, terdiri dari:
- Investment, mis: stocks, bonds
- Land, Building, and Equipment
- Intangible Assets, mis: goodwill, patents, trademarks, organization costs.
- Other Noncurrent Assets, mis: Deferred Income Tax assets.

Deferred income tax berasal  dari  perbedaan sementara antara taxable income (income 
yang  menjadi  subyek  pajak  pada  formulir  pajak)  dengan  income  before  taxes  yang 
dilaporkan  pada  laporan  keuangan.  Deferred  Income  Tax  assets  muncul  saat  taxable 
income melebihi  income before taxes periode berjalan yang dilaporkan dan perbedaan 
tersebut diharapkan untuk dikembalikan pada periode yang akan dating.

4. Noncurrent Liabilities, antara lain:
- Long-term Debt
- Long-term Lease Obligations
- Deferred Income Tax Liability => kebalikan Deferred Income Tax assets

5. Owners’ Equity
a. Contributed Capital

(1) Capital  stock:  mencerminkan  jumlah  saham yang  diterbitkan  dikalikan  dengan  par 
value/stated value per lembar saham.

(2) Additional  PIC: menggambarkan investasi  oleh pemegang saham, yang merupakan 
kelebihan dari jumlah yang dibebankan pada capital stock

b. Retained  Earnings:  jumlah  penghasilan/pendapatan  dari  periode  masa  lalu  yang  tidak 
didistribusikan.  Sebagian  R/E   kadang-kadang  dilaporkan  sebagai  terbatas  dan  tidak 
tersedia  untuk  dividen.  Pembatasan  R/E  ini  dikenal  dengan  Appropriations  dan  dibuat 
untuk tujuan-tujuan tertentu.
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B. Pengungkapan Tambahan Pada Neraca

1. Ikhtisar dari kebijakan akuntansi yang signifikan, mis: hal-hal yang berkaitan dengan metode 
depresiasi

2. Informasi Tambahan untuk mendukung Summary Totals
3. Informasi tentang item-item yang tidak tercantum dalam laporan keuangan
4. Informasi Tambahan, mis: informasi tentang segmen bisnis
5. Subsequent Events/Post-Balance Sheet Events: kejadian-kejadian yang terjadi antara tanggal 

pelaporan dengan tanggal penerbitan laporan keuangan.
Ada 2 jenis subsequent events:
a. yang berpengaruh pada angka-angka dalam laporan keuangan periode sebelumnya => 

terdapat informasi yang menunjukkan bahwa kondisi pada tanggal neraca berbeda dengan 
kondisi  pada saat  membuat  estimasi  akun-akun tertentu.  Mis:  kebangkrutan pelanggan 
akan mempengaruhi angka Allowance for Doubtful Accounts.

b. yang tidak berpengaruh pada angka-angka dalam laporan keuangan periode sebelumnya, 
tetapi harus dilaporkan dalam catatan atas laporan keuangan => tidak mengungkapkan 
perbedaan kondisi pada tanggal neraca, tetapi melibatkan kejadian yang dianggap sangat 
signifikan. Mis: penjualan bonds/capital stocks dalam jumlah yang signifikan.

PSAK-Tim Sukses UKT Akuntansi 2006 7



Resume UKT Intermediete

PIUTANG

 Dalam arti luas, piutang adalah seluruh klaim terhadap lainnya untuk uang, barang,dan jasa. Untuk 
tujuan  akuntansi  (arti  sempit)  piutang  adalah  klaim  yang  diharapkan  dapat  diselesaikan  dengan 
menerima kas.

KLASIFIKASI PIUTANG. 
Ada perbedaan yang sangat penting, yaitu:
1. Trade Reciviables.

- Timbul dari kegiatan opersi normal perusahaan seperti penjualan kredit barang/jasa.
- Tidak dikenakan bunga.
- Jika piutang dibuktikan dengan perjanjian tertulis secara formal maka diklasifikasikan sebagai 

wesel tagih.
- Jika piutang  tidak  dijamin oleh  suatu  perjanjian  tetulis  secara formal  maka diklasifikasikan 

sebagai piutang usaha.
2. Non-trade Reciviables.

- Mencakup seluruh jenis piutang lainnya.
- Timbul dari berbagai transaksi antara lain:

a.    Penjualan sekuritas atau property selain persediaan.
b. Persekot pada pemegang saham, direktur, pegawai, pekerja, dan perusahaan afiliasi.
c.    Pembelian dibayar dimuka.
d. Simpanan untuk menjamin kinerja kontrak atau pembayaran beban.
e.    Klaim atas kerugian dan kerusakan.
f.    Klaim atas rabat dan pendanaan kembali atas pajak.
g. Piutang devideb dan bunga.

- Harus diikhtisarkan dalam judul  perkiraan yang tepat dan dilaporkan secara terpisah dalam 
laporan keuangan.

3. Current atau short term reciviables
Seluruh piutang yang dapat ditagih dalam jangka waktu satu tahun atau siklus operasi normal 
mana yang lebih lama.

4. Non current atau Long term reciviable.
Seluruh piutang yang dapat ditagih dalam jangka waktu lebih dari satu tahun atau satu siklus 
operasi normal.
Klasifikasi yang paling sering digunakan adalah account reciviables, notes recivables, dan other 
reciviables.

Pengakuan piutang (recognition of account reciviables)
- Pengakuan  piutang  berhubungan  dengan  pengakuan  pandapatan,  karena   pendapatan 

dilaporkan ketika proses penciptaan laba telah selesai dan kas direlisasikan
- Piutang diakui ketika kepemilikan barang berpindah kepada pembeli atau secara normal ketika 

barang dikirim pada pelanggan, sedangkan untuk jasa pada saat jasa diberikan.
- Piutang tidak diakui atas;

o Barang yang dikiri “on approval”, dimana pengangkut menahan kepemilikan barang sampai 
pada penerimaan secara formal.

o Barang yang dikirim untuk konsinyasi.
- Jurnal yang dibuat untuk pengakuan piutang:

Account reciviable………………………xxx
Sales……………………………. Xxx

Ketika piutang ditagih.
Cash……………………………………..xxx

Account reciviables…………….. xxx

Penilaian piutang (valuation of account reciviables)
Piutang  dinilai  pada  saat  nilai  realisasi  bersih  (net  realizable  value),  yaitu  pada  saat  nilai  setelah 
dikurangi  dengan estimasi  beban piutang tak tertagih dan trade discount.  Tujuannya adalah untuk 
melaporkan piutang pada jumlah yang diharapkan ditagih dalam bentuk kas.

Metode pencataatan piutang tak tertagih
Ada dua metode yang sering dipakai untuk melaporkan piutang tak tertagih yaitu:
1. Direct write-off Method
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Sering digunakan perusahaan berskala kecil karena sederhana, tidak sesuai dengan GAAP,karena 
bertentangan dengan matching concept. Jurnal yang dibuat:
Uncollectible expense......................xxx

Account reciviable....................... xxx
2. Allowance Method

Sesuai dengan matching concept. Jurnal yang dibuat:
Uncollectible expense......................xxx

Allowance for Uncollectible......... xxx

Estimasi piutang tak tertagih.
Ada dua metode untuk mengestimasi piutang tak tertagih, yaitu;
1. berdasarkan persentase penjualan (based on sale)

berdasarakan pada penjualan satu periode, atau jumlah piutang pada akhir periode (data penjualan 
tahun lalu).sangat sederhana shg sering digunakan. Kelemahan: jumlah beban tak tertagih akan 
berfluktuasi tergantung pada jumlah penjualan. Contoh:
penjualan dalam satu periode $100.000, estimasi piutang tak tertagih 2%.maka beban piutang tak 
tertagih adalah $2.000 (2%X100.000) saldo Allowance for Uncollectible =

2. Berdasarkan saldo piutang (based on AR balances)
Data yang digunakan  adalah saldo piutang selama 2 periode,  berdasarkan pada skedul  umur 
piutang (aging scedule). Contoh:
Total piutang pada tahun berjalan $50.000, estimasi piutang tak tertagih sebesar 3%, maka saldo 
Allowance for Uncollectible adalah sebesar $1.500 (3%x50.000). jika pada periode sebelumnya 
terdapat saldo Allowance for Uncollectible $600 (kredit) maka jurnal yang dibuat untuk penyesuaian 
adalah:
Uncollectible expense......................900

Allowance for Uncollectible......... 900

Pengaruh piutang tak tertagih pada laporan arus kas.
Jumlah  penjualan  atau  laba  bersih  yang  dibuat  berdasarkan  accrual  basic  harus  disesuaikan 
dengan  perubahan  saldo  piutang  untuk  menentukan  jumlah  kas  dari  kegiatan  operasi. 
Pengaruhnya  tergantung  pada  metode  yang  dipakai  dalam  pelaporan  arus  kas  dari  kegiatan 
operasi apakah langsung atau tidak langsung serta apakah saldo piutang bruto atau neto. Saldo 
piutang yang dilaporkan harus  sudah dikurangi dengan Allowance for Uncollectible. Penghapusan 
piutang tak tertagih diabaikan.

Beginning Ending
Account reciviable 20.000           25.000
Allowance for doubfull 4.000 5.000
Net Account reciviable 16.000            20.000
Sales of the year       1.000.000
Net income for the year          100.000
Bad bebt expanse for year 2.000
Write off uncollectible for the year 1.000
Cash expanse for the year. 898.000

Piutang sebagai sumber kas.
Piutang dapat diubah menjadi kas melalui 3 cara:

1. Assigment  of Receivables, yaitu perjanjian pinjaman yang dijamin dengan piutang sebagai 
jaminan atas pinjaman.

a. General Assigment
- seluruh piutang dijadikan sebagai jaminan atas surat sanggup bayar(promisory note)
- tidak ada pencatatan akuntansi secara khusus
- harus  diungkapkan  dalam  neraca  (note)  tentang  jumlah  dan  sifat  piutang  yang 

dijaminkan
b. Assigment of Specific Receivable

- peminjam harus memindahkan saldo piutang ke dalam rekening kontrol buku besar 
khusus

- identifikasi  serta  keterangan  dengan  jelas  masing-asing  piutang  yang  dijaminkan 
dalam buku pembantu

- jika jumlahnya material harus dilaporkan secara terpisah sebagai aset lancar
- aset  bersih  dari  piutang  yang  dijaminkan  adalah  sebesar  selisih  piutang  dikurangi 

piutang yang dijaminkan, diungkapkan pada catatan 
2. Factoring receivables, yaitu penjualan piutang tanpa resource untuk memperoleh kepada pihak 

ketiga (bank atau LK lainnya)
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- pembeli piutang disebut faktor
- pelanggan yang memiliki hutang biasanya diberitahu bahwa hutangnya harus dibayar 

kepada factor
- Factoring  seringkali  menjadi  perjanjian  yang  berkelanjutan  dimana  LK  bertindak 

sebagai fungsi kredit dan penagihan
- Factor biasanya mengenakan fee atas nilai bersih piutang yang dibeli
- Factor  diperkenankan menahan sebagian harta pembeli  untuk biaya yang mungkin 

terjadi di masa depan terhadap pengurangan piutang karena sales return-allowance 
3. Transfer Receivable with resource, yaitu gabungan kedua cara diatas

- yang menerima pengalihan piutang memberikan kas terlebih dahulu sebagai pengganti 
atas  piutang,  tetapi  menahan haknya  untuk  menagih  dari  pihak  yang  mengalihkan 
piutang jika debitur gagal untuk membayar ketika jatuh tempo

- harus memperhatikan jenis transaksinya apakah transaksi peminjaman atau penjualan
- jika merupakan transaksi peminjaman maka hutang harus dilaporkan dan perbedaan 

antara hasil  dengan piutang bersih yang dialihkan dianggap sebagai financing cost 
(bunga)
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COMPLEXITIES OF REVENUE RECOGNITION

Pengakuan (recognition) berkaitan dengan penentuan waktu pembukuan suatu transaksi. Pendapatan 
dan keuntungan (gains) biasanya diakui ketika:
a. telah direalisasi atau dapat direalisasi
b. aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam earning process telah diselesaikan secara substansial

Kedua  kriteria  di  atas  umumnya  terpenuhi  pada  point  of  sale,  yaitu  ketika  barang  atau  jasa 
diserakterimakan pada konsumen (point of sale rule)

Sebelum
Point of Sale

Pada
Point of Sale

Sesudah
Point of Sale

PENGECUALIAN
Pendapatan  dapat 
diakui  sebelum point 
of sales

NORMAL
Pendapatan  umum-
nya diakui pada point 
of sales

PENGECUALIAN
Pendapatan  diakui 
sesudak  point  of 
sales jika:

Kriteria  1  –  telah 
direalisasi

Konsumen 
memberikan  janji 
yang  valid  (valid 
promise)  untuk 
membayar DAN

Kriteria 1 terpenuhi

Konsumen  tidak 
memberikan  janji 
yang  valid  untuk 
membayar  ketika 
menerima  produk/ 
jasa ATAU

Kriteria  2  –  selesai 
secara substansial

Jaminan  kontraktual 
bagi  terlaksananya 
penjualan  (sesudah 
pengakuan)

Kriteria 2 terpenuhi

Usaha  yang 
signifikan  masih 
dibutuhkan  untuk 
menyelesaikan 
kontrak

Penjualan Barang (Sale of Goods)
IAS 18 mengharuskan pengakuan pendapatan atas penjualan barang dapat dilakukan jika seluruh 
kondisi berikut ini terpenuhi:
a. Risk  and  reward  yang  signifikan  atas  kepemilikan  barang  telah  ditransfer  pada  pembeli  dan 

perusahaan penjual tidak lagi memiliki kendali yang efektif atas barang tersebut.
b. Pendapatan dan biaya yang terkait dengan transaksi dapat diukur secara meyakinkan.
c. Peluang manfaat ekonomi dari penjualan tersebut akan mengalir ke perusahaan penjual sangat 

besar.

Penyerahan Jasa (Rendering of Services)
IAS  18  mengharuskan  pengakuan  pendapatan  atas  penyerahan  jasa  dapat  dilakukan  jika  kedua 
kondisi berikut ini terpenuhi:
a. Total pendapatan, total biaya, dan tahap penyelesaian transaksi dapat diukur secara meyakinkan.
b. Peluang manfaat  ekonomi  dari  penjualan tersebut  akan mengalir  ke  perusahaan pemberi  jasa 

sangat besar.

PENGAKUAN PENDAPATAN SEBELUM PENYERAHAN BARANG ATAU PENYERAHAN JASA

Konsep Umum Percentage-of-Completion Accounting
a. Pendapatan diakui sepanjang masa berlakunya (umur) kontrak.
b. Pendapatan yang diakui merupakan fungsi dari tingkat penyelesaian kontrak.
c. Biaya-biaya yang timbul dibukukan ke perkiraan Construction in Progress (CIP)
d. Laba (profit) dibukukan pada perkiraan CIP.
e. CIP diukur pada net realizable value (nilai bersih yang dapat direalisasikan = nilai kontrak – biaya 

penyelesaian akhir – unearned profit dari proyek yang belum selesai).
f. Kerugian yang diantisipasi  (anticipated loss)  harus dibebankan secara penuh pada periode di 

mana kerugian tersebut dapat diukur.
Kriteria Penerapan Percentage-of-Completion Accounting
1. Pendapatan, biaya, serta tingkat penyelesaian kontrak dapat diperkirakan secara meyakinkan.
2. Kontrak sercara tegas menetapkan hak (enforceable right) dari pihak-pihak yang terlibat, hal-hal 

yang harus dipertukarkan, dan cara serta persyaratan penyelesaian kontrak.
3. Pihak pembeli diperkirakan akan dapat memenuhi kewajibannya sesuai kontrak.
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4. Pihak penjual diperkirakan akan dapat menyelesaikan kewajiban kontraktualnya.

Sementara penggunaan percentage-of-completion hanya diperbolehkan jika:
1. Entitas umumnya menangani kontrak-kontrak jangka pendekj.
2. Kriteria bagi penerapan Percentage-of-Completion Accounting tidak terpenuhi.
3. Terdapat resiko yang melekat (inherent) pada kontrak melebihi risiko usaha yang normal.

Pengukuran Tingkat Penyelesaian

Input measures, tingkat penyelesaian diasumsikan berkaitan dengan biaya atau upaya-upaya yang 
harus dikerahkan untuk menyelesaikan kontrak. Kategori ini menggunakan asumsi adanyan hubungan 
langsung antara sebuah unit input dengan produktivitas.

Secara garis besar terdapat dua pendekatan dalam kategori ini:
a. cost-to-cost method

- tingkat  penyelesaian (degree  of  comparison)  ditentukan  dengan membadingkan  total  biaya 
kumulatif yang telah dikeluarkan dengan taksiran-taksiran total biaya penyelesaian kontrak.

- Biaya-biaya yang timbul di awal kontrak tidak diperhitungkan dalam metode ini (dibebankan 
sebagai  biaya  periodik),  karena biaya-biaya  tersebut  tidak  terkait  secara langsung dengan 
upaya-upaya penyelesaian kontrak. 

b. efforts-expended method
Tingkat  penyelesaian ditentukan dengan membandingkan upaya kumulatif  yang telah dilakukan 
dengan taksiran terakhir upaya keseluruhan yang harus dilakukan untuk penyelesaian kontrak.

Output  measures,  tingkat  penyelesaian  ditentukan  berdasarkan  hasil  yang  telah  dicapai 
(dibandingkan  dengan  hasil  akhir  yang  diinginkan),  metode-metode  yang  digunakan  antara  lain: 
berdasarkan unit yang dihasilkan, tercapainta terget-antara kontrak, nilai tambah).

Akuntansi untuk Kontrak Pembangunan Jangka Panjang

Cost-to-Cost Method: Completed-Contract-Method
- Seluruh direct dan allocable indirect cost dibukukan ke CIP.
- Beda  antara  Percentage-of-Completion  Accounting  dengan  completed-contract-method  hanya 

pada timing pengakuan pendapatan dan beban.
- Pihak kontraktor (entitas) melakukan penagihan pembayaran menggunakan progress-billings
- Progress-billing didebit ke Account Receivable dan dikreditkan ke Progress Billings on Construction 

Contract yang merupakan contra-account dari CIP.

Contoh:
Strong Construction Company mendapatkan kontrak dengan:
Nilai kontrak 3.000.000
Estimated gross profit 400.000
Estimated total cost 2.600.000
Masa penyelesaian kontrak 3 tahun

The direct and allocable indirect cost, billings, and collections for 2001, 2002, and 2003:

Year Direct  and  allocable 
indirect costs

Billings Collections

2001 1.040.000 1.000.000 800.000
2002 910.000 900.000 850.000
2003 650.000 1.100.000 1.350.000

Ayat jurnal umum untuk pengakuan biaya, tagihan, dan penagihan yang berhasil dilakukan:

2001 2002 2003
Construction in progress 1.040.000 910.000 650.000

Material, cash, etc 1.040.000 910.000 650.00
Untuk mencatat biaya-biaya yang timbul

Accounts receivable 1.000.000 900.000 1.100.000
Progress Billings on Construction Contract 1.000.000 900.000 1.100.000
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Untuk membuat tagihan yang diajukan

Cash 800.000 850.000 1.350.000
Accounts receivable 800.000 850.000 1.350.000

Untuk mencatat penagihan yang dilakukan

- Ayat jurnal di atas berlaku baik untuk Percentage-of-Completion Accounting maupun completed-
contract-method, bedanya tahun 2001 dan 2002 completed-contract-method tidak membukukan 
jurnal tambahan, karena belum ada pendapatan yang harus diakui berdasarkan metode ini.

- Perkiraan Construction in Progress mencerminkan total biaya yang telah dikeluarkan untuk suatu 
kontrak  tertentu  dan  disajikan  di  neraca  sebagai  aktiva.  Jika  konsumen  belum  ditagih,  maka 
saldonya mencerminkan manfaat masa datang yangsangat mungkin (probable) diperoleh entitas.

- Perkiraan Progress Billings on Construction Contract mencerminkan jumlah manfat masa datang 
yang telahd ditegihkan oleh entitas (tapi  belum tentu berhasil  diperoleh/dikoleksi).  Perkiraan ini 
merupakan contra account bagi perkiraan Construction in Progress.

- Jika saldo Construction in Progress lebih dari saldo Progress Billings on Construction Contract, 
maka selisihnya merupakan biaya konstruksi yang belum dapat ditagihkan kepada konsumen.

- Jika saldo Progress Billings on Construction Contract lebih dari saldo Construction in Progress, 
maka selisihnya merupakan hutang entitas pada pelanggan akibat jumlah yang ditagihakan lebih 
besar dari total biaya yang telah terjadi.

 
Ayat jurnal 2003 yang haris dibukukan berdasarkan completed-contract-method

Progress Billings on Construction Contract 3.000.000
Revenue from Long-Term Construction Contract 3.000.000

Cost of  Long-Term Construction Contract 2.600.000
Construction in Progress  2.600.000

Cost-to-Cost Method: Percentage-of-Completion Accounting

Perhatikan tabel di bawah ini:

(1) (2) (3) (4)
Actual  Cost 
Incurred

Estimated  Cost-
to-Complete Total Cost Cost %-age

(1)/(3)
2001 1.040.000 1.560.000 2.600.000 40
2002 910.000
Total 1.950.000 650.000 2.600.000 75
2003 650.000
Total 2.600.000 0 2.600.000 100

- Dari tabel, tingkat penyelesaian untuk tahun 2001,202, dan 2003 masing-masingnya adalah 40%, 
75%, dan 100%

- Laba kotor sebesar 400.000 akan diakui tiap tahunnya hingga kontrak berakhir berdasarkan tingkat 
penyelesaian yang telah dihitung sebelumnya. Misalnya laba kotor 2001 adalah 40% x 400.000 
atau 160.000

- Pendapatan kumulatif dihitung dengan rumus = total pendapatan kontrak yang diestimasi x tingkat 
penyelesaian  kontrak.  Pendapatan  untuk  satu  periode  =  pendapatan  kumulatif  hingga  periode 
tersebut – pendapatan kumulatif hingga satu periode sebelumnya.

- Biaya kumulatif = total biaya kontrak yang diestimasi x tingkat penyelesaian kontrak. Biaya untuk 
suatu  periode  =  biaya  kumulatif  hingga  tahun  tersebut  –  biaya  kumulatif  hingga  satu  periode 
sebelumnya.

- Laba  kotor  kumulatif  =  pendapatan  kumulatif  –  biaya  kumulatif.  Laba  kotor  suatu  periode  = 
pendapatan periode tersebut – biaya periode tersebut.

- Laba kotor dibukukan ke perkitaan Construction in Progress, dengan demikian saldo perkiraan ini 
akan mencerminkan nilai bersih yang akan direalisasikan.

- Saat kontrak selesai, saldo Construction in Progress akan sama dengan saldo Progress Billings on 
Construction Contract.

Berikut adalah ayat jurnal umum untuk mengakui pendapatan dan biaya:

2001 2002 2003
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Cost of  Long-Term Construction Contract 1.040.000 910.000 650.000
Construction in Progress 160.000 140.000 100.000

Revenue from LT Construction Contract 1.200.000 1.050.000 750.000

Keterangan:
- Laba kotor untuk 2001 = 40% x 400.000 = 160.000
- Laba kotor kumulatif tahun 2002 = 75% x 400.000 = 300.000; Laba kotor tahun 2002 = 300.000 – 

160.000 = 140.000
- Laba kotor kumulatif tahun 2003 = 400.000; Laba kotor tahun 2003 = 400.000 – 300.000 = 100.000

Perubahan Estimasi
- Taksiran biaya umumnya selalu berubah sejalan dengan pelaksanaan kontrak dan hal ini dianggap 

wajar.
- Penyesuaian terhadap perubahan estimasi ini bersifat prospektif atau tidak berlaku surut.

Perhatikan tabel berikut ini:

2001 2002 2003
Nilai kontrak 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Biaya aktual kumulatif 1.040.000 1.950.000 2.650.000
Taksiran sisa biaya penyelesaian kontrak 1.560.000 720.000 0
Total biaya yang diestimasi 2.600.000 2.670.000 2.650.000
Total laba kotor yang diharapkan 400.000 330.000 350.000
Tingkat penyelesaian kumulatif 40% 73% 100%

- Pada  2002,  taksiran  sisa  biaya  penyelesaian  kontrak  berubah  dri  650.000  menjadi  720.000. 
Perubahan taksiran ini mengakibatkan total biaya meningkat menjadi 2.670.000 (naik 70.000) dan 
menurunkan taksiran laba kotor menjadi 330.000

- Tingkat penyelesaian kumulatif pada 2002 juga berubah menjadi 73%
- Tingkat perubahan taksiran ini hanya berdampak pada jumlah pendapatan, biaya, dan laba kotor 

yang diakui pada tahun 2002 dan setelahnya (tidak untuk tahun 2002)
- Jika  perubahan taksiran  biaya  ini  mengakibatkan  timbulnya  kerugian  pada  suatu  tahun,  maka 

kerugian tersebut tetap dibukukan pada Construction in Progress, jumlahnya sama dengan jurnal 
sebelumnya di atas, hanya saja CIP dibukukan di sisi kredit.

- Dalam penjurnalannya, saldo Construction in Progress dibukukan di  sisi kredit  sebesr kerugian 
yang ditaksir ditambah seluruh laba kotor yang pernah diakui pada periode-periode sebelumnya 
(laba kotor kumulatif dari tahun-thaun sebelumnya)

- Contoh,  pada  akhir  tahun  2002,  entitas  ternyata  mengalami  kerugian  sebesar  200.000,  maka 
Construction in Progress harus dikredit sebesar 200.000 + 160.000 (laba kotor 2001) = 360.000 
(lihat ayat jurnal sebelumnya di atas)

- Dalam kasus completed-contract-method, jika kerugian terjadi pada suatu periode, maka kerugian 
tersebut  (anticipated  loss)  harus  langsung diakui  pada periode  yang sama.  Jurnalnya  sebagai 
berikut:

Anticipated Loss on Long-Term Construction Contract 360.000
Construction in Progress 360.000

Standar Akuntansi Internasional 11 (IAS)
-  IAS 11 tidak memperkenankan penggunaan completed-contract-method.
- Percentage-of-Completion Accounting harus digunakan jika outcome dari kontrak konstruksi dapat 

diperkirakan secara meyakinkan.
- Jika tidak, maka pendekatan zero-profit harus dipergunakan.
- Pendekatan zero-profit dilakukan dengan membukukan Cost of LTCC sebesar revenue of LTCC-

nya, smapi outcome dari kontrak konstruksi tersebut dapat diperkirakan secara meyakinkan .
- Pada tahun pertama penggunaan Percentage-of-Completionsetelah penggunaan pendekatan zero-

profit, pendapatan dan biaya kumulatif  sebelumnya digunakan sebagai dasar untuk menghitung 
pendapatan dan biaya yang harus diakui pada tahun pertama tersebut.

PENGAKUAN PENDAPATAN SETELAH PENYERAHAN BARANG ATAU JASA

INSTALLMENT SALES METHOD
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- Metode ini umumnya digunakan oleh perusahaan real estate dengan kondisi jumlah uang muka 
relatif kecil atau tidak ada sama sekali, masa pelunasannya sangat lama (> 10 tahun), harga rumah 
cenderung tidak stabil, sehingga exit barrier konsumen relatif sangat rendah, sehingga konsumen 
sewaktu-waktu dapat membatalkan kontraknya secara sepihak/melakukan default.

- Metode ini tidak sama dengan INSTALLMENT SALES (penjualan cicilan), karena dalam penjualan 
cicilan pendapatan diakui menggunakan basis full accrual.

- Dalam  kasus  adanya  ketidakpastian  penerimaan  kas,  penerapan  basis  full  accrual  akan 
menyebabkan timbulnya front-end loading.

- Front  end  loading  adalah  suatu  kondisi  di  mana  pendapatan  diakui  pada  saat  kontrak 
ditandatangani (front loading), tanpa didukung dengan pengakuan beban yang seimbang, karena 
beban (expenses) yang sesungguhnya baru muncul pada periode-periode berikutnya (end loading) 
setelah periode penandatanganan kontrak.

- Pada  dasarnya  merupakan  sebuah pendekatan  penangguhan  pengakuan  laba  kotor  (deferred 
gross profit approach), dengan prosedur sebagai berikut:
a. hitung gross profit rate untuk setiap tahun penjualan
b. account receivable dan deferred gross profit diberi indeks berdasarkan tahun terjadinya
c. deferred gross profit merupakan contra account perkiraan account receivable
d. seluruh gross profit (selisih antara sales dengan cost of sales) yang berasal dari penjualan 

suatu tahun hingga bagian dari piutang yang terkait berhasil ditagih pembayarannya
e. realized gross profityear1 = gross profit rateyear1 x cash collection dari penjualan year1
f. jika sebagian besar transaksi entitas tergolong transaksi installment sales method, maka siklus 

operasinya umumnya sama dengan periode rata-rata kontrak-kontraknya.
Contoh:

2001 2002 2003
Installment sales 150.000 200.000 300.000
Cost of installment sales 100.000 140.000 204.000
Gross profit 50.000 60.000 96.000
Gross profit percentage 50/150=33.33% 60/200=30% 96/300=30%
Cash collection

2001 sales 30.000 75.000 30.000
2002 sales 70.000 80.000
2003 sales 100.000

Ayat jurnal 2001

Selama tahun berjalan:
Installment account receivable - 2001 150.000

Installment sales 150.000

Cost of installment sales 100.000
Inventory 100.000

Cash 30.000
Installment account receivables – 2001 30.000

Di akhir tahun (closing date)
Installment sales 150.000

Cost of installment sales 100.000
Deferred gross profit 50.000

Deferred gross profit 10.000
Relaized griss profit 10.000

Penyajian dalam Laporan Rugi Laba 2001
Sales 150.000
Dikurangi: Deferred gross profit (50.000)
Ditambah: Realized gross profit 10.000

Penyajian dalam Neraca (Current Assets) 2001
Installment account receivable 120.000
Deferred gross profit (40.000)
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Realized gross profit pada tahun 2002
Realized gross profit tahun 2002 = realized gross profit2001 + realized gross profit2002

Realized gross profit2001 = 33.33% x 75.000 = 25.000 (dari cash collection 2002)
Realized gross profit2002 = 30% x 70.000 = 21.000
Total = 46.000

CASH RECOVERY METHOD
- Tidak ada income (gross profit) yang harus diakui sampai jumlah piutang yang berhasil  ditagih 

sama dengan harga pokok jumlah penjualannya.
- Jurnal untuk mencatat penjualan, harga pokok penjualan, dan penagihan sama dengan jurnal yang 

digunakan pada installment sales method.
- Dalam contoh di atas, pada tahun 2001 tidak ada pengakuan gross profit karena jumlah piutang 

yang berhasil ditagih hanya 30.000 atau lebih kecil dari nilainya dibanding harga pokok penjualan 
sebesar 100.000

- Pada tahun 2002, piutang yang berasal  dari  tahun 2001 berhasil  ditagih sejumlah 75.000. Jika 
jumlah ini  ditambah dengan jumlah penagihan pada tahun 2001, maka titalnya (105.000) akan 
melebihi harga pokok penjualan tahun 2001, atau terdapat laba kotor yang dapat diakui (realized 
gross profit) sebesar 5.000

- Tidak ada laba kotor dari penjualan tahun 2002 yang dapat diakui pada tahun tersebut

CASH METHOD
- Digunakan jika probabilitas dapat ditagihnya piutang atas penjualan sangat kecil (remote).
- Semua biaya (termasuk harga pokok penjualan) langsung dibebankan ke rugi laba.
- Pendapatan (revenue) diakui ketika penagihan berhasil dilakukan.

DEPOSIT METHOD
- Merupakan kasus di mana kas diperoleh sebelum kontrak ditandatangani (bahkan belum dibuat), 

hal ini serting terjadi dalam industri real estate.
- Kas yang diterima dibukukan sebagai Deposit on the contract (hutang).
- Tidak ada pengakuan pendapatan (revenue) hingga kontrak selesai dibuat dan ditandatangani.

DEPOSIT METHOD: FRANCHISING INDUSTRY
- Contoh waralaba: NBA, NcD, Wong Solo, RM Sederhana
- Dalam industri  waralaba,  yang  dijual  adalah:  (untuk  jasa  yang  ditawarkan  ini  francisee  harus 

membayar initial fee, yang harus dibayar sebagian (long-term notes receivable) atau seluruhnya di 
muka)
a. hak untuk menggunakan merek dagang/nama franchiser
b. hak untuk menggunakan properti (bangunan/toko) milik franchiser
c. jasa-jasa pre-opening, seperti diklat calon pegawai, pemilihan lokasi, survey pasar, desain toko
d. on-going services, seperti penyediaan bahan baku

- Pengakuan pendapatan tidak dapat dilakukan sebelum service yang dijanjikan dalam initial fee 
secara substansial telah dilaksanakan.

- Sebelum service yang dijanjikan terlaksana sepenuhnya (substantially performed), maka:
a. tiap pembayaran yang diterima dibukukan sebagai deposit/deferred credit account
b. tiap biaya yang timbul akibat service yang diberikan harus ditunda pembebanannya hingga 

pengakuan pendapatan dapat dilakukan
- Jika  service  yang  dijanjikan  telah  terlaksana  sepenuhnya  (substantially  performed),  maka 

pengakuan  pendapatan  dilakukan  berdasarkan  probabilitas  tertagihnya  piutang:  full  accrual, 
installment sales, atau cost recovery method.

- Installment sales method atau cost recovery method hana digunakan pada situasi di mana jangka 
waktu  penagihan  piutangnya  sangat  panjang  (diperpanjang)  dan  tidak  terdapat  basis  yang 
memadai untuk memperkirakan kolektibilitas piutang tersebut.

CONSIGNMENT SALES
-  Melibatkan consignor  (penjual  potensial/pemilik  barang)  dan consignee (pihak yang menerima 

titipan barang), serta inventory on consignment
- Contoh consignee: supermarket
- Hak milik atas barang dagangan tidak berpindah saat barangd ititipkan ke pihak consignee
- Ketika barang dagangan dititipkan, pihak consignee tidak membukukannya dalam jurnal
- Ketika barang dagangan terjual, maka hak milik berpindah tangan ke pihak ultimate purchaser
- Consignee berhakuntuk meminta penggantian (reimburse) atas seluruh biaya yang dikeluarkannya 

sehubungan dengan persediaan konsinyasi milik consignor
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- Seluruh tambahan biaya yang terkait dengan konsinyasi ini, dari sisi consignor, akan menambah 
harga pokok barang konsinyasi (dibukukan pada inventory on consignment)

COGS DAN INVENTORY: IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN

• DEFINISI PERSEDIAAN
Untuk perusahaan dagang, persediaan merupakan aset yang dijual pada kondisi bisnis normal. 

Sedangkan pada perusahaan manufaktur, persediaan terdiri atas:
a. Bahan baku  barang yang diperoleh untuk digunakan dalam proses produksi
b. Barang dalam proses  barang yang baru melalui sebagian proses dan perlu diproses lebih 

lanjut untuk bisa dijual
c. Barang jadi  barang yang telah selesai diproses dan siap dijual

• SISTEM PERSEDIAAN
Sistem persediaan dibedakan menjadi dua, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Dinamakan 

sistem persediaan periodik karena satu-satunya cara untuk memverifikasi persediaan yang terjual dan 
yang  tersisa  hanya  melalui  perhitungan  fisik  yang  dilakukan  secara  periodik.  Sedangkan  sistem 
persediaan perpetual  adalah sistem yang mencatat  harga jual  dan jenis  barang yang terjual  pada 
setiap penjualan. Perbedaan sistem persediaan periodik dan sistem persedian perpetual dikhtisarkan 
sebagai berikut:

PERIODIK PERPETUAL
Jumlah persediaan Hanya dapat diketahui setelah 

perhitungan fisik 
Dapat diketahui setiap hari

Harga pokok penjualan Hanya dapat diketahui setelah 
perhitungan fisik

Dapat diketahui setiap hari

Persediaan yang hilang Tidak dapat dikalkulasi
Dapat dikalkulasi dengan 
membandingkan antara catatan 
persediaan dengan hasil 
perhitungan fisik

Ayat jurnal saat terjadi 
penjualan

Penjualan              xxx
   Piutang dagang        xxx

Tidak dijurnal

Penjualan               xxx
    Piutang dagang        xxx

HPP                 xxx
    Persediaan        xxx

Kualitas informasi & biaya 
pengoperasian

Kualitas informasi rendah tapi 
biaya pengoperasian murah

Kaulitas informasi lebih bagus 
tapi biaya pengoperasian 
mahal

• KEPEMILIKAN ATAS BARANG DALAM KEADAAN KHUSUS
a. Barang dalan perjalanan  kepemilikannya tergantung syarat penjualan, jika syaratnya FOB 

shipping point maka kepemilikan barang telah berpindah pada pembeli sejak titik pengiriman, 
sedang jika syratnya FOB destination point maka kepemilikan barang tetap ada pada penjual 
sampai barang tersebut sampai tiba di tujuan (gudang pembeli).

b. Barang  konsinyasi  (barang  titipan)   kepemilikan  barang  ada  pada  consignor  (yang 
menitipkan barang) meskipun secara fisik barang berada pada consignee (yang dititipi barang).

c. Penjualan angsuran dan penjualan bersyarat  meskipun penjual menangguhkan perpindahan 
kepemilikan secara legal, tetapi penjual harus mengeluarkan barang tsb dari persediaan jika 
dapat diperkirakan dengan baik bahwa kontrak akan dipenuhi oleh pembeli.

d. Perjanjian membeli kembali (repurchase agreement)   ketika penjual berjanji untuk membeli 
kembali suatu barang yang telah dijual pada harga yang spesifik pada masa yang akan datang, 
barang  tersebut  tidak  dikeluarkan  dari  catatan  persediaan  penjual.  Sebagai  tambahan, 
kewajiban dicatat untuk proses ‘penjualan’ ini.

• BIAYA AKUISISI PERSEDIAAN
Untuk pembelian barang, nilai persediaan yang tercatat termasuk semua biaya yang terkait dengan 

pembelian, penerimaan, dan persiapan barang tersebut. Untuk persediaan manufaktur, biaya termasuk 
material langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead manufaktur. Biaya akuisisi (biaya perolehan) 
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persediaan dapat diikhtisarkan sebagai berikut:
Harga faktur + bioaya angkut + biaya penyimpanan + biaya persiapan
-- diskon tunai
-- purchase return & allowances
= biaya akuisisi persediaan
Terdapat dua cara untuk mengakuntansikan diskon tunai yaitu metode bersih dan metode bruto. 

Denan metode bersih,  biaya atas diskon yang hilang dialporkan sebagai  beban pembiayaan yang 
terpisah.  Sedangkan  pada  metode  bruto,  diskon  tunai  yang  hilang  menjadi  bagian  dari  biaya 
persediaan. Ilustrasi soalnya adalah sebagai berikut:

TRANSAKSI METODE BERSIH METODE BRUTO
Membeli barang dagang 
seharga 10.000 dengan 
diskon tunai 2%

Persediaan           9.800
   Hutang dagang          9.800

Persediaan          10.000
   Hutang dagang          10.000 

Asumsi pembayaran dalam 
periode diskon

Hutang dagang 9.800
   Kas                          9.800

Hutang dagang 10.000
   Persediaan                   200
   Kas                             9.800

Asumsi pembayaran faktur 
setelah periode diskon

Hutang dagang   9.800
Diskon yg hilang   200
    Kas                            10.000

Hutang dagang 10.000
   Kas                            10.000

Asumsi faktur belum dibayar 
sampai akhir periode dan 
periode diskon telah hilang 
(adjusment)

Diskon yg hilang   200
    Hutang dagang        200

Tidak ada ayat jurnal

• METODE PENILAIAN PERSEDIAAN
Metode  penilaian  persediaan  mengalokasikan  biaya  total  persediaan  antara  persediaan  yang 

tersisa dan yang terjual. Ada empaty metode yang biasa digunakan:
a. Identifikasi  spesifik   fisik  unit  yang  aktual  terjual  diidentifikasi  secara  spesifik  dan  biaya 

agregat dilaporkan sebagai Harga Pokok Penjualan (HPP).
b. Biaya  rata-rata   biaya  rata-rata  yang  sama  dibebankan  pada  setiap  unit.  HPP  dihitung 

dengan mengalikan unit yang terjual dengan biaya rata-rata tiap unit.
c. FIFO   unit yang terjual diasumsikan sebagai unit yang paling lama di tangan (oldest unit on 

hand)
d. LIFO  unit yang terjual diasumsikan sebagai unit yang paling baru di tangan (newest unit on 

hand)
Dalam sistem persediaan perpetual,  perhitungan dari  biaya rata-rata  dan LIFO lebih  kompleks 

karena biaya rata dari unit yang tersedia dan identifikasi perubahan unit yang terbaru dengan setiap 
pembeliasn dan penjualan sulit dilakukan. Dalam praktek, catatan perpetual biasanya menggunakan 
basis FIFO dan kemudian dikonversi ke biaya rata-rata atau LIFO untuk laporan keuangan.

• LAPISAN LIFO (LIFO LAYER) DAN CADANGAN LIFO (LIFO RESERVE)
Lapisan LIFO terjadi di setiap tahun dimana pembelian melebihi penjualan. Sedangkan cadangan 

LIFO adalah perbedaan antara nilai persediaan LIFO dengan nilai persediaan FIFO atau biaya rata-
rata.

Asumsi LIFO adalah bahwa seluruh penjualan berasal dari pembelian periode berjalan meskipun 
pembelian lebih besar atau sama dengan penjualan. Kemudian persediaan yang diakuisisi sebelumnya 
menjadi lapisan LIFO.

Ketika  tingkat  persediaan  menurun,  persediaan  yang  ada  di  lapisan  LIFO terjual  dimulai  dari 
lapisan yang baru-baru ini terbentuk. Pada saat harga naik, lapisan LIFO yang lama lebih rendah dari 
biaya penggantian pada periode berjalan. Konsekuensinya likuidasi LIFO sering menghasilkan HPP 
yang rendah dan pendapatan bersih yang tinggi.

Motivasi  utama perusahaan mengadopsi  LIFO adalah untuk menangguhkan pembayaran pajak 
penghasilan  dari  keuntungan  persediaan  yang  dipegang.  Perusahaan  yang  menggunakan  LIFO 
diijinkan untuk mengungkapkan perbedaan antara biaya persediaan lapisan LIFO yang lama dan biaya 
penggantian  periode  berjalan  (diperkirakan  dengan  FIFO  atau  biaya  persediaan  rata-rata). 
Pengungkapan cadangan LIFO dapat digunakan untuk menghitung berapa HPP dan persediaan akhir 
jika menggunakan FIFO atau biaya rata-rata daripada LIFO.  

ILUSTRASI SOAL LAPISAN LIFO, LIKUIDASI LIFO, DAN CADANGAN LIFO:
-- LAPISAN LIFO
Data pembelian dan penjualan selama 3 tahun adalah sbb:
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          Thn 1999       Thn 2000       Thn 2001
pembelian      120 unit @ Rp5          150 unit @ Rp10     160 unit @ Rp15
penjualan              100 unit @ Rp10        120 unit @ Rp15               120 unit @ Rp20

maka HPP LIFO dan lapisan LIFO yang terbentuk adalah:

      Thn 1999   Thn 2000               Thn 2001
HPP LIFO    100 ×  Rp5 = Rp500           120 ×  Rp10 = Rp1.200               120 ×  Rp10 = R1.200    

Lap. LIFO:
Thn 1999       20 ×  Rp5 = Rp100              20 ×  Rp   5 = Rp100                 20 ×  Rp 5  = Rp100
Thn 2000                                                    30 ×  Rp 10 = Rp300                 30 ×  Rp10 = Rp300
Thn 2001                                                                                                       40 ×  Rp15 = Rp600

-- LIKUIDASI LIFO
Jika pada tahun 2002 pembelian  60 unit @ Rp 20 dan penjualan  150 unit @ Rp 25, maka 
perhitungan HPP LIFO:
Thn 2002 60 ×  Rp20  = Rp1.200
Thn 2001 40 ×  Rp15  =         600
Thn 2000 30 ×  Rp10  =         300
Thn 1999 20 ×  Rp 5  =          100
Total                150 unit            Rp2.200 

-- CADANGAN LIFO
Dari data-data berikut hitunglah berapa persediaan akhir FIFO pada tahun 2001?

           Thn 2000          Thn 2001

Pembelian (160 unit @ Rp 15)                                                   Rp2.400
Persediaan akhir LIFO                         Rp   400                         Rp1.000
Cadangan LIFO                                    Rp  100                         Rp   350
HPP LIFO                                              Rp1.200                        Rp1.800

Maka perhitungan FIFO thn 2001 adalah sbb:
LIFO FIFO

Persediaan awal            Rp    400        Rp   500   (Rp400 + Rp100 cdgn LIFO)
Pembelian                  2.400             2.400   (sama antara LIFO dan FIFO)
Barang yg tersedia utk dijual                   Rp2.800        Rp2.900
Persediaan akhir                                         (1.000)         (1.350)   (Rp1.000 + Rp350 cdgn LIFO) 
Harga pokok penjualan (HPP)                 Rp1.800       Rp1.550      
• PERBANDINGAN SECARA KESELURUHAN ANTARA FIFO DAN LIFO

FIFO
Keuntungan:
 sesuai dengan arus fisik barang
 saldo akhir persediaan mendekati biaya penggantian periode berjalan
Kerugian:
 menandingkan biaya lama dengan pendapatan periode berjalan
 keuntungan memegang persediaan menjadi bagian dari laba bruto
 tidak ada penundaan pajak penghasilan

LIFO
Keuntungan:
 menandingkan biaya periode berjalan dengan pendapatan periode berjalan
 mengeluarkan keuntungan memegang persediaan dari laba bruto
 penundaan pajak penghasilan
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Kerugian:
 tidak sesuai dengan arus fisik barang
 likuidasi LIFO yg potensial dapat membuat biaya lama masuk dalam HPP
 saldo akhir persediaan dapat lebih rendah daripada biaya penggantian periode berjalan

• ANALISIS PERSEDIAAN MENGGUNAKAN RASIO KEUANGAN
Rasio persediaan menghasilkan informasi apakah tingkat persediaan sudah tepat untuk volume 

penjualan.  Ada dua rasio  keuangan yang terkait  dengan persediaan,  yaitu:  perputaran persediaan 
(inventory turnover) dan jumlah hari penjualan dalam persediaan (number of day’s sales in inventory).

Perputaran  persediaan  dihitung  sebagai  HPP  dibagi  dengan  persediaan  rata-rata,  dimana 
persediaan rata-rata biasanya adalah rata-rata sederhana dari persediaan awal dan persediaan akhir. 
Rasio ini adalah berapa kali perusahaan menggunakan secara lengkap dan mengganti persediaannya 
dalam tahun tersebut. 

Jumlah  hari  penjualan  dalam persediaan  adalah  365  dibagi  perputaran  persediaan.  Rasio  ini 
menggambarkan jumlah hari dimana perusahaan melanjutkan bisnis tanpa membeli atau memproduksi 
tambahan persediaan. 

• LIFO POOLS
 Ciri  utama:  ada pendefinisian ulang,  pengelompokan,  dan pengubahan item-item sediaan yang 
secara substansial identik ke dalam suatu pool.
 kemungkinan terjadinya erosi sehingga net income dan pajak tidak memuaskan adalah kecil dengan 
adanya pendefinisian ulang dan pengubahan mix of product.
 Keuntungan:  penurunan  kuantitas  dari  suatu  item dalam pool  dapat  di-offset  dengan kenaikan 
kuantitas dari item lainnya dalam pool, sehingga mengurangi erosi sediaan.

Dalam menghitung  saldo  akhir  persediaan  menggunakan  LIFO pools  terdapat  tiga  item  yang 
dibutuhkan:
-- Total persediaan awal
-- Jumlah unit dalam LIFO layer yang baru
--  Biaya rata-rata per unit dari total pembelian selama tahun tersebut

ILUSTRASI SOAL LIFO POOLS:
PT. Gundul Bersaudara adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dasi. Berikut adalah 
data yang terkait dengan persediaan dasi selama tahun 2006:
Persediaan awal  dasi lebar 1.000 unit @ $10 = $10.000

        dasi panjang          1.500 unit @ $ 8  =   12.000
2.500 unit                $22.000

Pembelian: 16 Januari         dasi lebar           800 unit @ $13  =  $10.400
                         dasi panjang 1.000 unit @ $11  =    11.000

        19 Desember    dasi lebar      1.500 unit @ $15  =    22.500
                                                   dasi panjang  2000 unit @ $16  =    32.000

        5.300 unit       $75.900

Penjualan: 31 Desember  dasi lebar 1.700 unit dan dasi panjang 3.200 unit
Persediaan akhir  dasi lebar       1.600 unit 
                                   dasi panjang 1.300 unit
                                                       2.900 unit
Hitunglah berapa nilai persediaan akhir jika menggunakan LIFO Pools?

 Total persediaan awal 2.500 unit = $22.000
 LIFO layer yang baru = persediaan akhir – persediaan awal
                                          = 2.900 unit – 2.500 unit
                                          = 400 unit
 biaya rata-rata per unit untuk pembelian selama tahun 2006
    = $ 75.900 : 5.300 unit
    = $ 14,32
 persediaan akhir LIFO Pools = total persediaan awal + LIFO layer yang baru
                                                      = $22.000 + (400 ×  $ 14,32)
                                                      = $27.728

• DOLLAR VALUE LIFO (DVL)
 Ciri utama: kenaikan dan penurunan pool diukur dengan satuan uang
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 Kemungkinan terjadinya erosi sehingga net income dan pajak tidak memuaskan tidak ada
 Keuntungan:

 Lebih banyak sediaan yang masuk range Dollar Value LIFO.
 Item-item yang dapat masuk meliputi kriteria yang sama, mirip dalam penggunaan  (similar in 

use), maupun yang dapat saling ditukarkan (interchangable).
 Tidak akan ada erosi.
 Digunakan dalam praktik.
Untuk dapat mengaplikasikan Dollar Value LIFO (DVL) kita membutuhkan jembatan berupa indeks. 

Rumusan angka indeks yang paling sering digunakan adalah Double-extension index.  Selanjutnya, 
tabel ini bermanfaat untuk menyelesaikan DVL:

DATE

INVENTORY 
END-OF-

YEAR PRICE

YEAR-
END 

PRICE 
INDEX

INVENTORY 
BASE-YEAR 

PRICE
INVENTORY 

LAYER

INCREMENT
AL LAYER 

INDEX

ENDING 
INVENTORY 

DVL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ILUSTRASI SOAL DVL:
Pada 31 Desember 2000 PT Gundul-Gundul Pacul mulai memakai metode DVL untuk menilai 
sediaannya. Sediaan pada tanggal tersebut adalah $ 200 juta. Indeks harga menunjukkan angka 100. 
sediaan tahun-tahun berikutnya sebagai berikut:

Tanggal Sediaan pada harga berjalan Indeks harga berjalan
31 Desember 2001 $256,8 juta 107
31 Desember 2002 $290,0 juta 125
31 Desember 2003 $338,0 juta 130

Tentukan nilai sediaan akhir berdasarkan DVL!

DATE

INVENTORY 
END-OF-

YEAR PRICE

YEAR-
END 

PRICE 
INDEX

INVENTORY 
BASE-YEAR 

PRICE
INVENTORY 

LAYER

INCREMEN
TAL LAYER 

INDEX

ENDING 
INVENTORY 

DVL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

31/12/01

31/12/02

31/12/03

256,8 juta

290 juta

338 juta

: 1,07

: 1,25

: 1,3

= 240 juta

= 232 juta

= 260 juta

200 juta
  40 juta

200 juta
  32 juta

200 juta
  32 juta
  28 juta

×  1,00
×  1,07

×  1,00
×  1,07

×  1,00
×  1,07
×  1,30

= $200,00 jt
=     42,80 jt
= $242,80 jt

= $200,00 jt
= $  34,24 jt
= $234,24 jt

= $200,00 jt
=     34,24 jt
=     36,40 jt
= $270,64 jt
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COGS DAN INVENTORY: ESTIMASI DAN NONCOST VALUATION

• LOWER COST OR MARKET
Aturan Lower Cost  or Market  (LCM) merupakan hasil  dari  pengakuan penurunan dalam harga 

pasar inventory. Menerapkan aturan LCM membutuhkan spesifikasi yang hati-hati atas harga pasar. 
Untuk menggunakan LCM, biaya (cost) dari ending inventory dibandingkan dengan harga pasarnya. 
Jika harga pasar lebih rendah dari biaya (cost), maka ending inventory dicatat pada harga pasarnya.

Harga pasar inventory sama dengan replacement cost, mengacu pada batasan floor (net realizable 
value – normal profit) dan ceiling (net relizable value   selling price – normal selling cost). Batasan 
ceiling adalah bahwa harga pasar tidak lebih besar daripada net realizable value. Batasan floor adalah 
bahwa harga pasar tidak lebih rendah dari net realizable value dikurangi normal profit margin. Dapat 
disimpulkan bahwa harga  pasar  tidak  kurang dari  floor,  tidak  pernah  lebih  dari  ceiling,  dan  sama 
dengan replacement cost ketika replacement cost berada di antara floor dan ceiling.

ILUSTRASI LOWER COST OR MARKET:
item Historical 

cost
floor     replacement cost     ceiling

Market
Lower Cost or 

Market
A
B
C
D
E
F

   $ 0,65
      0,65
      0,65
      0,50
      0,75
      0,90

  $ 0,55               $ 0,70               $ 0,80
     0,55                  0,60                  0,80
     0,55                  0,50                  0,80
     0,55                  0,45                  0,80
     0,55                  0,85                  0,80
     0,55                  1,00                  0,80

      $ 0,70
         0,60
         0,55
         0,55
         0,80
         0,80

      $0,65
        0,60
        0,55
        0,50
        0,75
        0,80

Keterangan:
A market = replacement cost, historical cost < market
B market = replacement cost, market < historical cost
C market = floor, market < historical cost
D market = floor, replacement & historical cost < market
E market = ceiling, historical cost < market
F market = ceiling, market < historical & replacement cost

• GROSS PROFIT METHOD
Metode Gross Profit adalah teknik yang sederhana untuk mengestimasi ending inventory. Estimasi 

inventory digunakan untuk konfirmasi catatan akuntansi dan untuk menggantikan perhitungan inventory 
ketika perhitungan fisik tidak praktis. Metode Gross Profit adalah sebagai berikut:

 Estimasikan persentase Gross Profit [(Sales – Cost of Goods Sold)/Sales] berdasarkan pada 
penyesuaian historical values untuk perubahan yang signifikan dalam pricing policy dan sales 
mix.

 Aplikasikan persentase Gross Profit pada Sales untuk mengestimasikan Cost of Goods Sold.
 Kurangkan  estimasi  Cost  of  Goods  Sold  dari  Cost  of  Goods  Available  for  Sale  untuk 

mendapatkan estimasi saldo ending inventory.

ILUSTRASI SOAL GROSS PROFIT METHOD:
Pada tanggal 31 Januari 2006 PT. Biar Gundul Tapi Beken ingin menghitung berapa COGS dari 

penjualan  yang  dilakukan  selama  bulan  Januari.  Perusahaan  menggunakan  metode  Gross  Profit 
karena merasa bahwa penghitungan fisik tidak praktis. Data-data yang diketahui adalah sbb:

 Beginning inventory 1 Januari $25.000
 Sales, 1 Januari – 31 Januari $50.000
 Purchases, 1 Januari – 31 Januari $40.000
 Historical Gross Profit percentage:
              Last year 40%
              Two year ago 37%
              Three year ago42%

Persentase Gross Profit  tahun lalu yaitu 40% dipertimbangkan sebagai  estimasi  yang baik 
untuk persentase Gross Profit periode berjalan. 

Hitunglah berapa COGS untuk bulan Januari tersebut!
Sales (aktual) $50.000       100%
Cost of Goods Sold (estimasi) $30.000         60%
Groos Profit (estimate) $20.000         40%
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Beginning inventory (aktual) $25.000
+ Purchases (aktual) $40.000
= Cost of Goods Available for Sale (aktual) $65.000
-- Ending inventory (estimasi) $35.000
=  Cost of Goods Sold $30.000

Kadang-kadang bagian paling sulit untuk mengaplikasikan metode Gross Profit adalah mengartikan 
bahasa tentang hubungan antara sales dan cost of goods sold. Sebagai contoh hubungan sales/COGS 
diringkas  dengan mengatakan bahwa persentase Gross Profit  adalah 40%. Hubungan yang sama 
dapat dideskripsikan/dijelaskan dengan dua cara yang lain:
 sales dibuat pada markup sebesar 40% dari harga jual
 sales dibuat pada markup sebesar 66 3

2 % dari cost. (Gross Profit/cost = 66 3
2 %)

 
• RETAIL INVENTORY METHOD

Ketika retail inventory method digunakan, pencatatan pembelian barang diurus pada dua nilai yaitu 
nilai cost dan retail. Cost percentage dihitung dengan membagi Goods Available for Sale at cost dan 
Goods Available for Sale at retail. Cost percentage ini kemudian diaplikasikan ke ending inventory at 
retail untuk mendapatkan estimasi cost dari ending inventory.

Variasi perhitungan estimasi cost percentage adalah sbb
 FIFO  cost percentage didasarkan pada current purchases.
 LIFO  cost percentage didasarkan pada beginning inventory, disesuaikan untuk penambahan 

LIFO layer yang baru.
 Average  cost   cost  percentage  dihitung  menggunakan  beginning  inventory  dan  current 

purchases dan termasuk efek markups dan markdown.
 Lower of cost or market  cost percentage dihitung dengan menggunakan beginning inventory 

dan current purchases dan termasuk efek markup tapi tidak untuk markdown.

ILUSTRASI RETAIL INVENTORY METHOD:

Cost Retail

Inventory, 1 Januari $30.000 $50.000
Purchases in Januari $30.000 $40.000
Goods available for sale $60.000 $90.000
Cost percentage:
     Beginning inventory ($30.000 : $50.000) = 60%
      Purchases ($30.000 : $40.000) = 75%
Deducts sales for Januari ($65.000)
Inventory, 31 Januari at retail $25.000
Inventory, 31 Januari at cost:
     FIFO ($25.000 ×  75 %) $18.750
     LIFO ($25.000 ×  60 %) $15.000

__   Average cost___ Lower Cost or Market
Cost Retail Cost             Retail

Inventory, 1 Januari $30.000 $50.000 $30.000          $50.000
Purchases in Januari $30.000 $40.000 $30.000          $40.000

$60.000 $90.000 $60.000          $90.000
Markups $30.000           $30.000
Markdowns            ($20.000)                 -___     

            $100.000         $120.000
Cost percentage:
    Average cost
    = ($60.000 : $100.000) = 60%
    Lower Cost or Market (LCM)
    = ($60.000 : $120.000) = 50%
Markdowns      ---____               ($20.000)
Goods available for sale $100.000         $100.000
Deducts sales for Januari ($65.000)         ($65.000)
Inventory, 31 Januari at retail   $35.000           $35.000
Inventory, 31 Januari at cost:
    Average cost: ($35.000 ×  60 %) $21.000
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    LCM: ($35.000 ×  50 %) $17.500

Ketika menggunakan retail  inventory  method,  perlakuan yang  tepat  untuk  freight-in,  discounts, 
returns, dan allowances adalah sebagai berikut:

• Freight-in ditambahkan ke cost of purchases.
• Purchase discounts dikurangkan dari cost of purchases.
• Purchase returns dikurangkan dari cost dan retail amounts of purchases.
• Purchase allowances dikurangkan hanya dari cost of purchases meskipun perubahan dalam 

retail price dibuat sebagai hasil dari allowance.
• Sales return dikurangkan dari retail sales
• Sales discounts dan sales allowances tidak dikurangkan dari retail sales dalam menentukan 

estimasi ending retail inventory. Pengurangan ini tidak dilakukan karena sales price dari setiap 
item ditambahkan ke  dalam penghitungan retail  inventory  ketika  retail  inventory  dibeli  dan 
dikurangkan  ketika  retail  inventory  dijual.  Subsequent  price  adjusments  termasuk  dalam 
perhitungan akan meninggalkan saldo dalam inventory account dengan tidak ada inventory on 
hand yang merepresentasikan itu.

ILUSTRASI FREIGHT IN, DISCOUNTS, RETURN, DAN ALLOWANCES:

Purchases $50.000 $100.000
Freight-in     1.000
Purchase discounts       (500)
Purchase returns    (2.000)     (4.000)
Purchase allowances    (1.340)   _______
Goods available for sale   $47.160    $96.000
Cost percentage ($47.160 : $96.000) = 49,1%
Deduct: Sales $100.000

  Less sales return       4.000     $96.000
Ending inventory at retail     $         0

• EFFECT OF ERROR IN RECORDING INVENTORY
Keselahan pencatatan inventory yang tidak terdeteksi akan mempengaruhi laporan keuangan 

untuk tahun terjadinya kesalahan dan tahun berikutnya. Tergantung dari dasar kesalahan, income akan 
dapat understated atau overstated.

Analisis atas inventory error dapat ditolong dengan mengingat kembali perhitungan sederhana:
Beginning inventory
+ Purchases
= Goods available for sale
-- Ending inventory
= Cost of goods sold

Karena ending inventory dari satu periode menjadi beginning inventory dari periode berikutnya, 
inventory  error  yang  tidak  terdeteksi  akan  mempengaruhi  dua  periode  akuntansi.  Error  tersebut 
biasanya adalah overstetement atas ending inventory.
Error  ini  akan  mengurangi  COGS dan  meningkatkan  net  income dari  tahun  terjadinya  kesalahan. 
Counterbalance reduction dalam net income terjadi pada tahun selanjutnya.

Analisis atas Inventory Errors
Overstatement 

Ending Inventory

Error year   Next year

Understatement 
Ending Inventory

Error year   Next year

Delay Recording 
___Purchase___

Error year   Next year
Beginning inventory
+ Purchases

= Goods available for 
sale
-- Ending inventory

= Cost of goods sold

Inome statement:

            OK           over
            OK             OK
                                   
            OK           over

          over             OK

        under           over

            OK         under
            OK             OK
                                   
            OK         under

        under             OK

          over         under

            OK         under
        under           over
                                   
        under             OK

        under             OK

             OK             Ok
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     COGS
     Net income

Balance sheet
     Inventory
     Payable
     R/E

        under           over
          over         under

          over             OK
             OK            OK
          over             OK 

          over         under
        under           over

        under             OK
             OK             OK
        Under             OK 

             OK             OK
             OK             OK

         under            OK
         under            OK
              OK            OK 

Keterangan:  over  overstatement             under  understatement
  
• DOLLAR VALUE LIFO RETAIL METHOD (DVLR)

Prinsip-prinsip nyata dalam mengerjakan DVLR:
1. Beberapa akun di rugi laba akan berpengaruh terhadap purchase maupun sales.

Efek ke purchase Cost Retail
Freight in
Purchase discount
Purchase return
Purchase allowance

+/+
-/-
-/-

-/-*)

-
-

-/-
-

*) Jika perubahan retail price tidak merupakan hasil dari adanya allowance

Efek ke sales Cost Retail
Sales return
Sales discount
Sales allowance

-
-
-

-/-
-
-

2. Abnormal  shortage  akan  mengurangi  dalam cost  available  for  sale  at  cost  maupun  at  retail. 
Sedangkan  normal  shortage  dan  employee  discount  efeknya  sebagaimana halnya  sales  yang 
mengurangi dari cost available for sale untuk mendapatkan sediaan akhir at retail.

3. Beginning inventory diabaikan saja dalam perhitungan cost percentage.
4. Baik markup maupun markdown ikut ke retail dalam perhitungan cost percentage.
5. Susunan pengerjaan DVLR sebagai berikut:

Date Inventory 
end-of-

year retail 
price

Year end 
price 
index

Inventory 
base-year 

retail 
price

Inventory 
layer

Incremental 
index

Incremental 
cost 

percentage

DVL 
Retail

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ILUSTRASI SOAL DVL RETAIL:
PT Roti cap Tuyul adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan beraneka ragam roti kering 
maupun basah. Omzet penjualannya melanglang buana hingga ke negeri manca, bahkan ke negeri 
kincir  air  yang nota  bene-nya  negeri  roti  tergurih  sekalipun.  Karena  begitu  banyak  jenis  roti  yang 
didesain, perusahaan menggunakan metode DVL Retail dalam menilai sediannya. Manajer PT Roti cap 
Tuyul berupaya meng-hired beberapa akuntan terkait dengan efek pemberlakuan LIFO DVL Retail ini. 
Kegagalan aplikasi atas metode ini telah diantisipasi perusahaan dengan cara mengambil pinjaman 
dari Bank Rha Mboiz. Pada tanggal 31 Desember 2005 sediaan telah dinilai sebagai berikut:
LIFO layer year Year end retail Year end price 

index
Retail at base of 

1,00
Cost

1999
2001
2003
2004

$29.520
16.254
32.261

______7.200
$85.235

1,00
1,06
1,04
1,09

$29.520
15.334
31.020

______6.606
$82.479

$19.188
9.200

22.955
______3.963

$55.306

Sediaan pada akhir tahun, 31 Desember 2005 dengan harga retail adalah sebesar $92.808. Beberapa 
informasi berikut terjadi pada tahun 2006 yang berkaitan dengan sediaan:
Purchase - Cost $571.320
Purchase - Selling Price   808.614
Freight – in     11.880
Sales return     13.464
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Sales discount       2.340
Markup       4.392
Markdown       3.006
Gross sales   842.400
Year - end price index for 2006         1,07
Tentukan sediaan akhir menurut DVL Retail pada 31 Desember 2005 dan 2006! 

Tahap I: Temukan dulu cost to retail percentage
LIFO layer 

year
Year end 

retail
Year end 

price index
% Cost to 

Retail
Retail at base 

of 1,00
Cost

1999
2001
2003
2004

$29.520
16.254
32.261

______7.200
$85.235

1,00
1,06
1,04
1,09

1,033*)

0,65
0,57
0,71
0,55

$29.520
15.334
31.020

______6.606
$82.479

$19.188
9.200

22.955
______3.963

$55.306
*) year end price index thn 2005  85.235/82.479

Tahap ll: Cari sediaan akhir menurut retail
Tahun 2006 At cost At retail

Purchase 571.320 808.614
Freight – in 11.880 -
Markup - 4.392
Mardown ____-____ __(3.006)__

583.200 810.000
Cost to retail percentage
= 583.200/810.000 = 72%
Beginning inventory ____-____ _92.808_
Cost available for sale - 902.808
Minus sales (net)* - (828.936)
Ending inventory at retail - 73.872
Ending inventory at cost** 53.188 -
*Sales (net) = Sales – Sales return
**Ending inventory at cost = Ending inventory at retail ×  cost to retail percentage

Tahap lll: Cari DVL Retail
Date Inventory 

end-of-year 
retail price

Year 
end 
price 
index

Inventory 
base-year 
retail price

Inventory 
layer

Increme
ntal 

layer 
index

Increment
al cost 

percentag
e

DVL Retail

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
2005 85.235 :1,033 = 82.479 29.520

15.334
31.020
6.606

× 1,00
× 1,06
× 1,04
× 1,09

× 0,65
× 0,57
× 0,71
× 0,55

=  19.188
=    9.265
=  22.905
=    3.960
    55.318

2006 73.872 :1,07 = 69.039 29.520
15.334
24.185

× 1,00
× 1,06
× 1,04

× 0,65
× 0,57
× 0,71

=  19.188
=    9.265
=  17.858
    46.311
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DEBT FINANCING

Liabilities
Pengorbanan  manfaat  ekonomi  di  masa  yang  akan  datang  yang  sifatnya  adalah  hampir  pasti 
(probable) yang timbul dari kewajiban sekarang entitas tertentu untuk menyerahkan asset/menyajikan 
jasa pada waktu yang akan datang sebagai akibat transaksi dan kejadian masa lalu.

Klasifikasi Hutang (untuk tujuan pelaporan)
- Current liabilities: hutang yang pelunasannya menggunakan aktiva lancar dan umumnya akan dilunasi 
kurang dari 1 tahun/1 siklus operasi normal perusahaan, mana yang lebih panjang.
- Non current liabilities

Sifat Hutang Eksistensinya Tingkat Kejadiannya
Definite Liabilities Ada Pasti
Estimated Liabilities Ada Belum (jelas)
Contingent Liabilities Belum (ada) Belum (jelas)

Interest Bearing Note Non Interest Bearing Note
Penerbitan: Accounts Payable xxx Penerbitan: Account Payable xxx

Notes Payable xxx Discount xxx
Notes Payable xxx

Jth Tempo: Notes Payable xxx Jth Tempo: Notes Payable xxx
Interest Expense xxx Cash xxx

Cash xxx Interest Expense xxx
Discount xxx

Bonds
Surat perjanjian pengakuan hutang atas pinjaman yang dilakukan oleh penerbit surat hutang ( emitten ) 
kepada masyarakat dengan jangka waktu 3 tahun / lebih.

Manfaat penggunaan hutang 
• Pemilik perusahaan sekarang tetap mengendalikan perusahaan
• Biaya bunga merupakan deductable expense
• Tariff bunga mungkin lebih rendah daripada tariff dividend

Rumusipun Present Value
PVIF =           1     

     (1 + i) n

PVIFA  = 1 -             1         
              (1+ i)   n  

i

PV Bond = (Nominal x PVIF) + ( Nominal x % interest x PVIFA)
Jurnal Penerbitan Bond  

Cash xxx Cash xxx
Discount on B/Pxxx Premium On B/P xxx

Bond Payable xxx Bond Payable xxx

Jual Beli Tidak tepat pada tanggal pembayaran bunga = pembeli Bonds harus membayar  harga beli 
bonds ditambah Bunga dari tanggal pembayaran bunga terakhir s.d. tanggal pembelian.

Eksampel: Nominal  Bond 100.000,  8%, semiannually,  dibayarkan per 1/1 dan 1/7,  dijual  pada 
tanggal 1/4 dengan sebesar nominal.

1/1                         1/4                                       1/7  

Ada bunga yang harus dibayar pembeli sebesar (3/12 x 8% x 100.000)
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Jurnal; 1/3 Investor: Investment In Bond 100.000
Interest Receivable 2000

Cash 102.000
Issuer Cash 102.000

Bond Payable 100.000
Interest Payable 2000

1/7 InvestorCash 4000
Interest Receivable 2000
Interest Revenue 2000

Issuer Interest Payable 2000
Interest expense 2000

Cash 4000
Biaya Penerbitan Obligasi = Biaya Legal, Pencetakan Sertifikat, Underwriting:
Jika dicatat sebagai Issuance cost maka harus diamortisasi selama umur Bond: tetapi
Jika dicatat sebangai pengurang premium/penambah discount maka diamortisasi bersama-sama 
dengan diskon /premium tersebut (Apa Bedanya hayooo?)

Amortisasi  =  mengalokasikanm  discount/premium  ke  interest  expense  sepanjang  umur  Bond. 
Amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus atau metode bunga efektif.
Metode bunga efektif:  1) Tentukan Nilai buku hutang awal periode 2) Tentukan Beban bunga = {tarif 
efektif saat penjualan X Nilai Buku awal periode} 3) Tentukan bunga yang dibayar = 0
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Investment in Non Current Assets

Klasifikasi  NCA tergantung bagaimana manajemen memperlakukan  aset  tersebut.  Misalnya,  tanah 
yang dibeli untuk dijual dalam waktu dekat tidak termasuk NCA.
Biaya Akuisisi :
Aset tetap secara teori dinilai berdasarkan present value dari keuntungan bersih yang diharapkan dari 
penggunaan dan pelepasannya, yang biasanya dari market value atau cost saat akuisisi. Nilai aset 
tetap meliputi harga beli dan biaya penyiapan sampai aset tersebut siap digunakan. 

NCA Cost Items
Land Harga Beli, komisi, biaya pembuatan akta, biaya survey, biaya pembuatan 

jalan  dan  saluran  air,  biaya  pembersihan,  penghancuran  dan  perataan 
bangunan yang tidak diperlukan, serta pajak yang belum dibayar.

Land Improve Biaya pembuatan paving, taman dan pagar
Building Harga beli, komisi, biaya rekondisi
Equipment Harga beli, pajak, ongkos angkut, asuransi, instalasi, biaya pengetesan
Patent, trade mark, copyrightt Harga beli, registrasi dan biaya proteksi
francise Harga beli, biaya notaris (hukum)
Goodwill Selisih harga beli dengan current MV dari net assets.
Cara perolehan aset tetap :
1. Pembelian bersama beberapa aset

Beberapa aset yang berbeda tipe dibeli  harga kolektif (lumpsum), misal membeli sebuah pabrik 
yang terdiri dari tanah, bangunan dan mesin dalam satu harga. Perhitungan cost masing-masing 
dilakukan secara proporsional dengan mengalikan harga beli dengan perbandingan harga pasar 
aset  dengan  harga  pasar  keseluruhan  aset  =  [harga  beli  X  (harga  pasar  aset  /  harga  pasar 
keseluruhan aset)]

2. Dengan cicilan
Cicilan dapat berupa cicilan tetap dengan pembayaran bunga sesuai dengan jumlah yang belum 
dibayar, atau dengan bunga dari yang belum dibayar include dengan cicilan.
Apabila  nilai  pasar  aset  tidak  diketahui  dan tidak  ada  bunga secara eksplisit  atau  ada bunga 
eksplisit tapi tidak rasional, maka digunakan bunga pasar untuk menghitung nilai PV aset.

3. Dengan menerbitkan saham (biasa)
Fair value Saham Harga Pasar Aset Nilai yang dipakai sebagai cost aset

 - Fair value saham
-  Nilai pasar aset
  Fair value saham, alasan lebih mudah ditentukan
- - Pertimbangan manajemen, diungkapkan dalam LK

4. Konstruksi sendiri
Komponen biaya konstruksi sendiri meliputi biaya langsung (material dan TK) dan overhead

Konsepsi Overhead Argumentasi
Mengalokasikan seluruh OH ke 
nilai aset

Membuat  alokasi  nilai  aset  lebih  rasional,  sehingga  akan 
menghasilkan alokasi biaya depresiasi yang lebih tepat

Mengalokasikan hanya 
incremental OH

Walau aset tidak dibuat sendiri perusahaan tetap menanggung 
OH tetap,  sehingga hanya penambahan OH dari  biasanya yg 
dialokasikan ke aset

Konsepsi Biaya Dana Argumentasi
Mengalokasikan  seluruh  biaya 
dana ke nilai aset tetap

Semua  biaya  dana  adalah  bagian  dari  biaya  perolehan  aset 
samapi siap pakai, sehingga baik bunga utang maupun deviden 
seharusnya dialokasikan ke nilai aset 

Tidak mengalokasikan Aset  tetap  seharusnya  benilai  sama  ketika  dibuat  sendiri 
walaupun  dananya  berasal  dari  berbagai  sumber,  sehingga 
alokasi biaya hutang akan membuat overvalued

Hanya mengalokasikan biaya 
bunga aktual ke nilai aset 
(pembahasan ada dibelakang)

Ketika  perusahaan  membeli  aset,  maka  pemasok  juga  akan 
memasukkan  biaya  bunga  sebagai  komponen  harga  jual. 
Sedangkan  deviden  tidak  diperhitungkan,  sehingga  yang 
dialokasikan ke nilai aset hanya biaya bunga

5. Dengan hibah/penemuan
Aset yang diperoleh dari hibah, harga perolehan tidak dapat memberikan dasar penilaian yang 
memadai.  Kalau pun ada pengeluaran insidental untuk memperolehnya, umumnya dikurangkan 
dari nilai aset. Aset hasil hibah harus di-appraise dan dicatat pada fair market value (harga pasar 
wajar). Hibah dicatat sebagai gain/revenue ketika diterima, bukan sebagai Donated Capital (konsep 
ini tidak diterima).
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Apabila  hibah  diberikan  dengan  persyaratan  tertentu  hibah  dicatat  saat  persyaratan  dipenuhi. 
Namun, jika aset hibah diserahkan di kemudian hari tanpa syarat hanya menunggu waktu maka 
dicatat saat hibah diberikan bukan saat aset diserahkan.

6. Dengan pembelian perusahaan (bussiness combinatios)
Harga  perolehan  aset  maupun  liabilitiesnya  adalah  harga  pasar.  Harga  pasar  net  asset 
dibandingkan dengan harga belinya :
Jika harga beli > MV net asset, maka ada pencatatn goodwill
Jika harga beli < MV net asset, maka terdapat Negative goodwill dan harus dialokasikan ke NCA 
kecuali marketable sec. baru sisanya dicatat sebagai Negative goodwill.

Keputusan untuk mengkapitalisasikan atau meng-Expense-kan
Pengeluaran  dapat  dikapitalisasikan  sepanjang  mempunyai  keuntungan  masa  depan.  Namun, 
keputusan untuk menentukan keuntungan masa depan ini tidaklah mudah.
1. Pengeluaran setelah akuisisi

Jenis Pengeluaran Definisi Pencatatan
Maintenence and 
Repair

Pengeluaran dengan jumlah normal 
untuk mempertahankan kondisi ke 
tingkat semestinya

Expense, ketika pengeluaran terjadi

Renewal and 
Replacement
1. tidak  menambah 

umur manfaat
2. menambah  umur 

manfaat

1. penggantian yang tidak 
direncanakan untuk memenuhi 
kapasitas aset semula

2. perbaikan dengan komponen yang 
lebih baik

1. Expense,  ketika 
pengeluaran terjadi

2. a. Jika nilai buku aset yang 
diganti diketahui maka 
dicatat sebagai 
penggantian aset dengan 
pengakuan gain/loss

b. jika nilai buku aset yang diganti 
tidak diketahui maka dicatat 
dengan men-debet accum 
depreciation

Addition and 
Betterment

Penambahan kegunaan aset dengan 
tidak mengganti komponen lama untuk 
menambah umur manfaat

Kapitalisasi, saat pengeluaran terjadi

2. Pengeluaran Riset dan Pengembangan
Riset adalah kegiatan menemukan pengetahuan baru, sedangkan pengembangan adalah kegiatan 
menerapkan hasil riset. Perlakuan akuntansi, secara umum dicatat sebagai expense saat terjadi, 
kecuali mempunyai alternatif penggunaan di masa akan datang dicatat sebagai aset (deferred cost) 
yang akan disusutkan di akhir tahun.

3. Pengeluaran biaya pengembangan software komputer
Jenis 
Pengeluaran

Definisi Pencatatan

R&D cost Pengeluaran sejak proyek disetujui sampai menghasilkan 
prototype program (technological feasibility)

Expense,  karena  program 
belum siap jual

Deferred cost Biaya pengembangan lanjutan sampai program siap jual, 
misal biaya uji mutu, uji pasar

Intangible  aset,  kemudian 
diamortisasi

Inventory cost Biaya yang dikeluarkan sampai software terjual Inventory
4.

Kapitalisasi Bunga
Kapitalisasi bunga harus mempertimbangkan syarat-syarat :
- kapitalisasi bunga dimulai saat pengeluaran pertama dan berakhir ketika asset selesai dibuat dan 

siap digunakan
- dihitung dengan rata-rata tertimbang kas yang dikeluarkan selama tahun tersebut
- tingkat bunga yang digunakan adalah tingkat bunga pinjaman yang dikhususkan untuk pembuatan 

asset atau pun bunga pinjaman lainnya.
- Dana yang berasal dari pinjaman khusus untuk pembuatan asset dianggap sebagai dana yang 

pertama dikeluarkan untuk pembuatan asset tersebut sehingga bunganya harus dikapitalisasi lebih 
dahulu.

- Terdapat dua metode, yaitu avoidable interest dan weight average
Contoh :
Under construction, inc membangun sendiri gedung dengan pengeluaran selama tahun 2006 sbb
Tanggal 1 Januari Rp 20.000.000
Tanggal 1 Juli Rp 35.000.000
Tanggal 1 Oktober Rp 15.000.000
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Pinjaman yang terkait dengan pembangunan itu :
Loan khusus pembangunan gedung Rp 60.000.000 tertanggal 1 Juni 2006 dengan tingkat bunga 10%. 
Pinjaman  lainnya  meliputi  Loan  Rp  50.000.000  (10%)  tertanggal  1  Januari  2005  dan  Loan  Rp 
30.000.000 (8%) tertanggal 1 Juli 2006.
1. Avoidable interest method

a. menentukan tingkat bunga rata-rata tertimbang; karena pinjaman baru(non pinjaman khusus) ada 
tanggal 1 Juli maka tingkat bunga rata-rata tertimbang berlaku mulai 1 Juli. Sedangkan 1 Januari 
sampai 30 Juni memakai tingkat bunga pinjaman yang pertama (pinjaman tunggal). Perhitungan 
tingkat  bunga  rata-rata  tertimbang  pada  avoidable  interest  tidak  memakai  fractional  year 
meskipun pinjaman baru diperoleh tengah tahun, tapi hanya diberlakukan sejak ada pinjaman 
baru itu.

Debt principal rate interest
Jan 2005 50.000.000 12% 6.000.000
Juli 2006 30.000.000 8% 2.400.000

80.000.000 8.400.000
Tingkat bunga rata-rata tertimbang = 840.000/80.000.000 = 10,5%

b. menghitung kapitalisasi bunga dari weighted average expenditure 
date amount Capitalize rate Fraction year Capitalized 

interest
Jan 2006 20.000.000 12% 5/12 1.000.000
Jun 2006 20.000.000 10% 7/12 1.166.666
Jul 2006 35.000.000 10% 6/12 1.750.000
Okt 2006 5.000.000 10% 3/12 125.000

10.000.000 10,5% 3/12 262.500
4.304.166

2. Weighted average method
a. menghitung tingkat bunga rata-rata tertimbang; ingat fraction year-nya diperhatikan,ya!

Debt principal fraction Weight loan amount rate interest
Jan 2005 50.000.000 12/12 50.000.000 12% 6.000.000
Juli 2006 30.000.000 6/12 15.000.000 8% 1.200.000

65.000.000 7.200.000
Tingkat bunga rata-rata tertimbang = 7.200.000/65.000..000 = 11,08%
Weight avg construction loan = 60.000.000 x 7/12 = 35.000.000  
b. menghitung pengeluaran rata-rata tertimbang

Date Amount fraction Weight avg expenditure
Jan 2006 20.000.000 12/12 20.000.000
Juli 2006 35.000.000 6/12 17.500.000
Okt 2006 15.000.000 3/12 3.750.000

41.250.000
c. menghitung kapitalisasi bunga 2006
35.000.000 x 10%      = 3.500.000 -----------dari pinjaman khusus
  6.250.000 x 11,08%  =   692.500 -----------dari pinjaman umum
41.250.000                 = 4.192.500
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AKTIVA TETAP – UTILIZATION AND RETIREMENT

Depresiasi (penyusutan)
1. depresiasi adalah alokasi secara sistematis dan rasional atas cost dari aktiva tetap ke tahun-tahun 

manfaatnya.
2. hal-hal yang perlu diperhatikan adalah.

Depresiasi bukanlah teknik untuk menilai aktiva tetap dan dengan melakukan depresiasi tidaklah 
secara  otomatis  perusahaan  menyiapkan  uang  untuk  membeli  aktiva  tetap.antara  melakukan 
depresiasi  dan  menyisihkan  uang  untuk  membeli  aktiva  tetap  merupakan  dua  tindakan  yang 
berbeda.

3. factor-faktor yang mempengaruhi depresiasi.
a. cost dari aktiva tetap yang bersangakutan
b. umur ekonomis dari aktiva yang bersangakutan.
c. Nilai residu.
d. Pola penggunaan aktiva.

4. metode penyusutan/depresiai
- Metode factor waktu

Metode Depreciable 
value (DV)

Tarif Kondisi
Th  1 
penuh

Th 1 tidak penuh 
(mis.5 bln)

Th 2, dst

Garis lurus Cost - residu DV / UL * Tarif x DV 5/12 x tarif x DV Tarif x DV
Double Declining Cost DV / UL x 2 Tarif x BV 5/12 x tarif x BV Tarif x BV
Jumlah angka tahun 
(mis.UL 5 th)

Cost - residu Sisa  umur/ 
jumlah tahun

5/15 x DV 5/12 x 5/15 x DV (7/12 x 5/15 x DV )+ 
(5/12 x 4/15 x DV)

- Metode factor kegunaan
a. Metode input, misal jam kerja

Yang  diperhitungkan  adalah  cost  dan  residu,  serta  estimasi  jam  kerja.  Tarif  =  (cost  – 
residu)/estimasi jam kerja. Sedangkan depresiasi tahunan = realisai jam kerja tahun tsb x tarif.

b. Metode output, misal unit produksi
Yang diperhitungkan adalah cost dan residu, serta estimasi unit produksi. Tarif = (cost – residu) 
/ estimasi unit produksi. Sedangkan depresiasi tahunan = realisasi unit produksi x tarif.

- Metode penyusutan group
a. sistem tertutup ; kelompok asset yang disusutkan sepanjang umur asset tidak akan ditambah 

dengan asset baru meskipun sejenis
b. sistem terbuka ; kelompok asset yang disusutkan dapat ditambah dengan perolehan baru atau 

berkurang dengan pelepasan asset sejenis.
- Metode composite

Dalam  metode  ini  aset  yang  umurnya  berbeda  dimasukkan  dalam  satu  kelompok  dan 
ditentukan jumlah cost seluruhnya. Selanjutnya dihitung penyusutan tahunan masing-masing 
kemudian  dijumlahkan seluruh  aset.  Hasil  penjumlahan  ini  dibandingkan  dengan cost  total 
untuk mencari tarif penyusutan tahunan. Metode ini tidak dianjurkan oleh FASB. Jika ada aset 
yang dilepas, maka selisih antara cost aset yang dilepas dengan kas yang diterima digunakan 
untuk menyesuaikan akumulasi penyusutan. Tidak ada gain atau loss.

Amortisasi intangible assets.
Intangible assets ada 2 kelompok (PSAK), yaitu yang masa manfaat tidak terbatas (merek dagang, 
perpetual francise, goodwill) dan yang masa manfaatnya terbatas (patent, hak cipta, lisensi). Namun, 
APBo 17 mengharuskan perusahaan mengamotisasi intangible asetnya selama umur ekonomis tidak 
melebihi 40 tahun. Sedangkan PSAK 19 menghendaki amortisasi tidak melebihi 20 tahun. FASB dan 
IAI memakai metode garis lurus untuk amortisasi intangible aset.
Deplesi Aset Mineral
Aset mineral (tambang) disusutkan dengan sistem deplesi. Metode yang dipakai biasanya metode unit 
produksi.
Impairment
Pada prinsipnya, setiap asset yang diperoleh diasumsikan akan menghasilkan cash inflow di masa 
datang sebagai kompensasi atas cash outflow untuk memperolehnya. Sehingga ketika asset tersebut 
dinilai tidak lagi memenuhi hal ini, maka dilakukan pengakuan suatu impairment (kerugian/kegagalan). 
Namun, keputusan untuk melakukan impairment bukan sesuatu yang sederhana. Pedoman yang harus 
diperhatikan antara lain (SFAS 121):
1. Kapan seharusnya melakukan penilaian untuk kemungkinan impairment; saat ada perubahan yang 

material dalam penggunaan aset atau lingkungan bisnis, atau ada informasi nilai pasar aset turun.
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2. Kapan melakukan impairment; saat estimasi  undiscounted future cash flow  lebih rendah dari BV 
aset (termasuk goodwill). Namun, sebenarnya syarat ini sangat longgar karena FCF belum di-PV-
kan, padahal FCF = BV saja sudah bisa dikatakan rugi.

3. Bagaimana mengukur kerugian; dari selisih BV dengan fair value. Kerugian impairment pertama 
kali digunakan untuk mengurangi goodwill  terkait perolehan aset itu.

4. Informasi yang harus diungkap; deskripsi aset yang impaired, alasan, asumsi pengukuran kerugian 
dan segmen bisnis yang terpengaruh.

Pengakuan Gain-Loss impairment :
Impairment FASB IASC
Loss - dilakukan impairment

- Loss diakui
- dilakukan impairment
- Loss diakui

Gain - tidak dilakukan impairment
- gain tidak diakui
- mungkin, alasannya karena nilai suatu 

aset  tidak  selalu  berbanding  lurus 
dengan BV-nya

- gain tersebut pada dasarnya tidak riil

- dilakukan impairment
- gain diakui
- gain  yang  diakui  bukan  gain  riil 

sehingga  tidak  dimasukkan  dalam 
laporan L-R

- gain  dilaporkan  pada  Retained 
earning  statement  sbg  Revaluation 
Equity Reserve

 Retirement
Aset tetap dapat ditarik dari penggunaan dengan dijual, ditukar dengan aset non cash lainnya atau 
ditukar dengan aset sejenis. 
1. Menjual atau menukar dengan aktiva tidak sejenis atau dari lini bisnis yang berbeda

Ketika aset dijual atau ditukar dengan aset tidak sejenis maka kas/aset baru didebet, akumulasi 
penyusutan didebet dan aset lama dikredit, serta diakui loss atau gain yang terlibat. Loss atau gain 
dihitung dengan membandingkan harga jual(nilai pertukaran) dengan BV aset lama. Yang harus 
diperhatikan adalah memastikan bahwa sebelum retirement adalah BV aset lama telah disusutkan 
sampai saat retirement. 

2. Pertukaran aset tetap non moneter
- Setiap indikasi loss selalu diakui
- Indikasi gain

Kondisi pertukaran Perlakuan terhadap gain
Aset tidak sejenis Diakui seluruhnya
Aset dari lini bisnis yang berbeda Diakui seluruhnya
Aset sejenis, melibatkan kas 25% nilai pertukaran* ke atas Diakui seluruhnya
Aset sejenis, melibatkan kas kurang dari 25% Diakui sebagian (% x indikasi gain)
Aset sejenis, tidak melibatkan kas Tidak diakui

* nilai pertukaran = kas yang diterima + MV aset yang diterima; atau MV aset yang diserahkan
3.   Pencatan nilai aset baru yang diterima

Kondisi Pihak
1 Mendapat gain Mendapat loss
Tidak melibatkan kas BV aset lama BV aset lama – loss
2 Memberikan kas Menerima kas
Di atas 25% BV aset lama + kas dibayarkan BV aset lama – kas diterima
Kurang dari 25% BV aset lama + kas dibayarkan BV aset lama + portion gain – kas diterima
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INVESTASI PADA SEKURITAS

Alasan perusahaan berinvestasi pada perusahaan lain :
1. Safety cushion
2. Cyclical cash needs
3. Investment for Return
4. Investment for Influence
5. purchase for control

Tipe sekuritas :
1. Debt (Hutang) : ada nilai jatuh tempo, tingkat bunga yang akan dibayarkan secara periodik, dan 

tanggal jatuh tempo.
2. Ekuitas (kepemilikan) : merepresentasikan kepemilikan dalam sebuah perusahaan, membawa hak 

atas deviden dan hak suara,  potensial  mengalami peningkatan nilai  karena harga sekuritasnya 
naik.

Klasiffikasi sekuritas :
1. Held  to  maturity  :  sekuritas (hanya hutang)  yang dibeli  dengan tujuan dan kemampuan untuk 

dipegang sampai jatuh tempo.
2. Available  for  sale  :  sekuritas  hutang  yang  tidak  dipegang  sampai  jatuh  tempo  dan  tidak 

diklasifikasikan sebagai trading sec atau sekuritas kepemilikan yang tidak dianggap sebagai trading 
sec dan tidak dicatat dengan metode ekuitas.

3. Trading securities  :  sekuritas (hutang dan kepemilikan)  yang dibeli  dengan tujuan untuk  dijual 
dalam waktu dekat untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga jangka pendek .

4. Equity  method :  sekuritas  (hanya  kepemilikan)  yang  dibeli  dengan tujuan mengendalikan  atau 
mempengaruhi secara signifikan perusahaan investee.  

Klsifikasi Tipe Disclosure  di neraca Perlakuan thd 
perubahan nilai 

temporer

Alasan

HTM Debt Cost yang diamortisasi Tidak diakui Prsh tidak bertujuan merealisaikan perubahan 
tersebut dalam waktu antara tanggal beli dg 
tanggal jatuh tempo

AFSS D & E Fair market value Dilaporkan pada 
stockholder 
equity

Hampir sama dg TS, tapi karena kemampuan 
realisasi tidak secepat TS maka dimasukkan dlm 
equity. Namun ketika menghitung compre income 
tetap dimasukkan

TS D & E Fair market value Dilaporkan pada 
laba rugi

Prsh bertujuan memdapat keuntungan jangka 
pendek, meskipun perubahan itu tidak 
direalisasikn. Karena untuk mengubah dari 
unrealized ke realized tinggal call brokernya.

Equity M Equity Nilai historis 
disesuaikan dg 
perubahan net aset 
investee

Tidak diakui Prsh tidak bermaksud merealisasikan perubahan 
tersebut, tapi mempertahankan tingkat kendali 
atau pengaruh pd investee

Pembelian Sekuritas
Baik investasi pada sekuritas hutang maupun kepemilikan, dicatat pada cost-nya layaknya pembelian 
aset lainnya. Yang membedakan mungkin hanya pada sekuritas hutang mungkin lebih rumit karena 
jual beli sekuritas ini dapat terjadi di antara tanggal bunga pasti ada bunga akrual. Biasanya pembeli 
akan membayar dulu bunga terutang ini.  Sedangkan perlakuannya ada dua pendekatan.  Pertama, 
pendekatan  aset  di  mana  bunga  pertama  diakui  sebagai  piutang  (debet).  Kedua,  pendekatan 
pendapatan di mana bunga langsung diakui pendapatan (debet). Contoh jurnal dengan pendekatan 
aset.
      Investment in TS.................xxx
      Interest Rec.........................xxx
                     Cash ......................................xxx

Pengakuan Pendapatan dari Investasi Sekuritas
Sekuritas Hutang 
Investor sekuritas hutang biasanya mencatat investasinya tidak pada nilai nominalnya, melainkan pada 
cost dan nilai bersih premium atau diskon. Pendapatan yang diterima investor adalah berupa bunga. 
Pada TS pendapatan bunga diakui sebesar kas yang diterima/akan diterima tanpa ada penyesuaian 
atas  nilai  premium/diskon.  Sedangkan  pada  HTM  pendapatan  bunga  diakui  sebesar  kas  yang 
diterima/akan diterima disesuaikan dengan amortisasi premium/bond.
Sekuritas Kepemilikan
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Kepemilikan Pengaruh Metode akunt Pengakuan Pendapatan
Deviden Laba bersih

> 50% Pengendalian Equity mtd ;konsolidasi Mengurangi investasi Menambah investasi
20 s.d 50 % Signifikan Equity method Mengurangi investasi Menambah investasi

< 20% Tak signifikan Sbg TS atau AFS Mengakui pendapatan -
Yang kompleks dari equity method adalah ketika terjadi penjualan kepemilikan perusahaan di mana 
harga jual yang dibayarkan investor tidak sama dengan nilai  buku yang diterimanya. Hal ini terjadi 
karena adanya over/undervalued aset yang tercatat  dalam buku investee. Selisih antara harga jual 
dengan nilai buku akan dialokasikan pada depreciable assets dan sisanya dicatat sebagai goodwill. 
Sehingga  ke  depan  pendapatan  investor  harus  disesuaikan  dengan  incremental  depreciation  dan 
amortisasi goodwill. 
Contoh : A membeli 40% kepemilikan B (BV = 500 M) senilai 250 M. Ini berarti harga pasar B sebesar 
625 M Selisih 125 M akan dialokasikan ke depreciable assets yang dapat diidentifikasikan sebesar 50 
M (didepresiasikan 10 tahun), sisanya 75 M dicatat sebagai goodwill (diamortisasikan 20 tahun). Untuk 
tahun  tersebut  A  harus  membuat  jurnal  untuk  menyesuaikan  pendapatan  investasinya  dengan 
additional depreciation sebesar 2 M (50 x 40% / 10 th) dan amortisasi goodwill sebesar 1,5 M (57 x 
40% / 20 th). 

Investor sekuritas hutang biasanya mencatat
Perubahan temporer nilai sekuritas
Sec. Perlakuan Contoh Jurnal

TS -   mengakui unrealized gain/loss –TS , dilaporkan dalam 
laba-rugi sbg other income/expense

-   menyesuaikan nilai TS di neraca dengan selisih antara FV 
sekarang dengan nilai penyesuaian terakhir (market adjust)

Unrealized loss on TS......xxxx
              Market adjust.-TS.........xxx

AFSS -  mengakui  unrealized  gain/loss  –  AFSS,  dilaporkan  pada 
neraca pada S’Equity

- market adjust sama seperti pada TS

Unrealized decrease in value AFS...xx
              Market adjust.-AFSS.............xx

HTM - tidak ada pencatatan atas perubahan nilai temporer -
 
Penjualan Sekuritas
Ketika  sekuritas  dijual,  jurnal  harus  dibuat  untuk  menutup  carrying  value  dari  buku  investor  dan 
mencatat  kas  yang  diterima.  Selisih  antara  keduanya  diakui  sebagai  realized  gain/loss.  Realized 
gain/loss karena telah terjadi  “an arm‘s-lenght transaction”  dan sekuritas telah dijual  secara aktual. 
Untuk TS dan AFS CV akan sama dengan cost asli, sedangkan HTM akan berubah dengan amortisasi 
premium atau diskon dan equity method akan berubah dengan perubahan nilai buku investee. Market 
adjust tidak memberikan pengaruh pada penjualan sekuritas. Yang perlu diperhatikan untuk sekuritas 
hutang perlu disesuaikan dengan bunga yang dihasilkan sampai tanggal penjualan beserta amortisasi 
premium/diskon.

Transfer antar kategori sekuritas
-  Saat  dilakukan  transfer,  kategori  sekuritas  lama ditutup  (kredit)  beserta  penyesuaian  nilai  pasar 

(market adjustment) dan kategori baru didebet, serta diakui unrealized change in value yang timbul.
Transfer Perlakuan atas unrealized change Cara menghitung unrealized change

Dari TS Diakui dalam laba rugi berjalan (unrealized gain/loss 
on transfer of sec.)

Fair Value saat transfer – FV pada 
tanggal neraca terakhir

Ke TS Diakui dalam laba rugi berjalan (unrealized gain/loss 
on transfer of sec.)

FV saat transfer – Cost 

HTM ke AFSS Mengakui unrealized change dalam stockholder 
equity (unrealized decrease/increase in value AFSS)

FV saat transfer – Cost

AFSS ke HTM Unrealized change yang sebelumnya diakui dalam 
S’equity akan diamortisasi dengan metode bunga 
efektif (unrealized decrease/increase in value AFSS)

FV saat transfer – FV pada tanggal 
neraca terakhir 

Perubahan Kategori Equity Method
Perubahan kategori dalam Equity method bisat terjadi dalam lingkungan bisnis, misalnya pelepasan 
atau  penambahan  kepemilikan.Perubahan  dari  Equity  method  tidak  kompleks,  karena  tidak 
memerlukan penyesuaian. Carrying value investasi  saat terjadi perubahan menjadi  dasar baru nilai 
investasi. Ke depan tidak perlu dilakukan penyesuaian amortisasi/depresiasi dan penerimaan deviden 
diakui sebagai pendapatan.
Sedangkan  perubahan  ke  Equity  method  memerlukan  penyesuaian  retroaktif  untuk  mengakui 
pendapatan sebelumnya, seandainya equity method digunakan sejak pertama kali.
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LEASING

1. Leasing adalah perjanjian khusus dalan jangka waktu tertentu yang menetapkan syarat-syarat 
pengalihan, pemakaian aset dari lessor (pemilik aktiva) ke lessee (pengguna aktiva). 

2. Manfaaat bagi lessee:
a). tidak ada uang muka 
b). menghindari resiko kepemilikan
c). lebih fleksibel

3. Manfaat bagi lessor
a). meningkatkan volume penjualan
b). kelangsungan hubungan dengan pihak lesse
c). mempertahankan nilai sisa

4. Pengklasifikasian leasing
a. Capital Lease

Kriteria yang berlaku bagi lesse dan lessor
a). adanya pengalihan kepemilikan aktiva di akhir periode leasing
b). adanya bargain purchase option
c). jangka waktu leasing >= 75 % taksiran umur ekonomis aktiva
d). present vale minimum lease paymentnya >= 90% fair market value aktiva

Kriteria tambahan yang harus dipenuhi lessor
a). ketertagihan pembayaran lease minimum dapat diramalkan
b). biaya  yang  masih  harus  dikeluarkan  oleh  lessor  selama  periode  leasing  dapat 

diketahui
Kriteria yang harus dipenuhi lessee untuk pengakuan sebagai capital lease cukup 1 diantara 4, 
sedangkan bagi lessor harus dipenuhi kriteria tambahan.
Jika  lease  diklasifikasikan  berdasarkan  kriteria  1  atau  2  maka  amortisasi  dilakukan 
berdasarkan umur harta/aktiva.
Jika  diklasifikasikan  berdasarkan  kriteria  3  atau  4  maka  amortisasi  dilakukan  berdasarkan 
periode leasing.

b. Operating Lease
Lease  jenis  ini  diperlakukan  sebagai  sewa  menyewa  biasa  dan  tidak  memenuhi  satupun 
kriteria capital lease di atas.

5. Tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung lease ada dua yaitu:
a. Implicit interest rate adalah bunga yang digunakan lessor untuk menghitung pembayaran 

sewa.
b. Incremental borrowing rate adalah bunga yang ditanggung lessee jika ia meminjam uang 

dari bank untuk keperluan leasing. 
Jika lessee mengetahui kedua tingkat bunga tersebut maka lessee dapat memilih suku bunga 
mana yang digunakan. Biasanya implicit rate lebih rendah daripada incremental.Akan tetapi, 
bila  bunga  implisit  yang  digunakan  menyebabkan  PV  lebih  dari  100%  maka  harus  tetap 
digunakan incremental.

A. AKUNTANSI UNTUK LESSEE
1. Operating Lease

- Ilustrasi  :  pembayaran  atas  sewa  ditetapkan  sebesar  Rp50.000  tiap  tahun,  maka 
jurnalnya :
Rent expense Rp50.000

Cash Rp50.000
- Pembayaran sewa Rp150.000/tahun untuk 2 tahun pertama dan Rp250.000 untuk 3 

tahun berikutnya, maka jurnalnya :
Untuk 2 tahun pertama
Rent expense Rp210.000*

Rent payable Rp60.000
Cash Rp150.000

* [(2x150.000) + (3x250.000)]/5 = 210.000
Untuk 3 tahun berikutnya
Rent expense Rp210.000
Rent payable Rp40.000

Cash Rp250.000

PSAK-Tim Sukses UKT Akuntansi 2006 36



Resume UKT Intermediete

2. Capital Lease
Ilustrasi ini akan digunakan untuk perlakuan-perlakuan akuntansi di bawahnya.
-    Jangka waktu lease : 5 tahun mulai 1 Januari 2005, non cancellable
-    Besar sewa                : Rp65.000 (termasuk Rp5.000 executory cost)  dibayar di muka 

sebelum periode berikutnya.
-    Taksiran masa manfaat : 5 tahun (straight line)
-    Residual value : 0
-    Suku bunga : 10% (baik implicit maupun incremental)
!!!! Cara mengerjakannya, tinggal mencari present value pembayaran sewa dan membuat 
tabel schedule pembayaran maka semua persoalan teratasi, heeee….
                    :
a). Lease umum (tanpa opsi)  

- PV = 60.000 (1 + PVIFA4,10%)

= 250.194
- Tabel pembayaran

Date Descrip. Jumlah Interest exp. Principal Lease Oblig.
1/1/05 balance 250.194
1/1/05 payment 60.000 60.000 190.194
31/12/05 payment 60.000 19.019* 40.981 149.213
Dst…

* 10% x 190.194 = 19.019
- jurnalnya….
1 Jan `05     Leased Equipment 250.194

Obligation under capital lease 250.194
1 Jan `05     Leased Expense 5.000

       Obligation Under Capital Lease 60.000
Cash 65.000

31 Des `05  Amortization exp. on Leased Equipment 50.039
Accum. Amort on Leased Equipment 50.039*

       * 250.194/5 = 50.039
31 Des `05   Prepaid Executory Cost 5.000

        Obligation Under Capital Lease 40.981
        Interest expense 19.019
Cash 65.000

b). Jika ada BPO  
Bargain Purchase Option (BPO) setelah 5 tahun Rp75.000 dan masa manfaat aktiva 
10 tahun.
- PV = 60.000 (1 + PVIFA4,10%) + 75.000 (PVIF5,10%)

= 296.762
- Tabel pembayaran

Date Descrip. Jumlah Interest exp. Principal Lease Oblig.
1/1/05 balance 296.762
1/1/05 payment 60.000 60.000 236.762
31/12/05 payment 60.000 23.676 36.324 200.438
31/12/06 payment 60.000 20.044 39.956 160.482
31/12/07 payment 60.000 16.048 43.952 116.530
31/12/08 payment 60.000 11.653 48.347 68.183
31/12/09 payment 75.000 6.817 68.183 0

- jurnalnya tinggal melihat tabel…jika opsi dilaksanakan, maka jurnalnya…
31 Jan `09     Obligation under capital lease 68.183

         Interest expensee 6.817
Cash 75.000

31 Jan `09    Equipment 148.381
       Accum. Amort on Leased Equipment 148.381

Leased Equipment 296.762
- jika opsi tidak dilaksanakan, maka….
31 Jan `09    Obligation under capital lease 68.183

               Interest expensee 6.817
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                    Accum. Amort on Leased Equipment             148.381
       Loss from failure to exercise BPO 73.381 

Leased Equipment 296.762

Jika  pada  tanggal  31/12/2007,  lessee  tidak  membayar  tapi  membeli  aset  tersebut 
seharga  Rp100.000….tenang,  liat  tabel  (yang  jelas  tidak  ada  pencatatan  laba/rugi 
pembelian).
31 Jan `07   Obligation under capital lease 160.482

              Interest expensee 16.048
                    Accum. Amort on Leased Equipment 89.029

       Equipment 131.203
Leased Equipment 296.762
Cash 100.000

       * 3/10 x 296.762 = 89.029

c). Ada penjaminan residual value   
≥ Nilai sekarang (PV) dari jaminan residual value diikutsertakan dalam perhitungan 

nilai leased equipment.
≥ Pada saat berakhirnya periode lease, jumlah tsb dimasukkan sebagai obligation 

lease.
≥ Jika jumlah tsb wajib dibayar lessee,  maka jumlah kewajiban di-nolkan dengan 

pengeluaran kas.
≥ Bila jumlah yang dikeluarkan lebih kecil dari jaminan, selisihnya dianggap sebagai 

beban tahun berjalan.

B. AKUNTANSI UNTUK LESSOR
Pada capital lease, biasanya lessor mengeluarkan biaya langsung awal/initial direct cost (IDC) 
yang berkaitan langsung dengan kegiatan sebelum kesepakatan lease disetujui.
Perlakuan IDC adalah sbb:

Operating Lease IDC dianggap aset dan diamortisasi selama 
                                                                                   lease term
Lessor

                                                                                      Sales type : IDC sebagai pengurang laba

Capital Lease
DFL : IDC diakui sebagai aset dan 
diamortisasi selama lease term dg 
mengurangi interest revenue

Direct Financing Lease (DFL) adalah leasing yang melibatkan lessor yang bergerak dalam 
kegiatan  pembiayaan  bank  atau  lembaga  keuangan  sehingga  pendapatan  yang  diperoleh 
merupakan pendapatan bunga.
Sales Type Lease adalah leasing yang melibatkan produsen atau penyalur yang menggunakan 
lease  sebagai  salah  satu  metode  pemasaran  produknya,  pendapatan  yang  diperolehnya 
merupakan laba/rugi selisih COGS dengan harga jual dan pendapatan bunga atas pembayaran 
terutang.

Perlakuan Akuntansi
1. Operating Lease

- Pengeluaran IDC
Deffered IDC xx

Cash xx
       - Penerimaan pembayaran sewa

Cash xx
Rent Revenue xx
Exceutory Cost xx

       - Pada akhir tahun pertama 
Amortization of IDC (disesuaikan dengan lease term) xx

Deffered IDC xx
Depreciation Expense xx
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Accum. Depreciation xx

2. DFL
Illustrasi:
-    Jangka waktu lease : 5 tahun mulai 1 Januari 2005, non cancellable
-   Besar sewa                       : Rp65.000 (termasuk Rp5.000 executory cost)  dibayar di muka 

sebelum periode berikutnya.
-    Taksiran masa manfaat : 5 tahun (straight line)
-    Residual value : 75.000
-    Suku bunga : 10% (baik implicit maupun incremental)
Maka,
 PV = 75.000 (1 + PVIFA4,10%) + 75.000 (PVIF5,10%)

= 296.762
Skedul penerimaan
Date Descrip. Jumlah Interest Rev. Lease  Pay 

Receive
Unearnt 
Interest Rev.

1/1/05 balance 375.000 78.238
1/1/05 receipt 60.000 315.000 78.238
31/12/05 receipt 60.000 23.676* 255.000 54.562
31/12/06 receipt 60.000 20.044 195.000 34.518
31/12/07 receipt 60.000 16.048 135.000 18.470
31/12/08 receipt 60.000 11.653 75.000 6.817
31/12/09 receipt 75.000 6.817 68.183 0

* (315.000 – 78.238) x 10% = 23.676
Jurnalnya…..
1 Jan 2005 Lease payment receiveable 375.000

Equipment purchase for lease 296.762
Unearned interes revunue 78.238

1 Jan 2005 Cash  65.000
Lease payment receiveable 60.000
Executory cost 5.000

31 Des `05 Cash 65.000
Lease payment receiveable 60.000
Deferred Executory cost 5.000

31 Des `05 Unearned interest revenue 23.676
Interest revenue 23.676

31 Des `09 Unearned interest revenue 6.817
      Equipment 75.000

Lease peymeny receiveable 75.000
Interest revenue 6.817

3. Sales Type Lease
Illustrasi:
-    Jangka waktu lease : 5 tahun mulai 1 Januari 2005, non cancellable
-   Besar sewa                       : Rp65.000 (termasuk Rp5.000 executory cost)  dibayar di muka 

sebelum periode berikutnya.
-    Taksiran masa manfaat : 5 tahun (straight line)
-    Purchase option : 75.000
-    COGS : 160.000
-    IDC : 15.000
-    Suku bunga : 10% (baik implicit maupun incremental)
Maka,….
Pengakuan pendapatan:
-   Minimum lease payment = 60.000 X 5 + 75.000

= 375.000 Interest 
rev =
-   FMV = 60.000 (1 + PVIFA4,10%) + 75.000 (PVIF5,10%)          78.238

= 296.762
-   COGS = harga pokok + biaya awal Profit = 121.762

= 160.000 + 15.000
= 175.000
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Jurnalnya….
1 Jan 2005 Lease payment receiveable 375.000

Sales 296.762
Unearned interest revenue 78.238

1 Jan 2005 COGS 175.000
Finished Goods 160.000
IDC 15.000

1 Jan 2005 Cash 65.000
Lease payment receiveable 60.000
Executory cost 5.000

Jika dalam Sales Type Lease, residual value tidak dijamin, maka…
Illustrasi:
-    Jangka waktu lease : 5 tahun mulai 1 Januari 2005, non cancellable
-   Besar sewa                       : Rp65.000 (termasuk Rp5.000 executory cost)  dibayar di muka 

sebelum periode berikutnya.
-    Taksiran masa manfaat : 5 tahun (straight line)
-    Nilai residu : 75.000 (tidak dijamin)
-    COGS : 160.000
-    IDC : 15.000
-    Suku bunga : 10% (baik implicit maupun incremental)
Maka,….
Pengakuan pendapatan:
-   Minimum lease payment = (60.000 X 5 + 75.000) – 75.000 (PVIF5,10%)

= 328.432 Interest 
rev =
-   FMV = 60.000 (1 + PVIFA4,10%)          78.238

= 250.194
-   COGS = (harga pokok + biaya awal) – 75.000 (PVIF5,10%)     Profit = 

= (160.000 + 15.000) -  46.568                                      121.762
= 128.432

Jurnalnya….
1 Jan 2005 Lease payment receiveable 328.432

Sales 250.194
Unearned interest revenue 78.238

1 Jan 2005 COGS 128.432
Finished Goods 113.432
IDC 15.000

1 Jan 2005 Cash 65.000
Lease payment receivable 60.000
Executory cost 5.000

1 Jan 2005 Lease payment receivable 46.568
Finished good 46.568

C. TRANSAKSI SALES LEASE BACK
Sales lease back adalah perjanjian dimana satu pihak mejual aktiva kepada pihak lain 
kemudian pihak yang pertama me-lease aktiva itu kembali.
Pengakuan laba/rugi penjualan : 
- jika laba, keuntungan ditangguhkan dan diamortisasi selama umur aktiva 
- jika rugi, kerugian langsung diakui
Illustrasi :
-    Jangka waktu lease : 10 tahun mulai 1 Januari 2005, non cancellable
-    Besar sewa                      : 107.108  dibayar di muka  sebelum periode berikutnya.
-    Taksiran masa manfaat : 20 tahun (straight line)
-    Residual value : 75.000
-    Suku bunga : 10% (implicit)
-    COGS : 550.000
-    FMV : 750.000
-    Renewal option : 10.000/tahun selama 10 tahun

-    PV = 107.108 (PVIFA10,10%) + 10.000 (PVIF10,10%) X (PVIF10,10%)
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= 723.944 + 26.056
= 750.000

1 Jan 2005 Cash 750.000
Equipment 550.000
Unearned profit on sale lease back 200.000

1 Jan 2005 Leased equipment 750.000
Obligation under capital lease 642.892

Cash 107.108

31 Des 2005  Amortization expense lease equipment 37.500
Accumulated amortization 37.500

31 Des 2005  Interest expense 64.289
         Obligation under capital lease 42.819

Cash 107.108

31 Des 2005 Unearned profit on sale leaseback 10.000
Revenue earned on saler leaseback 10.000

Town`s Co. (buyer-lessor)
Cash 107.108
Lease payment receiveable 1.063.972

Equipment 750.000
Unearned interest revenue 421.080

Eqipment 750.000
Cash 750.000

Cash 107.108
Unearned interest revenue 64.289

Lease payment receiveable 107.108
Interest revenue 64.289
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ACCOUNTING CHANGE AND ERROR CORRECTIONS

A.PERUBAHAN AKUNTANSI
Tiga kategori Perubahan Akuntansi

• Perubahan estimasi akuntansi
• Perubahan prinsip akuntansi
• Perubahan pelaporan entitas

beberapa alternatif yang disarankan untuk pelaporan perubahan akuntansi adalah sebagai berikut
• Memunculkan kembali pelaporan keuangan periode sebelumnya yang memberikan pengaruh 

terhadap adanya perubahan akuntansi. Penyesuain yang dilakukan diawali dengan saldo 
RetainedEarning periode berjalan terhadap cumulative effect

• Tanpa adanya penyesuaian terhadap pelaporan keuangan periode sebelumnya. Pelaporan 
adanya perubahan cumulative effect  langsung ke Retained Earning periode berjalan

• Pelaporan cumulative effect pada laporan keuanagn periode berjalan  sebagai spesial item 
(langsung berpengaruh terhadap retained earning)

• Pelaporan cumulative effect sebagai item special, tetapi juga memberikan batasan informasi 
untuk periode sebelumnya termasuk pelaporan la[poran keuangan mengenai “Apa yang 
seharusnya dilakukan “ jika telah ada perubahan periode sebelumnya

• membuat perubahan itu (cumulative effect) pada periode berjalan dan pada periode tahun 
berikutnya tanpa penyesuaian

Perubahan Estimasi Akuntansi
Perubahan Akuntansi yang sering diperlukan diantaranya
1. piutang ragu-ragu
2. masa manfaat depresiasi asset tak berwujud
3. nilai sisa depresiasi asset
4. kewajiban garansi
5. kuantiti mineral (SDA) untuk deplesi
6. tunjangan pensiun atau tunjangan masa manfaat karyawan
7. jumlah periode dari biaya yang ditangguhkan (deferred cost)
setiap ada perubahan akuntansi harus direfleksikan pada periode berjalan dan periode mendatang. 
Tidak ada penyesuaian Retroactive untuk laporan yang dipresentasikan untuk perubahan estimasi 
akuntansi.
Perubahan akuntansi akan dianggap sebagai bagian normal proses akuntansi dan tidak ada koreksi 
untuk periode sebelumnya.

Perubahan Prinsip Akuntansi
merupakan perubahan dari satu prinsip akuntansi yang diterima umum ke prinsip lain, atau dari satu 
metode ke metode lain.
Jika suatu asset mengalami perubahan estimasi dan perubahan prinsip akuntansi dalam periode 
sama, maka perubahan tersebut akan diperlakukan sebagai perubahan estimasi bukan perubahan 
prinsip akuntansi (APB Opinion No.20)
1. Pengakuan perubahan prinsip sebagai cumulative effect

perubahan prinsip akuntansi secara umum akan dilaporkansebagai cumulative effect yang 
dilaporkan dalam Laporan Laba Rugi pada periode terjadinya perubahan tersebut. Cumulative effect 
dilporkan sebagai Extraordinary Item sebelum net income.Untuk analisis perubahan tersebut, maka 
informasi penyesuaian harus mencerminkan income yang akan dilaporkan dengan prinsip akuntansi 
yang baru dan pengaruhnya terhadap periode sebelumnya. EPS juga akan berubah sesuai 
perubahan tersebut.
2. Restatement prior periode untuk perubahan prinsip

Perubahan spesifik yang mempunyai keuntungan perlakuan retroaktif pada periode 
sebelumnya

• perubahan metode LIFO Inventory ke metode lainnya
• Perubahan metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang
• perubahan metode akuntansi full costing yang digunakan industri ekstraktif
• perubahan yang dilakukan pada waktu pendistribusian saham perusahaan

restatement retroactive yang terjadi menyebabkan cumulative effect dicatat langsung sebagai 
penyesuaian yang dihubungkan dengan saldo awal retained earning periode tersebut. data laporan 
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laba rugi yang dilaporkan untuk tujuan comparative juga harus disesuaikan untuk menggambarkan 
prinsip akuntansi yang baru.
3. Perubahan Pelaporan Entitas
Yang termasuk dalam Perubahan pelaporan entitas adalah:

• Mempresentasikan laporan konsolidasi atau kombinasi dalam satu laporan perusahaan secara 
individu

• Perubahan bagian khusus dari suatu grup perusahaan untuk laporan keuangan yang 
dipresentasikan

• Perubahan laporan keuangan perusahaan
• Kombinasi bisnis untuk pooling of interest
Jka ada perubahan entitas yang terjadi pada suatu periode maka laporan keuangan yang 
dipresentasikan pada tahun sebelumnya dibandingkan dengan periode terjadinya perubahan dan 
harus direfleksikan hasilnya pada operasi, kondisi, dan arus kas. Informasi mengenai alasan 
perubahan juga harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan entitas.

B. KOREKSI KESALAHAN
Klasifikasi kesalahan dalam akuntansi
• Kesalahan ditemukan pada periode berjalan dalam prosedur normal akuntansi
misalnya kesalahan pencatatan akun, kesalahan posting
Biasanya dideteksi pada periode berjalan dan segera dikoreksi
• Kesalahan terbatas untuk akun-akun neraca
misalnya pendebitan account receivable yang seharusnya note receivable.
Koreksi pada saat pembuatan neraca dan diungkapkan kembali untuk tujuan pelaporan komparatif
• Kesalahan terbatas untuk akun-akun laporan laba rugi
misalnya pendebitan office salaries yang seharusnya sales salaries
Koreksi harus segera dilakuakn saat ditemukannya kesalahan. Apabila kesalahan tidak berpengaruh 
pada net income, akun yang salah harus diungkapkan kembali untuk tujuan analisis dan pelaporan 
komparatif.
• Kesalahan yang berpengaruh terhadap akun-akun neraca dan laporan laba rugi

1. kesalahan dalam net income jika tidak terdeteksi secara otomatis akan meng 
counterbalance di periode fiskal bersangkutan

2. kesalahan dalam net income jika tidak terdeteksi secara tidak otomatis akan meng 
counterbalance di periode fiskal bersangkutan.
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ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENT

Prosedur analisis dasar
sumber utama analisis adalah laporan keuangan tahunan (income statement, Balance sheet, and Cash 
flows), dan dapat juga

• catatan atas laporan keuangan 
• ringkasan metode akuntansi yang digunakan
• pembahasan, analisis manajemen terhadap hasil-hasil keuangan
• laporan akuntan
• data keuangan komperatif untuk beberapa tahun

Prosedur analisis dapat digunakan untuk
• membandingkan  item-item  pada  laporan  keuangan  tahun  berjalan  dengan  item-item  laporan 

kjeuangan tahun sebelumnya.
• memeriksa keterkaitan dalam laporan keuangan
• mengetahui tingkat likuiditas dan solvabilitas
• mengetahui perkembangan / kemunduran usaha
• pertimbangan  investor  pada  profitabilitas,  dividen,  maupun  harga  investasinya  di  masa 

mendatang
• membantu manajemen mengambil keputusan untuk pengembangan usaha

Likuiditas adalah kemempuan perusahaan untuk memenuhi hutang-hutang lancarnya padasaat jatuh 
tempo
Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dalam jumlah yang cukup untuk 
membayar hutang-hutang jangka  panjangnya pada saat jatuh tempo.

Analisa Horisontal
analisis  presentase  kenaikan  atau   penurunan yang berhubungan dengan item-item pada laporan 
keuangan komparatif. Jumlah setiap item pada laporan keuangan terakhir dibandingkan dengan item 
terkait pada laporan keuangan sebelumnya. Dua langkah analisis:

• menghitung jumlah perubahan dari periode dasar terhadap periode terakhir
• Membagi jumlah rupiah dari jumlah perubahan itu dengan jumlah periode dasar

Analisa vertikal
analisis  mengenai  item-item  yang  ada  dalam  laporan  keuangan  atau  analisa  yang  menunjukkan 
hubungan tiap akun dalam laporan keuangan terhadap suatu dasar tertentu.

Laporan Common Size
analisis yang membandingkan kondisi perusahaan dengan perusahaan lainnya atau dengan rata-rata 
industri.
Laporan Common Size dapat mengidentifikasikan perlunya langkah-langkah perbaikan perusahaan. 
Laporan Common Size memudahkan untuk membandingkan peusahaan-perusahaan yang berbeda 
karena nilainya dalam presentase. 

Analisa 
solvensi

Modal kerja aktiva  lancar  -  hutang 
lancar

digunakan  untuk  mengetahui  kemampuan perusahaan 
untuk  membayar  dan  memenuhi  kewajibannya  yang 
jatuh tempo dalam jangka pendek

rasio lancar  aktiva  lancar  /  hutang mengindikasikan  kemampuan  keuangan  perusahaan 
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lancar secara umum. Semakin tinggi rasio lancar, semakin kuat 
keuangan perusahaan

rasio cepat aktiva cepat/hutang lancar menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar 
hutang  jangka  pendeknya  segera  dengan  aktiva 
cepatnya, yaitu aktiva yang paling cepat untuk dijadikan 
uang kas seperti  kas, piutang lancar, investasi jangka 
pendek

perputaran 
piutang usaha

piutang usaha 
rata-rata

penjualan kredit bersih/
piutang  usaha  rata-rata

piutang usaha rata-rata

(piutang  awal  +  piutang 
akhir)/ 2

2

mengukur kemampuan perusahaan untuk menagih kas 
dari pelanggan yang merupakan hasil penjualan secara 
kredit.
Perputaran  piutang  yang  sangat  tinggi   dapat 
menunjukkan adanya kebijakan kredit yang terlalu ketat
semakintinggi perputaran piutang menunjukkan semakin 
berhasil  kemampuan  perusahaan  dalam  menagih 
piutangnya

Jumlah  hari 
penjualan 
dalam piutang

persediaan 
rata-rata

harga  pokok  penjualan  / 
persediaan rata-rata

persediaan rata-rata

persediaan  awal+ 
persediaan akhir) / 2

mengukur berapa kali perusahaan dapat menjual tingkat 
rata-raya persediaannya dalam setahun
semakin  tinggi  akan  menunjukkan  semakin  baiknya 
tingkat penjualan persediaan perusahaan.

Jumlah  hari 
penjualan 
persediaan

HPP  rata-rata 
harian

persediaan  akhir  tahun/ 
HPP rata-rata harian

HPP rata-rata harian

 HPP / 365

menunjukkan  lamanya  waktu  yang  digunakan 
perusahaan untuk memperoleh, menjual, dan mengganti 
persediaan.
semakin  kecil  menunjukkan  semakin  baiknya 
manajemen penjualan perusahaan terhadap persediaan

Rasio  aktiva 
tetap terhadap 
kewajiban 
jangka 
panjang

aktiva tetap bersih / hutang 
jangka panjang

hutang jangka panjang

ukuran  yang  menunjukkan  marjin  pengamanan  dari 
pemegang wesel atau pemegang obligasi, menunjukkan 
kemampuan  perusahaan  untuk  meminjam  tambahan 
dana atas dasar jangka panjang

Rasio 
kewajiban 
terhadap 
ekuitas 
pemegang 
saham

total  hutang /  total ekuitas 
pemegang saham

total 
ekuitas pemegang saham

ukuran yang menunjukkan marjin pengaman dari  para 
kreditor,  menunjukkan  kemampuan perusahaan dalam 
menghadapi keadaan bisnis yang baik

Jumlah 
kelipatan 
pembayaran 
beban bunga

(laba  sebelum  pajak  + 
beban  bunga)  /  beban 
bunga

beban bunga

menunjukkan rasio risiko relatif  yang akan ditanggung 
penanggung hutang terhadap hutang-hutangnya selama 
periode berjalan
semakin  tinggi  rasio  ini  maka  semakin  kecil  risiko 
ketidakmampuan pembayaran bunga
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jumlah 
kelipatan 
pembayaran 
dividen P/S

laba bersih / jumlah saham 
preferen

jumlah saham preferen

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar 
dividen  kepada  pemegang  saham  preferen.  semakin 
tinggi maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan 
perusahaan

Analisa 
profitabilitas
rasio 
penjualan 
bersih 
terhadap 
aktiva

rata-rata  total 
aktiva

penjualan bersih /
rata-rata total aktiva

(aktiva awal+aktiva akhir) / 
2

menunjukkan seberapa efektif kemampuan profitabilitas 
perusahaan dalam menggunakan aktiva-aktivanya.
semakin tinggi rasio ini maka semakin baik kemampuan 
perusahaan menggunakan aktivanya untuk memperoleh 
hasil maksimal

tingkat  laba 
atas  total 
aktiva

laba bersih+beban bunga /
rata-rata total aktiva

menunjukkan ukuran profitabilitas perusahaan dari total 
aktivanya  tanpa  memperhatikan  bagaimana  aktivba 
tersebut dibiayai
semakin  tinggirasio  ini  maka  semakin  tinggi  pula 
kemampuan  perusahaan  menghasilkan  laba  dengan 
aktiva-aktivanya.

tingkat  laba 
atas  ekuitas 
pemegang 
saham

laba  bersih  /  rata-rata 
ekuitas pemegang saham

rata-rata  ekuitas 
pemegang saham

menunjukkan  kemampuan  perusahaan  menghasilkan 
laba dengan ekuitas yang diinvestasiakn oleh pemegang 
saham yang dimilikinya.
semakin tinggi rasio ini maka semakin besar laba yang 
diperoleh dengan menggunakan aktiva yang diperoleh 
dari investasi pemegang saham
perbedaan tingkat laba atas ekuitas pemegang saham 
dan tingkat laba atas total aktiva disebut LEVERAGE

Tingkat  laba 
atas 
pemegang 
saham biasa

=  laba  bersih  –  dividen 
saham preferen /  rata-rata 
ekuitas pemegang saham

rata-rata  ekuitas 
pemegang saham

menunjukkan  tingkat  laba  yang  diperoleh  perusahaan 
dengan  menggunakan  ekuitas  dari  penerbitan  saham 
biasa (laba dari modal investasi pemegangsaham biasa)

laba  per 
lembar saham 
biasa

laba  bersih  –  dividen 
saham  preferen  /  jumlah 
saham biasa beredar

menunjukkan  jumlah  laba  yang  akan  diperoleh  per 
lembar  saham  biasa.  semakin  tinggi  maka  semakin 
besar laba yang akan diperoleh oleh pemegang saham 
biasa.

rasio  harga 
laba

harga  pasar  per  lembar 
saham  biasa  /  laba  per 
lembar saham biasa

menggambarkan  prospek  laba  yang  akan  diperoleh 
perusahaan di masa yang akan datang. Semakin tinggi 
rasio  ini  maka  menunjukkan  semakin  besar  kelipatan 
laba per lembar saham yang akan diperoleh.

Dividen  per 
lembart C/S

  dividen  /  jumlah  saham 
biasa beredar

menunjukkan  besarnya  dividen  yang  akan  diperoleh 
oleh pemegang saham biasa.  semakin besar  rasio ini 
maka  semakin  besar  jumlah  dividen  yang  akan 
diperoleh pemegang saham

Hasil dividen dividen per lembar saham 
biasa / 
harga  pasar  per  lembar 
saham biasa

menunjukkan  tingkat  pengembalian  atas  pemegang 
saham biasa dalam bentuk dividen tunai. Hasil dividen 
atas  saham  biasa  ini  merupakan  fokus  utama  dari 
investor yang tujuan utamanya mendaoat pengembalian 
dalam bentuk dividen tunai atas investasinya.

Laporan Tahunan Perusahaan
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Laporan yang  menunjukkan  aktivitas  operasi  perusahaan setahun.  Bagian-bagian  laporan  tahunan 
adalah

• Financial Highlights
hasil singkat kegiatan perusahaan yang mengikhtisarkan hasil operasi untuk satu atau dua tahun yang 
lalu
memuat  pos-pos  penjualan,  laba  bersih,  laba  bersih  per  lembar  saham biasa,  dividen  tunai  yang 
dibayarkan, dividen tunai per lembar saham biasa, ekuitas pemegang saham akhir tahun, saham biasa 
yang beredar, nilai buku per saham dan harga per lembar saham
Biasanya juga dilampirkan posisi keuangan pada akhir tahun

• Surat dari Presiden Direktur kepada Pemegang Saham
membahas  hal-hal  kenaikan  atau  penurunan  laba  bersih,  perubahan  perusahaan  yang  telah  ada, 
pembelian, pembangunan pabrik baru, rencana masa depan, dan juga komitmen pembiayaan baru 
yang cukup besar

• Laporan Manajemen
pernyataan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen
Penilaian manajemen terhadap sistem pengendalian akuntansi perusahaan
komentar  terhadap  hal-hal  lain  yang  relevan  berhubungan  dengan  laporan  keuangan  dan  sistem 
akuntansi

• Laporan Auditor Independen
laporan hasil pemeriksaan dari akuntan publik yang telah mengaudit laporan keuangan perusahaan

• Ikhtisar data Historis
melaporkan data keuangan dan operasi terpilih dari periode yang lalu biasanya periode 5 atau 10 tahun

Pengaruh Metode Akuntansi Alternatif
Pelaporan akuntansi mempunyai beberapa alternatif dalam hal pemgungkapannya, mulai dari 

format laporan keuangan, metode penilaian, ataupun penggunaan nama-nama akun sesuai kegiatan 
perusahaan tersebut
Pengaruh Perubahan Harga pada Lpaoran Keuangan
pengaruh perubahan harga secara umum terbagi 2 yaitu:

• perubahan harga umum untuk semua komoditi dan jasa ( constant dollar accounting)
• Perubahan harga yang berhubungan dengan item khusus (Current Cost Accounting)

pelaporan keuangan yang melibatkan historical cost atau normal dollar diklasifikasikan sebagai berikut:

Historical cost valuation Current cost valuation
Pengukuran  dengan  nominal 
dollar

Historical cost nominal dollar Current cost nominal dollar

Pengukuran  dengan  dollar 
konstan

Historical cost dollar konstan Current cost dollar konstan

Laporan Keuangan Mata Uang Asing
laporan keuangan perusahaan yangmempunyai beberapa cabang di berbagai negara akan 

mengalami proses translasi dalam pelaporan keuangan perusahaan anak pada laporan keuangan 
perusahaan induk

Translasi ini merupakan proses pengkonversian satuan mata uang pada suatu negara (tempat 
perusahaan anak) terhadap mata uang dari negara tempat perusahaan induk. Spesifikasi yang pelu 
diperhatikan dalam translasi adalah sebagai berikut:

• asset dan hutang dikonversikan menggunakan niali tukar periode berjalan sst tanggal neraca 
perusahaan

• laporan laba rugi dikonversikan dengan menggunakan tingkat rata-rata pertukaran tahun tersebut
• dividen dikonversikan menggunakan nilai tukar pada saat pengumuman dividen tersebut
• modal saham dikonversikan berdasarkan nilai historisnya pada saat saham tersebut diterbitkan
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• retained earning dikonversikan pada tahun pertama menggunakan historical rate, tetapi pada 
periode berjalan dihitung dengan konversi saldo retained earning periode sebelumnya pada 
laporan keuangan, ditambah dengan laba bersih, dan dikurangi dividen.
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