
RANGKUMAN 

BAB 3 
Neraca Dan Catatan Atas Laporan Keuangan 
 

PENDAHULUAN 

Neraca pada umumnya, menyajikan aktiva dan kewajiban perusahaan. 
Namun tidak berarti neraca memuat informasi yang lengkap dan terkini 
tentang seluruh sumber daya ekonomi dan kewajiban peusahaan. Seperti yang   

dijelaskan pada Bab 1, pilihan untuk memuat suatu informasi kedalam laporan 

keuangan seringkali merupakan trade-off antara relevansi dan keandalan. Neraca 

selama ini sering dikritik karena dianggap terlalu mengutamakan keandalan 

dengan mencatat aktiva pada biaya histories dan bukannya pada nilai pasar. 

Namun dengan segala keterbatasannya, neraca tetap merupakan laporan keuangan 

yang penting. Pada kenyataannya laporan laba rugi dan arus kas dapat dikatakan 

memberikan informasi yang menjelaskan perkiraan-perkiraan neraca. Laporan 

laba rugi menyajikan laporan yang rinci tentang perubahan tahunan laba ditahan 

dan laporan arus kas menjelaskan secra rinci penyebab dari perubahan arus kas. 

Bab 3 akan dibahas dalam 3 topik yaitu : 

 

1) Kegunaan dan keterbatasan Neraca, serta Klasifikasi neraca. 

2) Unsur-unsur neraca. 

3) Catatan atas laporan keuangan. 

Dengan mempelajari Bab 3 ini dengan baik dan benar, diharapkan mahasiswa 

dapat : 

 

a. Mengidentifikasi penggunaan dan keterbatasan neraca. 

b. Mengidentifikasi klassifikasi utama neraca. 

c. Membuat neraca berklassifikasi dengan menggunakan format laporan dan 

perkiraan. 

d. Mengidentifikasi informasi neraca yang memerlukan pengungkapan tambahan. 

e. Mengidentifikasi teknik penggunaan utama untuk neraca. 

f. Mengidentifikasi ratio-ratio keuangan utama berikut pengukurannya. 
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Neraca, Keguaan dan Bentuk-bentuknya 
TOPIK 5 

A. KEGUNAAN DAN KETERBATASAN NERACA (BALANCE SHEET). 

 

Salah satu laporan keuangan utama yang disiapkan oleh para akuntan adalah 

neraca yang menunjukkan status keuangan entitas bisnis pada waktu tertentu. 

Neraca kadang-kadang disebut juga sebagao laporan posisi keuangan yang 

melaporkan aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham perusahaan bisnis 

pada suatu tanggal tertentu. Neraca memiliki bagian-bagian yang seimbang. Sisi 

kiri memuat aktiva yang mencerminkan sumberdaya yang dimiliki perusahaan. 

Sedangkan sisi kanan memuat kewajiban dan ekuitas pemilik yang mencerminkan 

klaim terhadap sumberdaya yang dimiliki perusahaan. Kesembangan dari 

persamaan neraca atau sisi kiri dan kanan tidak dapat diubah oleh transaksi 

apapun. Seoarang akuntan yang menyusun sebuah neraca yang tidak seimbang 

mengetahui bahwa suatu kesalahan klerikal telah terjadi. Dengan melihat apa yang 

termuat dalam sisi kiri dan kanan neraca maka neraca dapat juga membantu 

meramalkan jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas dimasa yang akan datang. 

 

1. Kegunaan Neraca. 

  

Dengan menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan ekuitas 

pemegang saham, neraca merupakan dasar untuk menhitung tingkat pengembalian 

dan mengevaluasi struktur modal perusahaan. Dalam hal ini neraca dapat 

dimanfaatkan untuk menganalisis likuiditas, solvabilitas dan fleksibilitas 

keuangan perusahaan.  

RANGKUMAN 

• Likuiditas, menunjukkan jumlah waktu yang diperkirakana akan dibutuhkan 

sampai suatu aktiva terealisasi atau sebaliknya dikonversi menjadi kas atau 

sampai kewajiban dibayar. Kreditor sangat berkepentingan dengan ratio likuiditas 

jangka pendek, seperti ratio kas terhadap kewajiban jangka pendek, KUMAN 

karena ratio ini mengindikasikan apakah perusahaan akan memiliki sumberdaya 

untuk melunasi kewajiban lancarnya dan ayang segera jatuh tempo. Demikian  

juga, pemegang saham menggunakan likuiditas untuk mengevaluasi kemungkinan 

deviden tunai, atau pembelian kembali saham. Secara umum, semakin tinggi 

likuiditas, semakin kecil resiko kegagalan perusahaan.  

 

• Solvabilitas, mengacu pada kemampuan perusahaan untuk mebayar hutang 

hutangnya pada saat jatuh tempo. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan 

memiliki hutang jangka panjang yang tinggi relative terhadap aktiva, maka 

perusahaan ini mwmiliki solvabilitas (solvency) yang lebih rendah disbanding 

perusahaan sejenis dengan hutang jagka panjang yang rendah. Solavabilitas yang 

rendah mengindikasikan bahwa perusahaan relative lebih beresiko karena 

aktivanya akan diperlukan untuk membayar kewajiban tetap ini. 

 

• Fleksibilitas keuangan. Likuiditas dan solvabilitas mempengaruhi fleksibilitas 

entitas yaitu kemampuan perusahaan mengambil tindakan yang efektif untuk 

mengubah jumlah dan penetapan waktu arus kas sehingga bisa bereaksi terhadap 

kebutuhan dan peluang yang tak terduga. Sebuah perusahaan yang memiliki 



banyak hutang menjadi tidak fleksibel secara keuangan, mungkin memiliki 

sumber kas yang terbatas atau tidak sama sekali untuk membiayai ekspansi atau 

melunasi hutang yang telah jatuh tempo. Sementara sebuah peusahaan yang 

mempunyai tingkat fleksibilitas keuangan yang tinggi akan lebih mampu melalui 

periode yang buruk, memulihkan diri dari krisis, dan memanfaatkan peluang 

investasi yang tak terduga dan menguntungkan. Secara umum semakin tinggi 

fleksibilitas keuangan, semakin kecil resiko kegagalan perusahaan. 

 

2. Keterbatasan Neraca 

 

Meskipun memilki banyak manfaat, neraca memiliki beberapa keterbatasan 

serius. Pemakai eksternal sering kali perlu mengetahui nilai sebuah perusahaan. 

Namun neraca secara umum tidak mencerminkan nilai saat ini dari suatu usaha. 

Rasio yang disukai antara para pemain di bursa efek adalah rasio buku terhadap 

pasar (book-to-market ratio) dihitung sebagaia total nilai buku modal biasa (total 

book value of common equity) dibagi dengan total nilai pasar modal biasa (total 

market value of common equity). Rasio ini mencerminkan perbedaan antara nilai 

neraca sebuah perusahaan dan nilai pasar actual perusahaan. Biasanya rasio ini 

selalu berkisar kurang dari satu karena banyak aktiva dilaporkan pada biaya 

historis. Selain itu karena laporan keuangan laba-rugi dan neraca saling 

berhubungan, maka tidaklah mengejutkan jika neraca memiliki banyak 

keterbatasan yang sama dengan laba-rugi. Berikut adakah keterbatasan penting 

dari neraca : 

 

• Biaya historis. Sebagian besar aktiva dan kewajiban dicatat pada biaya histories 

atau harga perolehan. Akibatnya, informasi yang dilaporkan dalam neraca 

memiliki reliabilitas yang lebih tinggi di satu sisi, namun disisi lain dikecam 

karena nilai wajar saat ini yang lebih releven tidak dilaporkan. 

 

• Pertimbangan dan estimasi yang digunakan untuk menentukan berbagai pos 

yang dilaporkan dalam neraca. Misalnya masa manfaat suatu aktiva, Jumlah 

piutang yang tak tertagih, Jumlah beban garansi yang harus dicadangkan dan lain-

lain. 

 

• Aktiva tidak berwujud. Sumberdaya manusia yang handal, produk yang 

unggul, pelayanan yang irma terhadap pelanggan ini jelas merupakan aktiva 

penting bagi perusahaan, namun neraca tidak dapat melaporkan karena tidak bisa 

dicatat atau diukur secara objektif. 

 

• Nilai tukar. Sebuah masalah yang berhubungan dengan neraca adalah 

ketidakstabilan nilai tukar yang mengakibatkan tidak dapat dipertahankannya 

daya beli yang konstan, sementara sumberdaya dan ekuitas pada neraca tidak 

disesuaikan terhadap perubahan didalam daya beli dari unit pengukuran. 

 

• Komparabilitas. Keterbatasan lain dari neraca juga berhubungan dengan 

kebutuhan untuk bisa dibandingkan (comparability), yaitu bahwa tidak semua 

perusahaan mengklasifikasikan dan melaporkan semua unsure neracanya dengan 

cara yang sama. Misalnya Klasifikasi judul dan perkiraan yang beragam. 



Perbedaan semacam ini membuat perbandingan menjadi sulit dan mengurangi 

nilai potensial analisis neraca. 

 

• Off-Balance-Sheet. Meningkatnya penggunaan dari pendanaan di luar neraca 

(off-balance-sheet). Untuk menghindari pelaporan kewajiban dalam jumlah yang 

besar pada neraca perusahaan. Pada kenyataan, aspek utama dari skandal 

akuntansi ENRON adalah penggunaan perjanjian pendanaan yang kreatif (dengan 

nama yang eksotik seperti Rhytms dan Raptor) GKUMAN 

 

Salah satu tantangan paling signifikan yang dihadapi profesi akuntansi adalah 

keterbatasan laporan keuangan, misalnya neraca. Sejumlah observasi enunjukkan 

bahwa para pemakai menentang penggantian model akuntansi berdasar histories 

dengan akuntansi berdasar nilai wajar. Akan tetapi, mereka menaganggap bahwa 

informasi nilai wajar berguna untuk jenis aktiva dan kewajiban tertentu serta 

untuk jenis industri tertentu. Selain itu, para pemakai juga menginginkan 

perusahaan mengungkapkan informasi mengenai estimasi serta asumsi yang 

digunakan untuk menentukan jumlah aktiva dan kewajiban yang material. 

Terakhir mereka menginginkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang resiko 

yang terkait denga instrument keuangan serta perjanjian pembiayaan diluar 

neraca. 

 

B. KLASIFIKASI NERACA. 

 

Walaupun tidak ada kategori standar, secara umu kerangka penyusunan neraca 

diklassifikasikan sebagai bagian lancer (current) atau jangka pendek (short term) 

dan tidak lancar (non current) atau jangka panjang (long term). Perkiraa-perkiraan 

dalam neraca dicantumkan menurut kategori utama sebagai aktiva, kewajiban dan 

ekuitas pemegang saham. Neraca yang berklsifikasi mengelompokkan perkiraan 

perkiraan ke dalam subkategori untuk membantu pembaca mendapatkan 

perspektif tentang posisi keuangan perusahaan dengan cepat. Aktiva biasanya 

diklasifikasikan dalam dua kelompok yaitu aktiva lancer dan tidak lancar. 

Kewajiban diklasifikasikan dalam : hutang jangka pendek (lancar) dan hutang 

jangka panjang. Bagi kebanyakan perusahaan, lancer berarti tidak lebih dari satu 

tahun, sedang tidak lancar berarti lebih dari satu tahun. Dengan demikian, aktiva 

dan kewajiban lancar adalah aktiva yang diharapkan dapat digunakan dan 

kewajiban yang diharapkan dapat dibayar dalam waktu tidak lebih dari satu tahun. 

Jika lebih dari satu tahun diklasifikasikan sebagai tidak lancar atau jangka 

panjang. Setelah aktiva dan kewajiban diklasifikasikan, selisihnya dapat 

ditentukan. Selisih aktiva lancar dan kewajiban lancar disebut modal kerja 

(working capital). Modal kerja adalah cadangan likuid yang tersedia untuk 

memenuhi kebutuhan keuangan masa depan. Pengklasifikasian aktiva dan 

kewajiban menjadi dua kategori yaitu lancar dan tidak lancar, kadangkala bersifat 

arbiter dan subjektif. Para pemakai laporan keuangan dapat merancang aturan 

pembagian kategori yang berbeda. Misalnya beberapa pemakai tidak memasukkan 

persediaan ketika mengevaluasi posisi modal kerja perusahaan. Pada dasarnya 

pemakai laporan keuangan memiliki kebebasan untuk menyusun dengan cara 

yang mereka inginkan. Walaupun terdapat unsur subjektivitas dalam klasifikasi 

lancar dan tidak lancar, namun kepopulerannya sebagai indicator likuiditas 



menunjukkan bahwa klasifikasi ini dapat memenuhi kebutuhan para pemakai 

dalam pengambilan keputusan. 

 

Klasifikasi Neraca 

________________________________________________________________ 

 Aktiva  Kewajiban  dan Ekuitas 

___________________________ ___________________________ 

 Aktiva Lancar 

 Aktiva Tidak Lancar 

  Kewajiban Lancar 

  Investasi Jangka Panjang  

  Kewajiban Jangka Panjang 

 Properti, Pabrik dan Peralatan Ekuitas Pemilik 

 Aktiva Tidak Berwujud  Modal Saham 

 Aktiva Lainnya  Modal Disetor Tambahan 

  Laba Ditahan 

 

 

Financial accounting Standards Board (FASB) sering menyatakan bahwa bagian 

dan subbagian dari laporan keuangan bisa lebih informative daripada laporan 

keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu pelaporan perkiraan hanya ikhtisar 

semata tidak dianjurkan, misalnya total aktiva, aktiva bersih, total kewajiban dan 

lain-lain. Masing-masing pos harus diklasifikasikan secara terpisah dengan rincian 

yang memadai, agar pemakai dapat mengevaluasi likuiditas, fleksibilitas 

keuangan, profitabilitas serta resiko. Demikian pula klasifikasi dalam laporan 

keuangan dengan mengelompokkan pos-pos yang memiliki karakteristik serupa 

dan memisahkan pos-pos yang memiliki karakteristik berbeda akan lebih 

membantu para pemakai terutama analis.  

 

• Berbeda Jenis dan Fungsi yang diharapkan. Aktiva yang berbeda jenis dan 

fungsi yang diharapkan dalam operasi sentral atau akyivitas lainnya harus 

dilaporkan sebagai pos terpisah. Misalnya persediaan barang dagang harus 

dilaporkan secara terpisah dari property, pabrik dan peralatan.GKUMAN 

• Implikasi atas fleksibilitas keuangan. Aktiva yang memiliki implikasi berbeda 

atas fleksibilitas keuangan perusahaan harus dilaporkan seabagai pos terpisah. 

isalnya aktiva yang digunakan dalam operasi dilaporkan terpisah dari aktiva yang 

dipegang untuk investasi dan aktiva yang terkena restriksi seperti peralatan yang 

di lease. 

• Likuiditas umum. Aktiva dan kewajiban yang memiliki karakteristik likuiditas 

umum yang berbeda harus dilaporkan sebagai pos terpisah. Misalnya Kas harus 

dilaporkan terpisah dari persediaan. Tujuan mengklassifikasi dan mengurutkan  

 

 

 

 

 

 

 



LATIHAN 

UMAN 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, silakan anda 

mengerjakan latihan berikut ini ! 

LATIHAN 

1) Bagaimana informasi yang terdapat dalam neraca dapat membantu para emakai 

laporan keuangan ? 

2) Apa yang dimaksud dengan likuiditas ? Serta urutkanlah aktiva-aktiva berikut 

menurut tingkatan likuiditasnya. 

a. Goodwill 

b. Persediaan 

c. Bangunan 

d. Investasi jangka pendek 

e. Piutang usaha 

3) Apa yang dimaksud solvabilitas ? Informasi apa yang terdapat dalam neraca 

yang dapat digunakan untuk menilai solvabilitas perusahaan ? 

4) Apa hubungan aktiva lancar dengan kewajiban lancar ? 

5) Beri contoh sedikitnya dua pos yang bernilai penting bagi perusahaan namun 

tidak dicatat dalam neraca dan beri alasan ! 

6) Sebuah majalah keuangan baru-baru ini menunjukkan bahwa suatu perusahaan 

memiliki fleksibilitas keuangan yang baik. Apa yang dimaksud fleksibilitas dan 

mengapa hal itu penting ? 

7) Apa keterbatasan utama dari neraca sebagai sumber informasi ? 

8) Apa yang dimaksud modal kerja ? Bagaimana hubungan modal kerja dengan 

siklus operasi ? 

 

 

RANGKUMAN 

 

Mengidentifikasi penggunaan neraca. Neraca menyediakan informasi mengenai 

sifat dan jumlah investasi dalam sumberdaya perusahaan, kewajiban kepada 

kreditor, dan ekuitas pemilik dalam sumber daya bersih. Neraca memberi 

kontribusi pada pelaporan keuangan karena menyediakan dasar bagi : penilaian 

likuiditas, Solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Memahami 

keterbatasan-keterbatasan utama neraca. Neraca sering tidak memberikan 

gambaran yang tepat tentang nilai suatu perusahaan. Alasan-alasan untuk hal ini 

termasuk penggunaan konsep biaya historis sebagai pengganti konsep nilai 

sekarang. Penghilangan beberapa pos aktiva penting dari neraca dan kegagalan 

untuk membuat penyesuaian terhadap perubahan nilai tukar maupun inflasi. 

Neraca tidak mengukur nilai pasar suatu perusahaan. Mengidentifikasi klasifikasi 

utama neraca. Unsur-unsur umum dari neraca adalah aktiva, kewajiban dan 

ekuitas. Klasifikasi utama dalam neraca pada sisi aktiva adalah aktiva lancar, 

investasi jangka panjang, property, pabrik dan peralatan, aktiva tidak berwujud 

dan aktiva lainnya. Klasifikasi utama kewajiban adalah kewajiban lancar dan 

kewajiban jangka panjang. Dalam suatu korporasi ekuitas pemilik pada umumnya 

diklasifikasikan sebagai modal saham, modal disetor tambahan, dan laba ditahan. 

 

 



TEST FORMATIF 
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Pilih salah satu jawaban yang paling tepat dari beberapa alternatif jawaban yang 

disediakan ! 

 

1)  Neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang disiapkan oleh akuntan  

dan menunjukkan :  

 

A. Status keuangan entitas bisnis pada waktu tertentu. 

B. Kinerja usaha entitas bisnis selama waktu tertentu. 

C. Tingkat kemampuan modal kerja entitas bisnis 

D. Tidak satupun jawaban di atas 

 

2) Bagian-bagian yang seimbang dalam neraca dapat ditunjukkan oleh : 

 

A. Bahwa total aktiva sama denga total kewajiban 

B. Bahwa total aktiva sama dengan total ekuitas 

C. Bahwa total kewajiban sama dengan total ekuitas 

D. Tidak satupun jawaban di atas 

 

3)  Neraca merupakan dasar untuk menghitung tingkat pengembanlian dan 

mengevaluasi struktur modal perusahaan. Dalam hal ini neraca dapat 

dimanfaatkan untuk menganalisis : 

 

A. Likuiditas 

B. Solvabilitas 

C. Fleksibilitas keuangan 

D. Semua jawaban benar 

 

4) Off-balance sheet berarti: 

 

A. Tidak menyusun neraca 

B. Tidak melaporkan dalam neraca 

C. Melaporkan sebagian dalam neraca 

D. Tidak satupun jawaban diatas 

NGKUMANNGKUMAN 

5) Berikut ini merupakan kelemahan neraca : 

 

A. Aktiva dan kewajiban dilaporkan dalam harga perolehan (harga historis) 

B. Beberapa perkiraan dalam neraca dilaporkan dengan menggunakan 

pertimbangan dan estimasi 

C. Beberapa aktiva tidak berwujud tidak dapat dilaporkan dalam neraca 

D. Semua jawaban benar 

 

 

 

 

 



6) Dalam neraca, aktiva biasanya diklasifikasikan dalam kelompok : 

 

A. Berwujud dan tidak berwujud 

B. Lancar dan tidak lancar 

C. Kas dan non kas 

D. Tidak satupun jawaban di atas 

 

7) Kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut : 

 

A. Lancar dan macet 

B. Lancar dan tidak lancar 

C. Bermasalah dan tidak bermasalah 

D. Semua jawaban benar 

 

8) Komponen ekuitas pemilik biasanya terdiri dari : 

 

A. Setoran pemilik dan laba ditahan 

B. Modal saham dan agio saham 

C. Modal saham, modal disetor tambahan dan laba ditahan 

D. Tidak satupun jawaban di atas 

 

9) Jenis laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan adalah 

 

A. Neraca 

B. Neraca percobaan 

C. Neraca saldo penutup 

D. Semua jawaban benar 

 

10) Perbedaan perusahaan berbentuk perseorangan, persekutuan dan perseroan 

dapat dilihat dari : 

 

A. Strukutur Aktivanya 

B. Struktur kewajibannya 

C. Struktur modalnya 

D. Semua jawaban di atas benar 

 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat 

di bagian akhir modul ini, dan hitunglah jumlah jawaban Anda yang benar.  

Kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Anda dalam materi Kegiatan Belajar 1 

. 

Rumus 

 

Tingkat penguasaan = Jumlah jawaban Anda yang benar  x 100 % 

 10 

 

 

 



Arti tingkat penguasaan yang Anda capai: 

 

90 % - 100 %  = baik sekali 

80 % - 89 %  = baik 

70 % - 79 %  = sedang 

< 70 %  = baik sekali 

 

Kalau Anda mencapai tingkat penguasaan 80 % ke atas, anda dapat meneruskan 

dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Tetapi kalau nilai Anda di bawah 80 %, Anda 

harus mengulangi Kegiatan Belajar 1, terutama yang belum Anda kuasai. 
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Unsur-unsur Neraca 
TOPIK 6 

A. Definisi Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas.  

Neraca adalah sebuah daftar aktiva dan kewajiban organisasi pada saat tertentu. 

Selisih antara aktiva dan kewajiban disebut ekuitas. Modal 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.  

Aktiva = Kewajiban + Ekuitas Pemilik 

 

Tiga komponen yang terdapat pada neraca didefinisikan sebagai berikut : 

RANGKUMAN 

• Aktiva (Asset), “merupakan kemungkinan manfaat ekonomi di masa yang akan 

datang yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas tertentu sebagai hasil 

transaksi atau kejadian di masa lalu”. Berlawanan dengan pendapat umum, 

akuntansi bukan merupakan ilmu pengetahuan yang pasti. Bisnis adalah hal yang 

penuh dengan ketidak pastian dan hal ini dinyatakan dengan adanya kata 

kemungkinan (probable) dalam definisinya, Manfaat ekonomi masa depan (future 

economic benefit) walaupun neraca menyajikan hasil dari transaksi dan kejadian 

masa lalu, tujuan utama neraca adalah untuk melakukan prediksi masa depan. 

Diperoleh atau Dikendalikan dalam hal ini akuntan memiliki ungkapan “substansi 

mengungguli bentuk” (substance over form), yang artinya laporan keuangan 

seharusnya mencerminkan substansi ekonomi yang mendasarnya dan bukan 

bentuk hokum. Jika sebuah perusahaan secara ekonomi memiliki kendali terhadap 

manfaat ekonomi masa depen atas suatu benda, maka benda tersebut 

dikategorikan sebagai aktiva, tanpa melihat apakah benda tersebut dimiliki secara 

sah atau tidak. 

RANGKUMAN 

ANGKUMAN 

• Kewajiban (Liabilities), “merupakan kemungkinan manfaat ekonomi di masa 

yang akan datang yang timbul dari kewajiban sekarang dari suatu entitas untuk 

mengalihkan aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lain pada masa yang 

akan datang sebagai hasil dari transaksi atau kejadian di masa lalu “. Istilah ini 

mencakup komitmen legal, moral sosial, dan kewajiban yang tersirat, dengan kata 



lain sekali lagi “substansi mengungguli bentuk”. Menyerahkan aktiva atau 

memberikan jasa, sebagian besar hutang merupakan kewajiban untuk meyerahkan 

aktiva di masa depan. Transaksi dan kejadian masa lalu. Bahwa aktiva dan 

kewajiban yang timbul dari transaksi yang telah terjadi.  

• Ekuitas (Equity), merupakan sisa kepemilikan atas aktiva dari suatu entitas 

setelah dikurangi kewajiban-kewajibannya. Dalam sebuah perusahaan, modal 

mencerminkan bagian kepemilikan. 

 

B. Unsur-unsur Aktiva 

Aktiva Lancar (current assets), adalah kas dan aktiva lainnya yang diharapkan 

akan dapat dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi dalam satu tahun atau 

dalam satu siklus operasi, tergantung mana yang lebih panjang. Aktiva lancar 

disajikan dalam neraca menurut urutan likuiditas. Lima pos penting dari aktiva 

lancar adalah kas (cash), investasi jangka pendek (short term investment), piutang 

(account receivable), persediaan (inventory), pembayaran dimuka (Prepayment). 

 

1. Kas (Cash), dilaporkan pada nilai ditetapkannya. Dimana kas dilaporkan ? 

tergantung disposisi dari kas. Suatu kas yang penggunaannya tidak dibatasi 

dilaporkan sebagai aktiva lancar, begitu juga kas yang penggunaannya dibatasi 

untuk membayar kewajiban yang segera jatuh tempo, Namun jika pembatasan 

tersebut terjadi karena akan digunakan selain pelunasan hutang lancar, maka tidak 

boleh dilaporkan sebagai aktiva lancar, tapi sebagai aktiva lain-lain. 

 

2. Investasi Jangka Pendek (dalam sekuritas), dikelompokkan ke dalam tiga 

portfolio yang terpisah untuk tujuan penilaian dan pelaporan. Sekuritas yang 

dipegang-hingga jatuh tempo (held-to-maturity) dan sekuritas yang tersedia 

untuk dijual (available-for-sale) dapat diklasifikasikan sebagai aktiva lancar atau 

tidak lancar tergantung kondisinya, sedang semua sekuritas diperdagangkan 

(trading) apakah itu sekuritas hutang atau ekuitas diklasifikasikan sebagai aktiva 

lancar. 

 

3. Piutang (Account Receivable), semua hal yang terkait dengan piutang seperti 

kerugian yang diantisipasi akibat piutang tidak tertagih, jumlah dan sifat dari 

piutang non dagang, serta setiap piutang yang didiskontokan atau digadaikan 

sebagai jaminan harus diidentifikasi dengan jelas. 

 

4. Persediaan (inventory), untuk menyajikan persediaan secara tepat, dasar 

penilaian yaitu mana yang terendah antara biaya dan harga pasar, serta metode 

penetapan harga yaitu fifo, lifo atau linnya harus diungkapkan. 

 

5. Beban Dibayar di Muka, yang termasuk dalam aktiva lancar adalah 

pengeluaran yang telah dilakukan untuk manfaat yang akan diterima dalam waktu 

satu tahun atau siklus operasi, tergantung mana yang lebih panjang. 

Aktiva tidak lancar adalah seluruh aktiva yang tidak diklasifikasikan sebagai 

aktiva lancar. Aktiva tidak lancar disajikan dalam kelompok yang berbeda-beda, 

seperti investasi jangka panjang, property, pabrik dan peralatan, aktiva tidak 

berwujud, dan aktiva lainnya. 



1. Investasi yang dimiliki untuk tujuan jangka panjang seperti untuk memperoleh 

penghasilan rutin laba, kendali atas kepemilikan perusahaan dikelompokkan 

dalam investasi. Sekuritas hutang atau ekuitas yang dibeli untuk tujuan investasi 

dan tidak untuk dijual dalam waktu satu tahun diklasifikasikan sebagai investasi 

jangka panjang. 

 

2. Properti, Pabrik dan Peralatan (Property, Plant and Equipment / PPE), 

yang berwujud dan bersifat permanen (selain tanah) digunakan dalam operasi 

bisnis dimasukkan dalam kelompok Propert, Pabrik, dan Peralatan dan disajikan 

pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Jika nilai sekarang 

dari property berwujud lebih kecil dari biaya perolehan yang telah dikurangi 

akumulasi penyusutan, maka aktiva tersebut mengalami penurunan manfaat atau 

nilai (impairment).  

 

3. Aktiva Tidak Berwujud (Intangible Asset), merupakan asset yang tidak 

memiliki substansi fisik dan biasanya mempunyai tingkat ketidakpastian terkait 

dengan manfaat masa depannya. Aktiva ini merupakan hak jangka panjang 

yangRdiperoleh perusahaan, digunakan dalam operasi perusahaan. Aktiva tidak 

berwujud meliputi goodwill, hak patent, hak cipta, waralaba (franchise), formula, 

merek dagang dan sebagainya. 

 

4. Aktiva Lainnya (Other Assets) merupakan semua aktiva yang tidak dapat 

dikelompokkan dalam 3 kelompok sebelumnya. Bentuk aktiva ini sangat 

bervariasi dalam praktek. Umumnya meliputi beban yang ditangguhkan seperti 

beban pajak yang ditangguhkan yang terjadi akibat perhitungan laba kena pajak 

melebihi laba yang dilaporkan pada periode tersebut, uang muka kepada anak 

perusahaan dan lain-lain. 

 

C. Unsur-unsur Passiva 

 

Kewajiban Lancar (short term liabilities), atau kewajiban jangka pendek adalah 

kewajiban yang diharapkan akan dibayar dengan menggunakan aktiva lancar atau 

dengan menciptakan kewajiban jangka pendek lain. Secara umum, jika suatu 

kewajiban diharapkan dapat dibayar dalam waktu 12 bulan, maka diklasifikasikan 

sebagai hutang lancar. Hutang yang timbul dari kegiatan operasi normal walaupun 

tidak dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai lancar selama 

hutang tersebut akan dibayar dalam satu siklus operasi yang mungkin lebih dari 

12 bulan. Selain hutang usaha dan pinjaman jangka pendek, kewajiban lancar juga 

terdiri dari beban-beban yang masih harus dibayar. 

 

Kewajiban Jangka Panjang (Long Term Liabilities), merupakan kewajiban 

yang diperkirakan secara memadai tidak akan dilikuidasi dalam siklus operasi 

normal, melainkan akan dibayar diluar tanggal waktu tersebut. Kewajiban jangka 

panjang disajikan dalam beberapa kelompok seperti, hutang obligasi, wesel bayar, 

sebagian pajak penghasilan yang ditangguhkan, kewajiban pension dan lain-lain. 

Secara umum kewajiban jangka panjang terdiri dari tiga jenis yaitu : 

1. Kewajiban yang berasal dari situasi pembiayaan khusus, seperti penerbitan 

obligasi, kewajiban leasing jangka panjang, dan wesel bayar jangka panjang. 



2. Kewajiban yang berasal dari operasi normal perusahaan, seperti kewajiban 

pension, kewajiban pajak penghasilan yang ditangguhkan. 

3. Kewajiban yang tergantung pada terjadi tidaknya suatu kejadian di masa depan 

atau disebut kewajiban bersyarat (contingent liabilities) seperti kewajiban garansi. 

 

Ekuitas Pemilik. Metode untuk melaporkan ekuitas pemilik bervariasi sesuai 

bentuk usaha perusahaan. Untuk bentuk prusahaan perorangan, ekuitas pemilik 

disajikan pada sebuah perkiraan modal tunggal. Saldo perkiraan ini adalah hasil 

akumulasi dari investasi pemilik, penarikan oleh pemilik, dan laba atau rugi masa 

lalu. Untuk persekutuan, perkiraan modal ini dibentuk untuk masing-masing 

sekutu (partner). Saldo perkiraan ini mengikhtisarkan jumlah investasi, penarikan 

dan bagian laba atau rugi masa lalu untuk masing-masing sekutu. Sedang untuk 

sebuah perseroan, selisih antara aktiva dan kewajiban disebut ekuitas pemegang 

saham (stockholder’s equity) atau ekuitas pemilik. Dalam menyajikan ekuitas 

pemilik pada neraca, terdapat perbedaan antara ekuitas yang berasal dari modal 

disetor (paid in capital) atau modal kontribusi dan ekuitas yang berasal dari laba 

disebut laba ditahan (retained earning). Pada umumnya, perhitungan analis 

laporan keuangan menggunakan total ekuitas pemegang saham dan tidak 

membedakan antara modal kontribusi dan laba ditahan. Namun untuk tujuan 

tertentu, pembedaan tersebut adalah penting. 

 

Kelompok Ekuitas Pemegang Saham 

1. Modal Saham (Common Stock), Nilai pari atau ditetapkan atas saham yang 

diterbitkan. 

2. Modal Disetor Tambahan (Additional Paid in Capital), Kelebihan jumlah 

yang dibayarkan diatas nilai pari atau ditetapkan. 

3. Laba Ditahan (Retained Earning), Laba korporasi yang tidak didistribusikan. 

 

RANGKUMAN 

LATIHAN RANGKUMAN 

LAIHAN 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, silakan anda 

mengerjakan latihan berikut ini ! 

1) Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan aktiva, kewajiban dan 

ekuitas ? 

2) Apa pentingnya istilah probable dalam definisi aktiva ? 

3) Liabilities adalah kewajiban-kewajiban yang dinyatakan dalam satuan uang. 

Setujukah anda dengan pernyataan tersebut ? Jelaskan ! 

4) Apa kriteria umum yang digunakan dalam penggolongan aktiva sebagai aktiva 

lancar ? penggolongan kewajiban sebagai kewajiban lancar ? 

5) Apa perbedaan kewajiban kontinjensi dan kewajiban diestimasi ? 

6) Bagaimana membedakan bagian ekuitas antara perusahaan perorangan, 

persekutuan dan perseroan ? 

7) Apa tiga katergori pokok dalam sebuah bagian modal perusahaan perseroan ? 

8) Tunjukkan dalam kondisi apa kas dan piutang dapat digolongkan sebagai aktiva 

tidak lancar ? 

 

 



RANGKUMAN 

 

Menjelaskan komponen-komponen utama pada neraca (aktiva, kewajiban dan 

ekuitas) dan menyiapkan neraca yang diklasifikasikan menjadi kategori lancar dan 

tidak lancar. Neraca merupakan daftar dari aktiva, hutang dan modal perusahaan 

pada waktu tertentu.  

• Aktiva adalah kemungkinan untuk mendapatkan manfaat ekonomi di masa 

depan yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas tertentu sebagai hasil dari 

transaksi atau kejadian masa lalu.  

• Kewajiban adalah kemungkinan adanya pengorbanan ekonomi di masa depan 

yang timbul dari kewajiban masa kini dari sebuah entitas untuk menyerahkan 

aktiva atau jasa ke entitas lain di masa depan sebagai hasil transaksi atau kejadian 

masa lalu.  

• Modal atau ekuitas merupakan sisa kepemilikan aktiva dari sebuah entitas 

setelah dikurangi kewajibannya. Dalam sebuah perusahaan, modal mencerminkan 

bagian kepemilikan.  

Untuk pelaporan neraca, aktiva dan kewajiban seringkali dikategorikan menjadi 

lancar dan tidak lancar. Kategori lancar diharapkan akan dapat digunakan atau 

dibayar dalam satu tahun atau satu siklus operasi normal, yang mana yang lebih 

panjang. Pada saat mengklasifikasikan aktiva dan kewajiban, pertimbangan 

utamanya adalah bagaimana keinginan manajemen untuk menggunakan aktiva 

dan kapan manajemen merencanakan pembayaran kewajiban. Modal timbul dari 

investasi pemilik, meningkat dengan adanya laba bersih dan menurun dengan 

adanya kerugian dan pembagian kepada pemilik. Modal juga dipengaruhi oleh 

pembelian kembali saham, keuntungan dan kerugian efek yang belum terealisasi, 

dan fluktuasi dari nilai tukar mata uang.  

RANGKUMAN 

TEST FORMATIFT 

ES FORMATIF 2 

Pilih salah satu jawaban yang paling tepat dari beberapa alternatif jawaban yang 

disediakan ! 

 

1) Neraca adalah pernyataan dari persamaan akuntansi dasar. Persamaan dibawah 

ini benar kecuali: 

 

A. Aktiva = kewajiban + Ekuitas pemilik 

B. Aktiva – Kewajiban = Ekuitas pemilik 

C. Aktiva – Ekuitas pemilik = Kewajiban 

D. Jawaban a dan b benar 

 

2) Berikut merupakan definisi dari akttiva : 

 

A. Merupakan kemungkinan manfaat ekonomi di masa yang akan datang 

B. Diperoleh atau dikendalikan oleh entitas 

C. Hasil transaksi masa lalu 

D. Semua jawaban di atas benar 

 

 



3) Dalam sebuah perusahaan, ekuitas mencerminkan : 

 

A. Bagian kepemilikan 

B. Aktiva bersih 

C. Salah satu bentuk pendanaan 

D. Semua jawaban di atas benar 

4) Urutan yang benar dari aktiva berikut : 

 

A. Kas – Investasi dalam sekuritas –Piutang - Persediaan 

B. Kas – Investasi dalam sekuritas jangka pendek – Investasi dalam sekuritas 

jangka panjang – piutang - persediaan 

C. Kas – persediaan – piutang – beban dibayar dimuka 

D. Kas – pitang – persediaan – beban dibayar dimuka 

NGKUMAN 

5) Aktiva tidak lancar merupakan : 

 

A. Aktiva yang sering menimbulkan masalah 

B. Aktiva tidak berwujud 

C. Seluruh aktiva yang diklasifikasikan sebagai aktiva lancar 

D. Aktiva yang pengelolaannya relative sulit 

 

6) Sedang aktiva tidak berwujud adalah : 

 

A. Aktiva yang tidak memiliki substansi fisik 

B. Umur ekonomis lebih dari 20 tahun 

C. Harga perolehannya mahal 

D. Semua jawaban benar 

 

7) Kewajiban bersyarat (contingent liabilities) merupakan : 

 

A. Kewajiban yang tergantung pada terjadi tidaknya suatu kejadian di masa yang 

akan datang 

B. Kewajiban yang tergantung pada terjadi tidaknya naik turunnya suku bunga di 

masa yang akan datang 

C. Kewajiban yang tergantung pada ada tidaknya I’tikad baik dari debitur 

D. Tidak satupun jawaban di atas 

 

8) Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah ekuitas pemilik : 

 

A. Investasi pemilik 

B. Penarikan oleh pemilik 

C. Laba rugi masa lalu 

D. Semua jawaban benar 

 

9) Semua unsur di bawah ini merupakan komponen neraca, kecuali : 

 

A. Aktiva – Kewajiban – Ekuitas – Laba – Rugi - Pendapatan 

B. Aktiva – Kewajiban – Ekuitas 



C. Kas – Biaya Dibayar Dimuka - Bangunan – Paten – Pendapatan Diterima 

Dimuka – Modal Saham – Laba Ditahan 

D. Biaya Dibayar Dimuka – Hutang Pajak – Pendapatan Diterima Dimuka 

 

10) Semua unsur di bawah ini merupakan komponen ekuitas pemilik, kecuali : 

 

A. Modal Disetor – Modal Disetor Tambahan – Laba Ditahan 

B. Modal Saham – Agio Saham – Laba Ditahan 

C. Modal Saham – Laba Ditahan 

D. Tidak satupun jawaban yang benar 

GKUMAN 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat 

di bagian akhir modul ini, dan hitunglah jumlah jawaban Anda yang benar. 

Kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Anda dalam materi Kegiatan Belajar 2. 

 

Rumus 

Tingkat penguasaan = Jumlah jawaban Anda yang benar x 100 % 
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Arti tingkat penguasaan yang Anda capai: 

90 % - 100 %  = baik sekali 

80 % - 89 %  = baik 

70 % - 79 %  = sedang 

< 70 %  = baik sekali 

 

Kalau Anda mencapai tingkat penguasaan 80 % ke atas, anda dapat meneruskan 

dengan Kegiatan Belajar 3. Bagus! Tetapi kalau nilai Anda di bawah 80 %, Anda 

harus mengulangi Kegiatan Belajar 2, terutama yang belum Anda kuasai. 

 

 

ANKUMAN 

Catatan Atas laporan Keuangan 
TOPIK 7 

A. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dasar tidak memberikan semua informasi yang dikehendaki 

para pemakai. Di sisi lain, kreditor dan investor perlu mengetahui metode 

akuntansi apa yang digunakan oleh perusahaan untuk menghitung saldo-saldo 

dalam perkiraan. Kadang-kadang informasi tambahan yang dikehendaki bersifat 

deskriptif dan dilaporkan dalam bentuk narasi. 

Pada kasus lain, data numerik tambahan juga dilaporkan. Untuk 

menginterpretasikan angka-angka yang tersaji dalam laporan keuangan dan 

membuat perbandingan yang berguna dengan perusahaan lain, seseorang harus 

dapat membaca catatan atas laporan keuangan dan memahami asumsi-asumsi 

yang digunakan. Jenis-jenis catatan yang biasanya dimasukkan oleh manajemen 

sebagai pendukung atas laporan keuangan dasar adalah sebagai berikut : 

 

 



•  Ringkasan tentang kebijakan akuntansi yang signifikan 

• Informasi tambahan untuk menjelaskan jumlah saldo yang disajikan pada 

laporan keuangan, biasanya neraca. Catatan ini yang paling umum digunakan. 

•  Informasi mengenai hal-hal yang tidak dilaporkan pada laporan keuangan 

karena tidak memenuhi criteria pengakuan tapi masih dipertimbangkan sebagai 

hal yang signifikan bagi para pemakai didalam pengambilan keputusan. 

• Informasi pendukung tambahan yang diberikan oleh FASB untuk memenuhi 

prinsip-prinsip pengungkapan penuh (full disclosure). Catatan ini merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dan, kecuali secara khusus 

tidak dimasukkan, diungkapkan dalam pendapat auditor. 

 

 

A. Ringkasan Kebijakan Akuntansi yang Signifikan 

RANGKUMAN 

GAAP mengharuskan pengungkapan informasi mengenai prinsip-prinsip dan 

kebijakan akuntansi yang diterapkan hingga menghasilkan jumlah yang disajiakan 

di dalam laporan keuangan. Accounting Principles Boards menyatakan dalam 

APB Opinion No 22 : 

 
“…. Pada saat laporan keuangan diterbitkan dengan tujuan menyajikan secara wajar 

posisi keuangan, arus kas, dan hasil operasi sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang 

diterima secara umum, deskripsi tentang seluruh kebijakan akuntansi yang signifikan dari 

pelaporan entitas harus dimasukkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan 

keuangan”. 

 

Contoh-contoh pengungkapan kebijakan akuntansi yang diminta termasuk 

kebijakan mengenai anak perusahaan yang dimasukkan di dalam laporan 

konsolidasi, metode penyusutan, metode penilaian persediaan, implementasi 

perubahan metode akuntansi, dan cara pengakuan pendapatan khusus. Informasi 

ini biasanya dimasukkan sebagai catatan awal atau sebagai suatu ringkasan 

terpisah yang mengawali catatan atas laporan keuangan. 

 

B. Informasi Tambahan untuk Mendukung Total Jumlah 

 

Untuk dapat menyusun neraca yang cukup singkat agar dapat dipahami namun 

cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan pengguna, catatan tambahan yang 

memberikan informasi kuantitatif untuk menjelaskan jumlah saldo-saldo pada 

laporan. Contoh informasi tersebut adalah jumlah saldo untuk perkiraan property, 

pabrik, dan peralatan yang dilaporkan dalam neraca dalam bentuk total saldo. 

Rincian penjelasan komponen-komponen tersebut disajikan dalam catatan atas 

laporan keuangan. Kebanyakan perusahaan besar juga mengembangkan catatan 

berkenaan dengan sewa guna usaha, pajak penghasilan, dan tunjangan pension. 

Jika suatu perusahaan memiliki perjanjian sewa guna usaha jangka panjang, maka 

periode sewa guna usaha dan pembayaran yang akan dilakukan di masa depan 

akan dijelaskan dalam catatan. Catatan mengenai pajak penghasilan 

mengidentifikasikan hal-hal yang menyebabkan perbedaan antara catatan 

berdasarkan akuntansi keuangan perusahaan dan akuntansi pajak. Catatan 

mengenai pajak juga merupakan tempat untuk mengetahui berapa tagihan pajak 

penghasilan perusahaan yang sebenarnya. Catatan mengenai tunjangan pension 



menjelaskan rencana tunjangan pension dan rencana pemberian tunjangan 

perawatan medis bagi karyawan yang pension. Penelusuran atas catatan ini 

mengungkapkan sejumlah besar informasi yang mendasari jumlah saldo yang 

disajikan dalam neraca.  

 

C. Informasi Mengenai Unsur-unsur yang Tidak Dimasukkan dalam 

Laporan Keuangan 

 

Unsur-unsur yang dimasukkan dalam laporan keuangan harus memenuhi beberapa 

criteria pengakuan. Bahkan meskipun tidak memenuhi criteria pengakuan di 

dalam laporan, informasi yang berhubungan dengan unsure tersebut mungkin 

relevan untuk pengguna. Misalnya, kerugian kontinjensi. Sebagaimana dibahas 

sebelumnya, jika kemungkinan untuk membayar kewajiban kontinjensi 

diperkirakan sebagai “besar kemungkinannya terjadi (possible)” atau jika 

kewajiban kontinjensi adalah “mungkin terjadi namun jumlahnya tidak dapat 

diperkirakan secara memadai”, maka kewajiban kontinjensi ini seharusnya tidak 

diakui, akan tetapi diungkapkan dalam catatan atas alporan keuangan. Informasi 

yang diberikan seharusnya memasukkan sebanyak mungkin data untuk membantu 

pemakai dalam mengevaluasi resiko kerugian kontinjensi. Banyak perusahaan 

besar memiliki catatan menarik yang menggambarkan tuntutan hukum yang 

sedang dihadapi perusahaan. Secara konseptual, pengungkapan seharusnya tidak 

menjadi suatu alternative atas pengakuan. Dengan kata lain, jika suatu unsure 

memenuhi criteria pengakuan seperti yang telah dibahas sebelumnya, maka unsur 

tersebut seharusnya dimasukkan di dalam laporan keuangan dan tidak hanya 

diungkapkan dalam sebuah catatan.  

 

D. Informasi Tambahan (Supplementary Information) 

 

FASB dan SEC mengahruskan pelaporan informasi tambahan dalam skedul 

terpisah. Misalnya pengungkapan informasi triwulanan untuk perusahaan 

perusahaan tertentu. Sementara informasi di dalam catatan ini penting bagi para 

pengguna. Informasi ini tidak tercakup dalam pendapat auditor. Catatan yang 

tidak tercakup dalam pendapat ini diberi tanda “tidak diaudit (unaudited)”. 

Katergori lain dari informasi tambahan adalah informasi segmen bisnis. Untuk 

perusahaan dengan operasi yang tersebar secara geografis, informasi segmen 

menjelaskan hasil untuk segmen geografis yang terpisah. Sebagai tambahan, 

FASB, SEC juga meminta pengungkapan informasi tambahan mengenai 

informasi laporan keuangan untuk perusahaan terbuka (go public). Misalnya, jika 

tingkat property, pabrik dan peralatan adalah signifikan maka perusahaan diminta 

memberikan rincian tentang perubahan dalam perkiraan tersebut, serta perubahan 

dalam akumulasi penyusutannya. Begitu juga pengungkapan rinci mengenai 

perubahan dalam pinjaman jangka pendek dan rata-rata tingkat bunga untuk 

pinjaman jangka pendek selama periode tersebut. 

 

E. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca (Subsequent Events) 

Meskipun neraca disusun untuk tanggal tertentu, biasanya laporan keuangan baru 

diterbitkan dan tersedia untuk para pemakai eksternal antara satu hingga tiga 

bulan berikutnya. SEC meminta perusahaan terbuka untuk menyerahkan laporan 



keuangan dalam 90 hari setelah tahun fiskal berakhir. Selama waktu itu, 

perkiraan-perkiraan dianalisis, jurnal penyesuaian disiapkan, dan untuk 

kebanyakan perusahaan, audit yang independent dilakukan. Selama periode 

setelah tanggal neraca, usaha tidak ditutup, sementara akuntan berkutat dengan 

pembukuan. Untuk tetap berlangsung, dan berbagai peristiwa mungkin terjadi 

serta membawa dampak pada neraca dan laporan keuangan lainnya untuk tahun 

sebelumnya. Beberapa peristiwa bahkan dapat mempengaruhi jumlah yang 

disajikan dalam laporan keuangan.  

 

Ada dua jenis peristiwa setelah tanggal neraca yang membutuhkan pertimbangan 

manajemen dan evaluasi auditor independent. 

• Peristiwa-peristiwa yang membutuhkan pengekuan retroaktif dan dengan 

demikian mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan untuk 

periode akuntansi sebelumnya. 

• Peristiwa-peristiwa yang tidak membutuhkan pengakuan namun seharusnya 

diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 

 

Jenis pertama biasanya memberikan informasi tambahan yang mempengaruhi 

jumlah yang dimasukkan dalam laporan keuangan. Misalnya, jumlah yang 

dilaporkan pada perkiraan seperti penyisihan piutang tak tertagih, kewajiban 

garansi, kewajiban pajak penghasilan mencerminkan estimasi nilai yang 

diharapkan. Estimasi ini didasari pada informasi baru yang menunjukkan bahwa 

kondisi yang ada pada tanggal neraca berbeda dari yang diasumsikan ketika 

estimasi dibuat, maka adanya perubahan jumlah harus dilaporkan dalam laporan 

keuangan. Jenis kedua tidak menyatakan perbedaan kondisi pada tanggal neraca 

namun melibatkan suatu kejadian yang dianggap signifikan dimana 

pengungkapannya adalah sangat relevan terhadappara pembaca laporan keuangan. 

Peristiwa ini biasanya akan mempengaruhi laporan keuangan tahun berikutnya 

dan dengan demikian mungkin mempengaruhi keputusan yang dibuat saat ini oleh 

para pemakai laporan. Contoh dari peristiwa ini adalah kecelakaan yang 

menghancurkan bagian yang besar dari aktiva suatu perusahaan, akuisisi anak 

perusahaan, penjualan obligasi atau modal saham dalam jumlah yang signifikan. 

Informasi jenis peristiwa ini dimasukkan di dalam catatan atas laporan keuangan 

dan berfungsi untuk mengingatkan pembaca bahwa peristiwa setelah tanggal 

neraca dapat mempengaruhi nilai prediktif laporan keuangan. 

 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, silakan anda 

mengerjakan latihan berikut ini ! 

 

1) Apa saja jenis-jenis utama catatan yang dapat dicantumkan dalam laporan 

keuangan ? 

2) Jelaskan apa yang dimaksud catatn atas laporan keuangan ! 

3) Apa saja contoh-contoh informasi pendukung yang harus dimasukkan dalam 

catatan atas laporan keuangan ? 

4) Dalam kondisi apa kejadian-kejadian setelah tanggal neraca dapat 

menimbulkan penjurnalan terhadap laporan keuangan periode sebelumnya ? 

5) Apa yang dimaksud ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan ? 



6) Apa yang dimaksud peristiwa setelah tanggal neraca ? dan bagaimana 

melaporkannya ? 

7) Sebutkan dan jelaskan dua jenis peristiwa setelah tanggal neraca yang 

membutuhkan pertimbangan manajemen dan evaluasi auditor independent ! 

RANGKUMAN 

RANGKUMAN 

 

Memahami pentingnya catatan atas laporan keuangan dan jenis-jenis 

pengungkapan yang dibuat dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi dalam 

laporan keuangan didukung dengan catatan-catatan penjelasan. Catatan tersebut 

terdiri dari penjelasan tentang kebujakan akuntansi, rincian dari jumlah yang 

tercantum dalam beraca, pengungkapan atas hal-hal yang signifikan yang tidak 

memenuhi criteria pengakuan, dan informasi tambahan yang diminta oleh standar 

FASB dan SEC. Pengungkapan pada catatan kadang kala berhubungan dengan 

peristiwa setelah tanggal neraca. Peristiwa setelah tanggal beraca adalah peristiwa 

signifikan yang terjadi antara tanggal neraca dan tanggal penerbitan laporan 

keuangan. Peristiwa setelah tanggal neraca memiliki dua macam perlakuan yaitu 

peristiwa yang membutuhkan pengakuan retroaktif segera pada laporan keuangan 

dan yang hanya membutuhkan pengungkapan berupa catatan atas laporan 

keuangan. 

 

 

TEST FORMATIF 

TES FORMATIF 3 

Pilih salah satu jawaban yang paling tepat dari beberapa alternatif jawaban yang 

disediakan ! 

 

1) Jenis catatan yang biasanya dimasukkan oleh manajemen sebagai pendukung 

atas laporan keuangan dasar adalah : 

 

A. Ringkasan tentang kebijakan akuntansi yang signifikan 

B. Informasi tambahan untuk menjelaskan jumlah saldo yang disajikan dalam 

neraca 

C. Informasi mengenai hal-hal yang tidak dilaporkan pada laporan keuangan 

karena tidak memenuhi criteria pengukuran tapi masih dipertimbangkan 

sebagai hal yang signifikan bagi para pemakai didalam pengambilan keputusan 

D. Semua jawaban di atas benar 

 

2) Contoh pengungkapan kebijakan akuntansi misalnya : 

 

A. Metode penyusutan 

B. Metode menilai persediaan 

C. Implementasi perubahan metode akuntansi 

D. Semua jawaban di atas benar 

 

 

 

 



3) Contoh informasi tambahan yang menjelaskan total jumlah : 

 

A. Sewa guna usaha 

B. Pajak penghasilan 

C. Tunjangan pensiun 

D. Semua jawaban di atas 

 

4) Peristiwa setelah tanggal neraca merupakan : 

 

A. Peristiwa yang terjadi di periode berikutnya 

B. Peristiwa yang terjadi antara tanggal neraca dan tanggal penerbitan 

C. Peristiwa yang tidak dicatat dalam laporan keuangan 

D. Semua jawaban di atas benar 

 

5) Contoh informasi unsur-unsur yang tidak dimasukkan dalam laporan keuangan 

 adalah : 

 

A. Kerugian kontinjensi yang mungkin terjadi 

B. Kerugian piutang tidak tertagih yang mungkin terjadi 

C. Kerugian atas kemungkinan kenaikan harga 

D. Semua jawaban di atas benar 

 

6) Contoh peristiwa setelah tanggal neraca : 

 

A.Peristiwa-peristiwa yang membutuhkan pengakuan retroaktif yang 

mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. 

B. Peristiwa pelepasan atau penjualan segemen bisnis 

C. Peristiwa restrukturisasi organisasi 

D. Semua jawaban di atas benar 

 

7) Contoh kerugian kontinjensi : 

 

A. Kemungkinan kerugian piutang tak tertagih 

B. Kemungkinan perusahaan dilikuidasi 

C. Tuntutan hokum yang sedang dihadapi 

D. Semua jawaban si atas benar 

 

8) Tiga jenis informasi yang biasanya melengkapi judul perkiraan dan jumlah-

jumlah yang disajikan dalam neraca : 

 

A. Kontinjensi 

B. Kebijakan akuntansi 

C. Situasi kontraktual 

D. Semua jawaban di atas benar 

 

 

 

 



9) Kontinjensi didefinisikan sebagai : 

RANGKUMAN 

A. Suatu situasi yang melibatkan ketidak pastian menyangkut keuntungan atau 

kerugian 

B. Mempunyai jumlah yang material 

C. Memiliki kemungkinan untuk terjadi 

D. Semua jawaban di atas benar 

 

10) Berikut ini merupakan laporan keuangan utama, kecuali : 

 

A. Laporan laba rugi dan perubahan modal 

B. Neraca 

C. Laporan arus kas 

D. Catatan atas laporan keuangan 

 

RANGKUMAN 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat 

di bagian akhir modul ini, dan hitunglah jumlah jawaban Anda yang benar. 

Kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Anda dalam materi Kegiatan Belajar 3. 

 

Rumus 

Tingkat penguasaan = Jumlah jawaban Anda yang benar x 100 % 
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Arti tingkat penguasaan yang Anda capai: 

90 % - 100 %  = baik sekali 

80 % - 89 %  = baik 

70 % - 79 %  = sedang 

< 70 %  = baik sekali 

Kalau Anda mencapai tingkat penguasaan 80 % ke atas, anda dapat meneruskan 

ke modul berikutnya. Bagus! Tetapi kalau nilai Anda di bawah 80 %, Anda harus 

mengulangi Kegiatan Belajar 3, terutama yang belum Anda kuasai. 

 

 

RANGKUMAN 



Kunci Jawaban Tes Formatif 
KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 

Tes Formatif Topik 5 

 

1) A 

2) D 

3) D 

4) D 

5) B 

6) B 

7) B 

8) C 

9) A 

10) C 

 

Tes Formatif Topik 6 

 

1) C 

2) D 

3) D 

4) C 

5) C 

6) A 

7) A 

8) D 

9) A 

10) D 

RANGKUMAN 

Tes Formatif Topik 7 

1) D 

2) D 

3) D 

4) B 

5) A 

6) A 

7) D 

8) D 

9) D 

10) D 

 


