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Orang sering menyamakan atau sering bingung
antara income dengan cash flows. Yang sering

menjadi pertanyaan adalah “apakah income sama
dengan sejumlah kas yang dihasilkan dari operasi

sukses suatu perusahaan?”
Tidak. 

Untuk berbagai alasan, kebanyakan jumlah tersebut
berhubungan dengan accrual accounting. Tapi
terkadang income dan cash flows dari kegiatan

operasi perusahaan memiliki jumlah yang sama, 
karena keduanya memberikan ukuran kinerja

(performance) sebuah perusahaan.
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Income?

Salah satu definisi yang banyak diterima
tentang income (penghasilan):

Income merupakan jumlah yang dapat
dikembalikan oleh suatu entitas kepada
investornya dan masih meninggalkan entitas
dalam keadaan well-off pada akhir periode
sebagaimana pada awalnya.

Apa yang dimaksud dengan well-off dan
bagaimanakah cara mengukurnya?
Ada dua konsep pemeliharaan modal yang 
dipertimbangkan oleh FASB dalam kerangka
konseptualnya:
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Maintanance Concept of Income 
Determination

• Financial Capital Maintanance Concept
(Konsep pemeliharaan modal keuangan)

• Physical Capital Maintanance Concept
(Konsep pemeliharaan modal fisik)

Income Determination

Financial Capital Maintenance Concept 
mengasumsikan:

Sebuah perusahaan memiliki income jika
jumlah net assets (assets-liabilities atau
owner’s equity) pada akhir periode
meningkatkan jumlah net assets pada awal
periode setelah mengeluarkan pengaruh
transaksi dengan pemilik.

Net assets (ending)- Net assets (beginning) = 
Income
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Financial Capital Maintenance Concept

Asumsikan bahwa Kreidler, Inc. memiliki
assets dan liabilities pada awal dan pada
akhir periode:

$560,000
$390,000

$170,000

$510,000
$430,000

$80,000

Total assets ……..
Total liabilities …
Net assets
(owner’s equity) ..

End of PeriodBeginning of 
Period

Asumsikan bahwa para investor berinvestasi
sebesar $40,000 pada bisnis ini dan menerima
pembagian (deviden) sebesar $15,000. 
Income selama periode ini dihitung sbb:

$170,000
80,000

$  90,000
(40,000)

15,000
$  65.000

Net assets, end of period ………..
Net assets, beg. of period ……….
Change (increase) in net assets..
Deduct investment by owners….
Add distribution (dividens) to 
owners income …………………….
Income ………………………………
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Income Determination

Physical Capital Maintenance Concept:
Income terjadi hanya jika kapasitas produktif
fisik usaha bertambah pada awal periode
yang sama setelah mengeluarkan pengaruh
transaksi dengan pemilik.
Konsep ini membutuhkan aktiva produktif
(persediaan, bangunan dan perlatan) dinilai
pada current cost aktiva modal ini
dipertahankan.

Jika nilai aktiva awal bersih sebesar $80,000
Kemudian meningkat menjadi $100,000 
karena ada kenaikan harga, maka
penghasilan akan menjadi $45,000 bukan
$65,000.
Perbedaan $20,000 merupakan jumlah yang 
perlu untuk mempertahankan kapasitas
produktif fisik dan tidak akan menjadi bagian
dari penghasilan.
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Transaction Approach

• Transaction Approach 
digunakan untuk
mengukur
penghasilan yang 
menekankan
perhitungan langsung
pendapatan dan
beban

Transaction Approach
• Juga disebut sebagai “matching method”

karena dasar peristiwa bisnis yang 
mempengaruhi unsur-unsur laporan
keuangan tertentu, yaitu; revenues, 
expenses, gains and losses.

• Income diukur sebagai perbedaan antara in 
flows sumber daya (revenues dan gains) 
dan out flows (expenses and losses) 
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Revenue and Gain Recognition

• Revenue diakui ketika perusahaan telah
memberikan jasa/barang untuk pelanggan
dan ketika pelanggan memberikan
pembayaran atau setidaknya janji
pembayaran yang sah (dapat direalisasikan) 
bagi perusahaan.

• Revenues & gains diakui ketika:
1.Direalisasikan atau dapat direalisasikan, 
2.Diperoleh melalui penyelesaian

substansial berbagai aktivitas yang 
terlibat di dalam proses keutungan
(earning)
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Expenses dan Loss Recognition

• Terdapat tiga kategori untuk
pengakuan Expenses dan Loss:

1. Direct Matching
Contoh: COGS merupakan direct 
expense yang dapat dicocokan dengan
income yang dihasilkan oleh penjualan
barang dan dilaporkan di dalam
periode waktu yang sama ketika
pendapatan diakui.

Expenses dan Loss Recognition

2. Systematic and rational allocation
Melibatkan assets yang menguntungkan
lebih dari satu periode akuntansi. Contoh: 
depr. Expense, amortization

3. Immediate recognition
Biaya yang tidak berhubungan dengan
income namun terjadi untuk
mendapatkan barang/ jasa yang secara
tidak langsung membantu menghasilkan
income. Contoh: administration exp. 
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• Secara tradisional, income dari kategori
operasi ditampilkan:
– Single step form- semua pendapatan dan

perolehan keuntungan (gains) yang 
diidentifikasi sebagai item operasi ditempatkan
terlebih dahulu pada income statement yang 
diikuti oleh semua biaya dan kerugian yang 
diidentifikasi sebagai item-item operasi. 
Perbedaan antara total income dan gain dengan
total expenses dan losses menunjukkan income 
dari operasi.

Form of the Income Statement

Single Step Form
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– Multiple step form- dibagi menjadi
bagian-bagian terpisah dan berbagai
macam subtotal dilaporkan, yang 
merefleksikan tingkat-tingkat berbeda
keuntungan yang berbeda.

Form of the Income 
Statement
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Components of the Income 
Statement

Income dari operasi berkesinambungan :
1. Revenue
2. Cost of goods sold
3. Operating expenses
4. Other revenues and gains
5. Other expenses and losses
6. Income taxes on continuing operations

Subtotal dalam income dari kategori
operasi yang berkesinambungan:

Gross profit =
Revenue – Cost of goods sold

Operating income =
Gross profit – Operating expenses

Income from Continuing 
Operations
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Income from Continuing Operations 
Before Taxes =

Operating income + Other revenues and gain 
– Other expenses and losses

Income from continuing operations =
Income from continuing operations before income 
taxes – Income taxes on continuing operations

Income from Continuing 
Operations
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Irregular Item
• Operasi yang dihentikan (discontinued operations)
• Pos-pos luar biasa (extraordinary items)
• Keuntungan dan kerugian tidak biasa, yang tidak

dipandang luar biasa.
• Perubahan prinsip akuntansi
• Perubahan estimasi


