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Learning Objectives
1. Menjelaskan komponen-komponen utama

pada neraca (aktiva, kewajiban, ekuitas
pemilik). Dan menyiapkan neraca yang 
terdiri atas aktiva dan kewajiban yang 
diklasifikasikan ke dalam kategori lancar
dan tidak lancar.

2. Mengidentifikasi beberapa perbedaan
dalam bentuk penyajian neraca.

3. Menganalisis kinerja dan posisi keuangan
perusahaan melalui perhitunganrasio-
rasio keuangan.
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Learning Objectives (cont.)

4. Memahami pentingnya catatan atas
laporan keuangan dan jenis-jenis
pengungkapan yang dibuat dalam
catatan atas laporan keuangan. 

5. Memahami keterbatasan-
keterbatasan utama neraca.
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The Balance Sheet

• Neraca adalah sebuah daftar aktiva (assets) and 
kewajiban (liabilities) organisasi pada saat
tertentu.  

• Selisih antara aktiva (assets) and kewajiban
(liabilities) disebut ekuitas (equity).

• Ekuitas dapat dikatakan sebagai aktiva yang 
dimiliki oleh pemilik organisasi, yaitu jumlah yang 
akan tersisa jika seluruh kewajiban dibayar.

• Neraca adalah pernyataan dari persamaan
akuntansi dasar:

Assets = Liabilities + Owners’ Equity
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How to Classify Items on the 
Balance Sheet

ü Current (1 tahun atau
kurang) – short term

ü Noncurrent (lebih dari
1 tahun) – long term

Working capital = CA - CL

Cadangan likuid yang tersedia untuk memenuhi
kebutuhan keuangan masa depan.
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Current Assets

Cash and sumber daya yang 
diharapkan dapat dikonversi
ke dalam cash selama siklus
normal operasi perusahaan
atau 1 tahun.

Cash and sumber daya yang 
diharapkan dapat dikonversi
ke dalam cash selama siklus
normal operasi perusahaan
atau 1 tahun.

Cash
Trading Securities

Accounts Receivables
Inventories

Prepaid Assets
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Operating Cycle

ReceivablesReceivables

CashCash

InventoriesInventories

PurchasesPurchasesCollectionsCollections

SalesSales
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Noncurrent Assets

• Investments 
• Property, 

plant, and 
equipment

• Intangible 
Assets

• Deferred 
income taxes
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Investments
• Efek utang dan ekuitas yang dibeli untuk

tujuan investasi dan tidak dijual dalam
waktu satu tahun.

• Investasi tersebut dimilki untuk tujuan
jangka panjang seperti memperoleh
penghasilan rutin laba, kenaikan nilai atau
apresiasi (apretiation) atau kendali atas
kepemilikan perusahaan.
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Property, plant, 
and equipment 
adalah properti
yang berwujud

dan bersifat
relatif permanen
yang digunakan
dalam operasi

bisnis .

Property, plant, 
and equipment 
adalah properti
yang berwujud

dan bersifat
relatif permanen
yang digunakan
dalam operasi

bisnis .

Plant, Property, and Equipment
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Intangible assets 
adalah hak jangka

panjang yang 
diperoloeh

perusahaan yang 
tidak berbentuk

fisik dan digunakan
dalam operasi
perusahaan.

Intangible assets 
adalah hak jangka

panjang yang 
diperoloeh

perusahaan yang 
tidak berbentuk

fisik dan digunakan
dalam operasi
perusahaan.

Intangible Assets

Ex: goodwill, hak paten, merek dagang, hak kelola
atau waralaba (franchise), hak cipta, formula, lease 
hold, daftar konsumen.
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Current liabilities are obligations expected to 
be paid using current assets or by creating 
other current liabilities.

Current liabilities are obligations expected to 
be paid using current assets or by creating 
other current liabilities.

Accounts and notes payable
Accrued expenses

Current portion of long-term 
obligations

Unearned revenues

Kewajiban yang diharapkan akan dibayar
dalam waktu 12 bulan, diklasifikasikan
sebagai kewajiban lancar (jk.pendek) 
selama kewajiban tersebut dibayarkan
selam siklus operasi perusahaan.

Kewajiban yang diharapkan akan dibayar
dalam waktu 12 bulan, diklasifikasikan
sebagai kewajiban lancar (jk.pendek) 
selama kewajiban tersebut dibayarkan
selam siklus operasi perusahaan.

Current Liabilities
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Kewajiban yang dapat ditarik (callable 
obligation) adalah kewajiban yang 

harus dibayar sesuai dengan keinginan
kreditor dan tidak ada tanggal jatuh

tempo yang jelas.

Kewajiban yang dapat ditarik (callable 
obligation) adalah kewajiban yang 

harus dibayar sesuai dengan keinginan
kreditor dan tidak ada tanggal jatuh

tempo yang jelas.

Callable Obligations

Pinjaman dapat ditarik oleh kreditor
apabila debitor melanggar kesepakatan
yang tertera dalam perjanjian utang.
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Noncurrent Liabilities

• Long-term debt
• Long-term lease 

obligations
• Deferred income 

tax liability
• Pension 

obligations
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Noncurrent Liabilities
• Utang jangka panjang disajikan pada nilai

sekarang yang didiskontokan, yang sejak awal
telah dihitung dari hasil penerbitan utang
tersebut.

• Wesel bayar, obligasi atau utang hipotik yang 
diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

• Untuk sewa guna usaha modal (capital lease) nilai
sekarang dari pembayran sewa masa datang
dicatat sebagai utang jangka panjang..

• Hampir seluruh perusahaan besar memilki
kewajiban pajak penghasilan tangguhan dalam
neracanya..

16

Contingent Liabilities
• Aktivitas masa lalu yang dapat menyebabkan

kemungkinan terjadinya utang di masa depan
walaupun kewajiban tersebut tidak terdapat pada
tanggal neraca.

• Contingent liabilities- kewajiban yang berpotensi
untuk timbul dan melibatkan ketidakpastian
sehubungan dengan adanya kerugian. Jika
kejadian di masa depan telah terjadi atau tidak
terjadi maka ketidakpastian ini akan hilang.

• Contoh: kewajiban penandatanganan pendamping
(cosigner) dalam sebuah pinjaman yang 
ditandatangani bersama (co-signed loan). Cosigner 
tersebut tidak memilki kewajiban atas pinjaman
tetapi kewajiban bisa timbul di masa depan jika
peminjam gagal membayar utangnya.
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Owners’ Equity

Metode untuk melaporkan ekuitas pemilik
bervariasi sesuai dengan bentuk usaha
perusahaan. Bentuk usaha biasanya dibagi
menjadi tiga kategori, yaitu: 

- Perorangan (proprietorships)
- Persekutuan (partenerships)
- Perseroan (corporations)
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Owners’ Equity

- Perorangan (proprietorships)
Dalam bentuk usaha perorangan ekuitas
pemilik pada aktiva disajikan pada sebuah
akun modal tunggal. Saldo akun ini adalah
hasil akumulasi dari investasi pemilik, 
penarikan oleh pemilik, dan laba atau rugi
masa lalu.
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Owners’ Equity

- Persekutuan (partenerships)
Akun modal dibentuk untuk masing-
masing sekutu (partner). Saldo akun modal 
mengikhtisarkan jumlah investasi, 
penarikan, dan bagian dari laba atau rugi
masa lalu untuk masing-masing sekutu
dan akun ini mengukur ekuitas masing-
masing sekutu dalam aktiva persekutuan.
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Owners’ Equity
• Dalam sebuah perseroan, selisih antara

aktiva dan kewajiban disebut sebagai
Stockholders’ atau shareholders equity.

• Dalam menyajikan ekuitas pemilik pada
neraca, terdapat perdebaan antara
ekuitas yang berasal dari:

1. Investasi pemegang saham yang disebut modal 
kontribusi (contributed capital) atau modal 
disetor (paid-in capital).

2. Ekuitas yang berasal dari laba yang disebut
sebagai laba ditahan (retained earnings).
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Contributed Capital
• Disajikan dalam neraca dalam dua bagian:
1. Capital Stock- Modal saham, Jumlah lembar

saham yang diterbitkan x nilai nominal (par 
value) atau nilai yang ditetapkan (stated value).
Dua jenis modal saham:

a. Preferred stock- pemegang saham preferen menerima
dividen kas yang tetap dan memilki kemungkinan yang 
lebih tinggi untuk memperoleh kembali investasinya
bila perusahaan mengalami kebangrutan.

b. Common stock- pemilik sebenarnya dari perusahaan; 
dapat memilih dewan direksi dan mempunyai
kepemilikan yang sah atas aktiva perusahaan setelah
seluruh klaim kreditor dan pemegang saham preferen
telah dipenuhi.
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Contributed Capital
2. Additional paid-in capital- Tambahan

modal disetor, merupakan investasi
pemegang saham dari pembayaran yang  
melebihi nilai nominal saham. 
Dipengaruhi oleh beragam transaksi
seperti pembelian atau perolehan kembali
saham (treasury purchases), penarikan
saham (share retirements) dan konversi
saham (stock conversions). 
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Retained Earnings
• Retained Earnings (RE)- Jumlah laba masa lalu

yang tidak dibagikan kepada pemegang saham.
• RE Deficit- Kelebihan pembayaran dividen atau

kerugian yang terjadi beberapa tahun yang akan
menghasilkan saldo laba ditahan yang negatif..

• Sebagian dari laba ditahan kadang-kadang
dilaporkan sebagai laba ditahan yang terikat atau
dibatasi dan tidak boleh digunakan untuk
pembayaran dividen kas. Hal ini menjadi jaminan
bahwa perusahaan tidak membayar dividen kas
kepada pemegang saham sejauh kemampuan
untuk membayar kreditor.
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Other Equity

X Corporation 
Common Stock

Par $10

treasury stock, pada saat perusahaan
membeli kembali sahamnya.
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Other Equity
FASB meminta

perusahaan untuk
mengikhtisarkan

perubahan dalam modal 
pemilik selain laba bersig

dan kontribusi dari
pemilik maupun distribusi

ke pemilik ikhtisar ini
disebut, other 

comprehensive income.

FASB meminta
perusahaan untuk
mengikhtisarkan

perubahan dalam modal 
pemilik selain laba bersig

dan kontribusi dari
pemilik maupun distribusi

ke pemilik ikhtisar ini
disebut, other 

comprehensive income.

Unrealized gains and 
losses, efek yang tersedia
untuk dijual dibeli tanpa
maksud untuk dijual tapi
juga tidak untuk dimiliki

secara permanen. Efek tsb
dilaporkan pada neraca
pada nilai pasar saat ini. 

Keuntungan atau kerugian
yang belum terelisasi

akibat adanya fluktuasi
pasar tidak dimasukkan

ke dalam laporan laba rugi
tapi disajikan sebagai
bagian dari komponen

modal. 

Unrealized gains and 
losses, efek yang tersedia
untuk dijual dibeli tanpa
maksud untuk dijual tapi
juga tidak untuk dimiliki

secara permanen. Efek tsb
dilaporkan pada neraca
pada nilai pasar saat ini. 

Keuntungan atau kerugian
yang belum terelisasi

akibat adanya fluktuasi
pasar tidak dimasukkan

ke dalam laporan laba rugi
tapi disajikan sebagai
bagian dari komponen

modal. 

Adjustments arising from 
the change in the equity of 

foreign subsidiaries, 
penyesuain terhadap nilai
tukar mata uang asing.

Adjustments arising from 
the change in the equity of 

foreign subsidiaries, 
penyesuain terhadap nilai
tukar mata uang asing.

unrealized gains and 
losses from the 

fluctuations in the 
value of derivatives, 
fluktuasi dari nilai

derivatif akan
dilaporkan sebagai

bagian dari akumulasi
laba keseluruhan lainnya.

unrealized gains and 
losses from the 

fluctuations in the 
value of derivatives, 
fluktuasi dari nilai

derivatif akan
dilaporkan sebagai

bagian dari akumulasi
laba keseluruhan lainnya.
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Form of The Balance Sheet

• Balance Sheet disusun dalam salah
satu dari 2 bentuk yaitu: 

1. Bentuk perkiraan (account form) 
Asset disajikan disebelah kiri dan
liabilities dan owners equity disajikan di
sebelah kanan. 

2. Bentuk laporan (report form) 
Assets, liabilities, dan owners’ equity 
disusun secara vertikal. 
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Notes to the Financial 
Statements

Merupakan penjelasan informasi yang 
dinilai sebagai bagian penting dari
laporan keuangan. Catatan atas laporan
keuangan pada umumnya terdiri atas:

1. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting
2. Informasi tambahan untuk mendukung 

jumlah total 
3. Pengungkapan informasi yang belum 

diakui dalam laporan keuangan
4. Informasi tambahan yang diperlukan
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Subsequent Event
• Peristiwa kemudian atau kejadian setelah tanggal neraca disebut

subsequent events or post balance sheet events
• Ada 2 jenis peristiwa kemudian yang memerlukan pertimbangan

manajemen dan evaluasi oleh auditor independen yaitu: 
1. Peristiwa yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang harus

dilaporkan dalam satu financial statement atau lebih untuk periode
akuntansi sebelumnya Contoh: Penyisihan untuk piutang ragu-
ragu, kewajiban garansi dan hutang pajak penghasilan
mencerminkan estimasi nilai yang diperkirakan. Estimasi ini
didasarkan pada informasi yang tersedia pada tanggal tertentu. Jika
peristiwa kemudian memberikan informasi yang menunjukkan
bahwa ada kondisi per tanggal neraca yang berbeda dengan yang 
diasumsikan ketika membuat estimasi, diperlukan perubahan
jumlah yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan. 

2. Peristiwa yang tidak mempengaruhi jumlah-jumlah dalam laporan
keuangan untuk periode akuntansi sebelumnya, tapi yang harus
dilaporkan dalam catatan pada laporan keuangan ini. Contoh : 
Bencana yang menghancurkan sebagai besar asset perusahaan, 
pengambilalihan perusahaan anak yang besar, penjualan obligasi
atau saham dalam jumlah besar dan kerugian atas piutang jika
penyebab kerugian itu terjadi setelah tanggal balance sheet.
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Limitation of Balance Sheet
1.Tidak mencerminkan secara umum nilai saat

ini suatu perusahaan. 
Sebagai gantinya sumber daya dan kewajiban entitas
biasanya disajikan menurut harga perolehan (Cost) 
berdasarkan transaksi-transaksi dan kejadian masa lalu. 

2.Ketidakstabilan nilai mata uang yaitu unit 
pengukuran akuntansi standar. 

Oleh karena adanya perubahan harga umum dalam
ekonomi, mata uang tidak mencerminkan daya beli yang 
konstan. Namun historical cost sumber daya dan equity 
yang ditunjukkan pada balance sheet tidak disesuaikan
terhadap perubahan daya beli unit pengukuran tersebut, 
yang mengakibatkan balance sheet mencerminkan assets, 
liabilities dan equity dalam satuan unit daya beli yang tidak
sama. 
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3. Kebutuhan akan komparabilitas (daya banding) 
dimana semua perusahaan tidak
mengklasifikasikan dan melaporkan semua
perkiraan yang sama secara seragam. 
Contoh : judul dan klasifikasi perkiraan berubah-
ubah

3. Masalah pengukuran, beberapa sumber daya dan
liabilities entitas tidak dilaporkan dalam balance 
sheet.. 
Contoh: Pegawai suatu perusahaan merupakan
salah satu sumber daya perusahaan yang bernilai, 
tapi tidak ditunjukkan pada neraca karena potensi
jasa masa depannya tidak dapat diukur dalam
nilai moneter. 
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End of Section 3


