
BAB 4  

LAPORAN LABA-RUGI 

 
PENDAHULUAN 

Perhitungan rugi-laba (income statement) adalah laporan yang mengukur 

keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Para 
pengguna menggunakan laporan ini untuk menentukan profitabilitas, nilai 
investasi dan kelayakan kredit. Pada dasarnya informasi yang disajikan dalam 
laporan laba-rugi menggambarkan bagaimana kinerja suatu usaha dilaporkan 
kepada para pengguna laporan keuangan dan bagaimana kinerja yang dilaporkan 
dapat berubah setiap waktu sejalan dengan perubahan sifat operasi perusahaan. 
Bab ini akan membahas mengenai 2 topik atau 2 kegiatan belajar, yang terdiri 
atas: 
 
1) Konsep pengukuran laba bentuk-bentuk laporan laba-rugi 
2) Unsur-unsur Laporan Laba-Rugi dan Laba Ditahan 
Setelah mempelajari bab ini dengan baik dan benar, diharapkan mahasiswa dapat : 
a. Mendefinikan konsep laba. 
b. Menjelaskan bagaimana laba diukur 
c. Menyiapkan laporan laba-rugi bentuk lansung (single-step) 
d. Menyiapkan laporan laba-rugi bentuk bertahap (multiple-step). 
e. Menjelaskan bagaimana pos-pos tidak biasa dilaporkan 
f. Menyiapkan Laporan laba ditahan. 
g. Menjelaskan bagaimana laba komprehensif dilaporakan. 
 

Konsep Pengukuran Laba dan Bentuk-bentuk 

Laporan Laba-Rugi 
A. APA ITU LABA 
Banyak orang bingung membedakan laba-rugi denga arus kas. Apakah laba sama 
dengan jumlah kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi bisnis ? Jawabannya 
tentu tidak. Untuk berbagai alas an yang sebagaian besar berhubungan dengan 
akuntansi akrual, laba dan arus kas dari operasi bisnis jarang menunjukkan angka 
yang sama. Karena baik laba maupun arus kas sama-sama memberikan ukuran 
kinerja perusahaan, kalau begitu informasi mana yang lebih baik ?. 
FASB, dalam kerangka konseptualnya menyatakan bahwa “informasi tentang laba 



dan komponen yang diukur oleh akuntansi akrual biasanya memberikan indikasi 
yang lebih baik atas kinerja perusahaan dari pada informasi tentang penerimaan 
dan pengeluaran kas saat ini “ walupun dalam hal-hal tertentu informasi tentang 
arus kas juga penting. Memahami laba, apa yang diukur oleh laba dan komponen-
komponennya adalah penting untuk dapat menginterpretasikan keadaan keuangan 
perusahaan. Berbagai cara mengukur laba menunjukkan konsep dasar bahwa 
“laba adalah hasil investasi”. Atau jumlah yang dapat diberikan kepada investor 
sebagai hasil investasi. Salah satu definisi laba yang diterima lebih luas adalah 
jumlah yang dapat diberikan kepada investor (sebagai hasil investasi) dan kondisi 
perusahaan di akhir periode masih sama baiknya (well-off) dengan di awal 
periode. Tetapi apa yang dimaksud dengan well-off ? dan bagaimana 
mengukurnya ?. Pengukuran umumnya didasarkan pada konsep yang sama atas 
pemeliharaan modal atau kepemilikan. Untuk bisa menjawab apa itu laba, FASB 
mempertimbangkan dua konsep yaitu : pemeliharaan modal keuangan dan 
pemeliharaan modal fisik.  

 

• Konsep pemeliharaan modal keuangan (financial capital maintenance)  

Dalam penentuan laba berasumsi bahwa perusahaan memiliki laba hanya jika 
aktiva bersih perusahaan yang diukur dalam satuan uang (misalnya $, Rp) pada 
akhir periode melebihi nilai aktiva bersih awal periode setelah dikurangi transaksi 
dengan pemilik.  
 
__________________________________________________________________ 
   Awal Periode  Akhir Periode 
 Total aktiva …………………….   $ 510,000  $ 560,000 
 Total kewajiban ………………   430,000  390,000 
 _____________ _____________ 
Aktiva bersih (ekuitas pemilik) …  $ 80,000  $ 170,000
  ============ ============ 
 
Apabila tidak ada investasi baru dari pemilik atau pembagian laba kepada pemilik 
selama satu periode, maka laba yang terjadi $90,000. Angka ini merupakan 
peningkatan aktiva bersih. Namun jika dalam periode tersebut ada investasi baru 
dari pemilik $40,000 dan deviden $15,000 maka laba yang terjadi dihitung 
sebagai berikut : 
 
Aktiva bersih, akhir periode ………………………..  $ 170,000 
Aktiva bersih, awal periode……………………….  80,000 
Perubahan (kenaikan) aktiva bersih ……………….  90,000 
Dikurangi investasi oleh pemilik ………………….  (40,000) 
Ditambah dividend kepada pemilik……………….  (15,000) 
Laba yang terjadi …………………………………..  $ 65,000 

 

• Konsep pemeliharaan modal fisik (physical capital maintenance).  
 
Konsep ini menganggap bahwa laba terjadi “hanya jika kapasitas produktif fisik 
perusahaan pada akhir periode melebihi awal periode setelah dikurangi transaksi 
dengan pemilik”. Dalam contoh diatas, jika nilai aktiva awal $80,000 meningkat 



di akhir $100,000 karena peningkatan harga maka laba yang tejadi tahun tersebut 
$$45,000 bukan $65,000. 
 
 
FASB lebih mempertimbangkan konsep pemeliharaan modal dalam menilai laba, 
sebaba konsep ini membebaskan akuntan dari tuga sulit dalam usaha mengukur 
kapasitas produktif. Membandingkan aktiva bersih pada dua titik waktu yang 
berbeda sebagaimana dalam dua konsep di atas menghasilkan satu angka laba 
bersih. Konsep tersebut tidak mengungkapkan komponen laba secara terinci. 
Untuk memberikan rinciannya akuntan menggunakan pendekatan transaksi 
(transaction approach) untuk mengukur laba yang menekankan perhitungan 
langsung atas pendapatan dan beban. Pendekatan transaksi sering juga disebut 
metode penandingan (Matching method), berfokus pada kejadian ekonomis yang 
mempengaruhi elemen tertentu pada lapoaran keuangan yaitu pendapatan, beban, 
keuntungan, dan kerugian. Laba diukur sebagai perbedaan antara aliran masuk 
sumberdaya (pendapatan dan keuntungan) dan aliran keluar (beban dan kerugian) 
selama periode tertentu. Permasalahan utama dalam pengakuan dan pengukuran 
laba pendekatan transaksi adalah menentukan “kapan aliran masuk atau keluar 
diakui atau menandingkan pendapatan dan beban?” Pendekatan transaksi 
membutuhkan definisi yang jelas tentang kapan elemen laba harus diakui atau 
dicatat pada laporan keuangan. Pada akuntansi berdasar akrual, pengakuan 
pendapatan tidak selalu terjadi ketika uangnya telah diterima. Secara umum FASB 
dalam kerangka konseptualnya mempertimbangkan dua hal yang harus 
dipertimbangkan dalam memutuskan kapan pendapatan dan keuntungan diakui 
yaitu : 
•  Pendapatan telah direalisasi (realized) atau dapat direalisasi (realizable) dan 
•  Sudah dihasilkan melalui penyelesaian yang substansial atas aktivitas yang 
terlibat dalam proses menghasilkan tersebut. 

 
Dalam bahas sederhana, pendapatan diakui apabila perusahaan yang 
menghasilkan pendapatan telah menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan 
(penyelesaian secara substansial) kepada pelanggan dan ketika pelanggan telah 
melakukan pembayaranatau setidaknya memberikan janji pembayaran yang pasti 
(dapat direalisasikan) kepada perusahaan. Jadi, perusahaan telah melaksanakan 
kesepakatan, dan konsumen mempunyai kemauan untuk membayar. 
 
Supaya pendapatan dan keuntungan direalisasi, persediaan atau aktiva lain harus 
diubah menjadi kas atau klaim atas kas, seperti piutang usaha. Pendapatan dapat 
direalisasikan apabila aktiva yang dipegang atau diterima dalam pertukaran telah 
siap diubah menjadi sejumlah tertentu kas atau klaim atas kas. Kriteria proses 
menghsailkan berhubungan terutama dengan pengakuan pendapatan. Umumnya 
keuntungan dihasilkan dari transaksi atau kejadian, seperti penjualan tanah atau 
paten, yang tidak melibatkan proses menghasilkan. Jadi telah direalisasikan, atau 
dapat direalisasikan, merupakan kondisi yang lebih penting dalam pengakuan 
keuntungan. Penerapan kedua kriteria ini untuk industri tertentu dan perusahaan-
perusahaan dalam industri ini telah menghasilkan pengakuan atas pendapatan 
pada titik yang berbeda pada siklus produksi pendapatan. Siklus ini bisa panjang. 
Untuk perusahaan manufaktur, hal ini dimulai dari pengembangan proposal untuk 



produk tertentu oleh individu atau departemen riset dan pengembangan, kemudian 
dilanjutkan dengan perencanaan, produksi, penjualan, penagihan, dan terkhir 
habisnya masa garansi.  
 
Untuk perusahaan jasa, siklus produksi-pendapatan dimulai dari kesepakatan 
untuk memberikan jasa dan dilanjutkan dengan perencanaan dan pelaksanaan jasa 
hingga penagihan kas dan pembuktian terakhir sepanjang rentang waktu tertentu 
untuk memastikan bahwa jasa telah dilakukan sesuai kesepakatan. Walaupun 
sebagian akuntan tidak setuju dengan pengakuan pendapatan berdasarkan bagian 
pekerjaan sepanjang periode produksi atau jasa, secara umum dalam praktek 
memilih satu titik yang paling memenuhi criteria pengakuan pendapatan. Kedua 
criteria ini biasanya terpenuhi pada saat terjadinya penjualan atau titik penjualan 
(point of sales) yaitu pada saat barang diserahkan atau jasa dilaksanakan kepada 
pelanggan dan pembayaran atau janji pembayaran diterima. Walaupun titik atau 
saat penjualan (point of sale) adalah titik paling umum dalam pengakuan 
pendapatan, namum terdapat beberapa variasi atas aturan umum ini yaitu : 
 
• Pengakuan lebih awal (before delivery). Apabila terdapat pasar suatu produk 
yang jelas sehingga penjualannya dengan harga yang berlaku dapat dipastikan 
tanpa upaya yang besar, maka pendapatan dapat diakui pada saat produksi selesai. 
Contoh ini dapat terjadi pada perusahaan logam mulia dan produk pertanian yang 
harganya dijamin oleh pemerintah. Jika kontrak suatu produk atau jasa melebihi 
satu tahun fiscal, maka metode akuntansi persentase penyelesaian dan 
pelaksanaan proporsional telah dikembangkan untuk mengakui pendapatan pada 
beberapa titik siklus produksi atau jasa, tidak menunggu hingga penyerahan hasil 
atau pelaksanaan selesai.  
 
• Pengakuan Kemudian (after delivery). Apabila penagihan atau perolehan 
aktiva atas barang atau jasa yang diserahkan dianggap meragukan, maka 
pendapatan dan keuntungan dapat diakui pada saat kas diterima. Untuk 
menghadapi situasi ini, dikembangkan metode penjualan cicilan atau angsuran 
(installment) dan pemulihan biaya (cost recovery). 

 

B. BENTUK LAPORAN LABA-RUGI 

 
Secara tradisional, laba dari kategori opersi berkelanjutan disajikan baik dalam 
bentuk langsung (single ste) maupun bertahap (multiple step). Dalam bentuk 
single step, semua pendapatan dan keunrungan yang termasuk unsure operasi 
ditempatkan bagian awal laporan laba-rugi, kemudian diikuti denganseluruh 
beban dan kerugian yang termasuk kategori operasi. Selisih antara total 
pendapatan dan keuntungan dan total beban dan kerugian menghasilkan laba 
operasi. Apabila tidak terdapat pos tidak biasa (irregular) dan pos luar biasa 
(Extraordinary item) maka nilai ini sama dengan laba (rugi) bersih. 
 
• Bentuk single step dari laporan laba-rugi digunakan secara luas dalam 
pelaporan keuangan, meskipun dalam tahun-tahun terkhir betuk bertahap 
(multiple step) mulai semakin popular. Keuntungan utama dari format single ste 
terletak pada kesederhanaan penyajian dan tidak adanya implikasi bahwa satu 



jenis pos pendapatan atau beban mempunyai prioritas atas yang lain. Dengan 
demikian menghilangkan masalah klsifikasi yang potensial. 
• Bentuk multiple step. Beberapa akuntan menyatakan bahwa ada hubungan lain 
yang penting dalam data pendapatan dan beban dan bahwa perhitungan laba-rugi 
menjadi lebih informative dan lebih berguna apabila menunjukkan klassifikasi. 
Ciri-cirinya antara lain : 
 
1. Pemisahan hasil operasi yang diperoleh melalui aktivitas sampingan atau bukan 
operasi utama perusahaan. Sebagai contoh , perusahaan seringkali menyajikan 
angka laba dari operasi dan kemudian diikuti bagian Pendapatan dan keuntungan 
lain atau beban dan kerugian lain yang mencakup pendapatan dan beban bunga, 
deviden yang diterima, penjualan asset selain persediaan dan lain-lain. 

 

Bentuk Single Step Income Statement 

 

Revenue xxx 

Costs and expenses: 

Costs of sales xxx 

Selling and administrative  xxx 

Interest expense  xxx 

Otherincome / expense,net xxx 

Restructuring charge  xxx 

Total costs and expenses  xxx 

Income before income taxes xx 

Income taxes  xx 

Net income  xx 

 

2. Klasifikasi beban menurut fungsi, penjualan, harga pokok dan administrasi. Hal 
ini memungkinkan perbandingan segera dengan biaya tahun sebelumnya dan 
dengann biaya dari bagian lain dalam tahun yang sama. 
Para akuntan yang menunjukkan hubungan tambahan ini menyebut dengan 
perhitungan rugi-laba bentuk bertahap (multiple step income statement). Laporan 
bentuk ini lebih dianjurkan karena mengakui pemisahan transaksi operasidari 
transaksi bukan operasi dan mencocokkan biaya dan beban dengan pendapatan 
yang berkaitan dengannya. 
 

Bentuk Multiple Step Income Statement 

 

Revenue   xxx 

Costs of goods sold: 

Beginning inventory  xxx 

Net purchases  xxx 

Cost of goods available for sale xxx 

Less endinginventory xxx 

Gross profit on sales xxx 

Operating expenses: 

Selling expenses xxx 



Generalexpenses xxx  

Operating income xxx 

Other revenue and gains xxx 

Other expenses and losses  (xxx) 

Income from continuing operations before 

income taxes xxx 

Income taxes on continuing operations  (xxx) 

Discontinued operations: 

Loss from operations of discontinued 

business segment (net of tax xxx 

Loss on disposal of segment (net of tax  (xxx) 

Extraordinary gain (net of tax) xxx 

Net income  xxx 

 

 

LATIHAN 

 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, silakan anda 
mengerjakan latihan berikut ini ! 
 
1. Mengapa pengguna laporan keuangan harus berhati-hati dalam menggunakan 

angka laba yang diambil dari perhitungan laba-rugi ? 
2. Setelah membuat definisi dan asumsi yang diperlukan untuk mendukung 

perhitungan laba, manakah dari dua metode pengukuran laba yang mungkin 
digunakan untuk menghitung laba ? Apa perbedaan kedua metode tersebut ? 

3. Apa perbedaan antara pendekatan pemeliharaan modal terhadap pengukuran 
laba dengan pendekatan transaksi ? Apakah angka terakhir sama menurut 
kedua 

pendekatan tersebut ? 
4. Apakah perbedaan utama a) pendapatan dan keuntungan, b) beban dan 

kerugian? 
5. Sebutkan tiga pengecualian dari aturan umum bahwa pendapatan diakui pada 

saat penjualan. Apakah pertimbangan untuk pengecualian tersebut ? 
6. Panduan apakah yang digunakan untuk menandingkan atau mengaitkan beban 

dengan pendapatan dalam menghitung laba ? 
7. Kelemahan apakah yang mungkin dimiliki oleh laporan laba-rugi bentuk 

multiple-step dan bentuk single step ? 
8. Tunjukkan pembagian utama komponen lana yang termasuk dalam laporan 

laba-rugi multiple step ? 
 
 

RANGKUMAN 

 

Laba adalah pengembalian atas investasi kepada pemilik. Hal ini mengukur nilai 
yang dapat diberikan oleh entitas kepada investor. Dua konsep yang dapat 
digunakan untuk mengukur kekayaan adalah pemeliharaan modal keuangan 
(financia capital maintenance) dan pemeliharaan modal fisik (physical capital 
maintenance). FASB memilih menggunakan konsep pemeliharaan modal 



keuangan dalam pengukuran laba. Membahas bagaimana laba diukur, termasuk 
konsep pengakuan pendapatan dan pengaitan atau penandingan (matching) 
pendapatan dan beban. Laba diukur sebagai perbedaan antara arus masuk sumber 
daya (pendapatan dan keuntungan) dan arus keluar (beban dan kerugian) pada satu 
periode. Pendapatan diakui ketika 1) sudah direalisasikan atau dapat direalisasikan 
dan 2) telah dihasilkan melalui penyelesaian substansial dari aktivitas yang 
terlibat dalam proses menghasilkan. Biasanya, di titik penjualan barang atau jasa. 
Laporan laba-rugi dapat disajikan dengan bentuk langsung (single step) dan 
bentuk bertahap (multiple step). Pada laporan laba-rugi bentuk single step, 
pendapatan dan keuntungan lain-lain dikelompokkan dan diungkapkan bersama 
sebagaimana halnya beban dan kerugian. Bentuk umum dari laporan laba-rugi 
bentuk multiple step adalah dengan mengurangkan harga pokok penjualan dan 
beban operasi untuk mendapatkan laba operasi. Keuntungan dan kerugian 
dimasukkan untuk mendapatkan laba operasi berkelanjutan. Terlepas dari bentuk 
laporan, pos tidak teratur (irregular) dan pos luar biasa (Extraordinary) disajikan 
secara terpisah dalam penentuan laba bersih perusahaan. 
 

TEST FORMATIF 

 
Pilih salah satu jawaban yang paling tepat dari beberapa alternatif jawaban yang 
disediakan ! 
 
1) Berbagai cara dalam mengukur laba menunjukkan bahwa : 
 
A. Laba merupakan selisih pengeluaran dan penerimaan 
B. Laba merupakan selisih kas masuk dank as keluar 
C. Laba merupakan hasil investasi 
D. Tidak satupun jawaban di atas 
 
2) Dalam konsep pemeliharaan modal keuangan, perusahaan dianggap memiliki 
laba dengan asumsi jika : 
 
A. Aktiva bersih akhir periode melebihi awal periode setelah dikurangi transaksi 
dengan pemilik 
B. Pendapatan dari penjualan melebihi harga poko penjualan 
C. Ada setoran modal lagi dari pemilik 
D. Tidak satupun jawaban di atas 
__________________________________________________________________ 
  Awal Periode   Akhir Periode 
 Total aktiva   $ 510,000  $ 560,000 
 Total kewajiban  430,000  390,000 
  _____________  _____________ 
Aktiva bersih (ekuitas pemilik)   $ 80,000  $ 170,000 
  ===========   ============ 
Dalam periode tersebut ada investasi baru dari pemilik $40,000 dan deviden 
$15,000 
 
 



3) Dari informasi di atas, maka menurut konsep pemeliharaan modal fisik, laba 
yang terjadi sebesar : 

 
A. $45,000 
B. $65,000 
C. $90,000 
D. Tidak satupun jawaban di atas 
 
4) Dari informasi di atas, menurut konsep pemeliharaan modal keuangan, maka 

laba yang terjadi sebesar : 
 
A. $45,000 
B. $65,000 
C. $90,000 
D. Tidak satupun jawaban di atas 
 
5) Menurut pendekatan transaksi, laba diukur dengan : 
 
A. Perbedaan aliran masuk sumberdaya dan aliran keluar selama periode tertentu 
B. Perbedaan kas masuk dan kas keluar 
C. Perbedaan pendapatan dan beban 
D. Tidak satupun jawaban di atas 
 
6) Dalam kerangka konseptualnya, FASB memutuskan bahwa pendapatan dan 

keuntungan diakui saat : 
 
A. Pembayaran atas penjualan telah terjadi 
B. Kontrak penjualan telah ditanda tangani 
C. Pendapatan telah direalisasi atau dapat direalisasi 
D. Tidak satupun jawaban di atas 
 
7) Kriteria pengakuan pendapatan biasanya terpenuhi pada saat terjadinya 

penjualan, yaitu : 
 
A. Saat barang diserahkan 
B. Jasa dilaksanakan kepada pelanggan 
C. Pembayaran atau jajni pembayaran diterima 
D. Semua jawaban benar 
 
8) Berikut ini adalah contoh produk yang pendapatannya dapat diakui lebih awal 

(before delivery) 
 
A. Produk hasil perusahaan logam mulia 
B. Produk pertanian 
C. Produk perumahan 
D. Semua jawaban benar 
 



9) Berikut adalah contoh metode yang dapat digunakan untuk pendapatan yang  
diakui kemudian (after delivery), kecuali : 

 
A. Penjualan cicilan (angsuran) 
B. Pemulihan biaya (cost recovery) 
C. Penjualan tunai (cash sales) 
D. Semua jawaban benar 
 
10) Berikut adalah bentuk-bentuk laporan laba-rugi, kecuali : 
 
A. Bentuk T (T account) 
B. Bentuk single step 
C. Bentuk multiple step 
D. Semua jawaban 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. 
 

 

Unsur-unsur Laporan Laba-Rugi dan Laba Ditahan 
TOPIK 9 

A. UNSUR-UNSUR LAPORAN LABA-RUGI 

 

Pendekatan transaksi sebagaimana yang dibahas dalam topic 8 merupakan 
prosedur alternatif dalam mengukur transaksi dasar yang berkaitan dengan laba 
yang terjadi selama suatu periode dan mengikhtisarkannya dalam perhitungan 
rugi-laba. Metode ini sudah banyak dikenal dengan baik. Pendekatan ini 
memusatkan pada aktivitas-aktivitas yang telah terjdi selama suatu periode 
tertentu. Metode ini tidak hanya menyajikan perubahan bersih, tetapi juga 
mengungkapkan komponen-komponen perubahan tersebut. Laba dapat 
digolongkan menurut konsumen, jenis produk atau atau fungsi, operasi dan bukan 



operasi, berlanjut dan dihentikan, biasa serta luar biasa. Apa yang harus 
dimasukkan di dalam laba bersih telah menjadi kontroversi selama bertahun-
tahun. Sebagai contoh, apakah keuntungan atau kerugian yang tidak biasa serta 
korekasi pendapatan dan beban tahun-tahun sebelumnya harus ditutup langsung 
ke laba ditahan dan karenanya tidak dilaporkan dalam perhitungan rugi-laba atau 
hal itu pertama disajikan dalam perhitungan laba-rugi dan kemudian diteruskan ke 
laba ditahan bersama dengan laba atau rugi bersih untuk periode bersangkutan ? 
Pendekatan transaksi pada pengukuran laba mensyaratkan penggunaan perkiraan 
pendapatan, beban, kerugian dan keuntungan. Pendekatan ini lebih unggul 
daripada pendekatan pemeliharaan modal karena memberikan informasi mengenai 
unsur –unsur laba. Adapun unsur-unsur perhitungan laba-rugi yang harus ada 
menurut FASB adalah, 
 
• Pendapatan (Revenue). Merupakan arus masuk atau peningkatan lain atas harta 
dari suatu kesatuan atau penyelesaian kewajibannya selama satu periode dari 
penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau aktivitas lain yang 
merupakan operasi pokok atau utama yang berkelanjutan dari operasi tersebut. 
 
• Beban (Expenses). Merupakan arus keluar atau penggunaan lain atas harta atau 
terjadinya kewajiban selama suatu periode dari penyelesaian atau produksi 
barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas lain yang merupakan operasi 
pokok atau utama yang berkelanjutan dari kesatuan tersebut. 

 

• Keuntungan (gain). Kenaikan dalam ekuitas (harta bersih) dari transaksi 
sampingan atau sekali-sekali dari suatu kesatuan kecuali yang dihasilkan dari 
pendapatan atau investasi oleh pemilik. 

 

• Kerugian (loss). Penurunan dalam ekuitas (harta bersih) dari transaksi 
sampingan atau sekali-sekali dari suatu kesatuan kecuali yang diakibatkan dari 
beban atau pembagian kepada pemilik. Pendapatan dapat dilihat dari banyak 
bentuk, seperti penjualan, honorarium, bunga, deviden, dan sewa. Contoh beban 
seperti harga poko penjualan, penyusutan, bunga, sewa, gaji dan upah, pajak dan 
lain-lain. Keuntungan dan kerugian banyak jenisnya yang berasal dari penjaualan 
investasi,penjualan harta tetap, penyekesaian hutang, penghapusan harta karena 
usang atau bencana dan pencurian. Perbedaan antara pendapatan dan keuntungan 
dan perbedaan antara beban dan kerugian tergantung pada sebagian besar aktivitas 
khusus dari perusahaan bersangkutan. Pada perusahaan tertentu suatu aktivitas 
dapat merupakan bagian dari operasi normalnya, sedang bagi perusaan lain 
aktivitas yang sama bukan merupakan aktivitas normal. 
 

B. SEKSI-SEKSI PERHITUNGAN LABA-RUGI 

 

1. SEKSI OPERASI.  

 Suatu laporan atas pendapatan dan beban dari operasi utama perusahaan. 
a. Penjualan atau pendapatan (revenue). Pendapatan menunjukkan nilai 
penjualan total kepada pelanggan dalam suatu periode dikurangi retur dan 
potongan penjualan atau diskon penjualan. Anilai total ini tidak boleh mencakup 
pajak penjualan yang harus dipungut pemerintah. Tagihan tambahan pajak ini 



diakui sebagai kewajiban jangka pendek.Retur dan potongan harus dikurangkan 
dari penjualan bruto untuk mendapatkan nilai penjualan bersih. Apabila harga jual 
meningkat karena menutupi beban angkut kepada pelanggan dan pelanggan 
dibebani karenanya, maka beban angkut yang dibayar perusahaan ini harus 
dikurangkan dari nilai penjualan dalam mendapatkan nilai penjualan bersih. 
Apabila beban angkut tidak dibebankan kepada pembeli, beban ini diakui sebagai 
beban penjualan.  
 
b. Harga pokok penjualan (cost of good sold). Pada perusahaan dagang atau 
manufaktur, nilai ini merupakan penjualan persediaan awal, pembelian bersih atau 
harga pokok produksi, beban angkut, retur dan potongan pembelian yang 
kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Jadi harga pokok penjualan 
merupakan harga pokok dari barang yang dijual untuk menghasilkan penjualan.  

 

c. Laba kotor (gross profit). Pada sebagian besar perusahaan dagang dan 
manufaktur, hrga pokok penjualan merupakan beban yang paling signifikan. 
Karenanya perusahaan memberi perhatian khusus. Laba kotor adalah selisih 
antara pendapatan dari penjualan bersih dan harga pokok penjualan. 

 

2. Seksi bukan operasi. Merupakan suatu laporan mengenai pendapatan dan 
beban yang berasal dari aktivitas sekunder atau tambahan dari perusahaan 
tersebut. Selain itu, keuntungan dan kerugian khusus yang tidak sering atau tidak 
biasa, tetapi tidak keduanya, biasanya dilporkan dalam seksi ini. 

 

a. Pendapatan dan keuntungan lain-lain (other revenues and gains). Bagian 
ini biasanya mencakup unsur yang berkaitan dengan aktivitas sampingan 
perusahaan, misalnya pendapatan dari aktivitas pendanaan seperti sewa, bunga, 
deviden serta keuntungan dari penjualan aktiva seperti peralatan dan investasi. 
Keuntungan yang dilaporkan pada laporan laba-rugi menunjukkan nilai bersih 
yaitu selisih antara nilai jualnya dengan beban. 

 

b. Beban dan kerugian lain-lain (other expenses and losses). Sama seperti 
bagian a, tapi akibat penurunan, bukan peningkatan. Misalnya beban atau 
kerugian akibat penjualan aktiva. Kerugia seperti halnya keuntungan, dilaporkan 
pada nilai bersih (sesudah dikurangi pajak) 

 

c. Laba operasi berkelanjutan sebelum pajak (income from continuing 
operations before income taxes). Mengurangkan pendapatan dan keuntungan 
lain-lain dengan beban serta kerugian lain-lain dari laba operasi yang 
menghasilkan laba operasi berkelanjutan sebelum pajak. 

 

3. Pajak penghasilan atas laba operasi berkelanjutan (income taxes on 

continuing operations). Merupakan suatu seksi pendek yang melaporkan pajak 
pemerintah pusat dan daerah atas laba dari operasi yang berkelanjutan. 

 

4. Operasi yang dihentikan (discontinued operations). Umumnya pos ini 
terjadi karena penghentian komponen yang dapat diidentifikasi secara terpisah 
dari bisnis baik melaui penjualan atau pelepasan. Komponen yang dihentikan ini 



bisa saja merupakan lini utama bisnis, kelompok konsumen utama, anak 
perusahaan. Berbagai alasan yang biasanya menjadi alasan manajemen untuk 
menghentikan salah satu komponen bisnis yaitu : 
• Komponen tersebut sudah tidak menguntungkan. 
• Sudah tidak sesuai dengan rencana jangka panjang perusahaan. 
• Manajemen membutuhkan dana untuk mengurangi hutang jangka panjang. 
• Manajemen khawatir akan pengambil alihan oleh investor baru yang ingin 
mengendalikan perusahaan. 
 
5. Pos-pos luar biasa (extraordinary items). Merupakan keuntungan atau 
kerugian yang tidak biasa dan tidak sering terjadi. Untuk bisa dikategorikan 
sebagai luar biasa, suatu unsur haruslah memiliki tingkat ketidak normalan yang 
tinggi dan jelas tidak terkait dengan atau hanya secara kebetulan terkait dengan 
aktivitas normal.  

 

6. Pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi (cumulative effects of 

changes accounting principles). Merupakan unsur terakhir yang termasuk dalam 
kategori tidak biasa pada laporan laba-rugi. Berdasarkan jenis perubahan prinsip 
akuntansinya, perubahan dapat diimplementasikan secara berlaku surut 
(retroactively) atau hanya mempengaruhi periode berjalan dan yang akan datang. 

 

7. Perubahan estimasi. Penyesuaian yang berasal dari penggunaan estimasi 
dalam akuntansi tidak diklasifikasikan sebagai penyesuaian periode sebelumnya, 
sehingga hanya akan digunakan dalam penentuan laba periode berjalan dan 
periode akan datang dan tidak dibebankan langsung ke laba ditahan. 

 

C. LABA KOMPREHENSIF 

 
Pada awal bab didefinisikan bahwa laba merupakan kenaikan kekayaan 
perusahaan selama satu periode. Kekayaan perusahaan ini dipengaruhi oleh 
berbagai hal yang tidak ada hubungannya dengan operasi normal perusahaan, 
misalnya akibat adanya perubahan nilai tukar. Unsur ini tidak termasuk dalam 
laba bersih karena dianggap memberikan sedikit informasi tentang kinerja 
ekonomi dari operasi normal perusahaan. Laporan laba komprehensif dimasukkan 
sebagai bagian dari laporan modal pemilik. Tiga penyesuaian yang umum dibuat 
untuk laba komprehensif adalah :  
• Penyesuaian transaksi mata uang asing. 
• Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas efek (surat berharga) yang 
tersedia untuk dijual (available for sale). 
• Keuntungan dan kerugian yang ditangguhkan atas instrument derivative. 
 

D. LAPORAN EKUITAS PEMEGANG SAHAM (PEMILIK) 

 
Sebagian besar perusahaan memasukkan laporan laba komprehensif sebagai 
bagian dari laporan ekuitas pemegang saham. Hal ini bukan merupakan metode 
yang diharuskan dalam pengungkapan, tetapi menjadi pengungkapan yang dipilih 
oleh sebagian besar perusahaan. Laporan ekuitas pemegang saham juga mencakup 
perubahan ekuitas selain yang berhubungan dengan laba, seperti penerbitan saham 



baru, pembelian kembali saham treasuri, pengumuman deviden, dan transaksi lain 
yang berhubungan dengan ekuitas perusahaan diungkapkan pada laporan ini. 
Laporan ini mencakup penyesuaian atas laba ditahan atau sebagai laporan terpisah 
atas laba ditahan. Dua hal yang umum digunakan untuk penyesuaian laba ditahan 
yaitu : 
• Penyesuaian periode sebelumnya (prior period adjustment) 
• Penyesuaian yang muncul dari perubahan prinsip akuntansi. 
Penyesuaian periode sebelumnya muncul terutama karena kesalahan yang terjadi 
pada satu periode tetapi tidak ditemukan hingga periode berikutnya.  
 

LATIHAN 

 
Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, silakan anda 
mengerjakan latihan berikut ini ! 
1) Apa per bedaan antara pendapatan dan beban dengan keuntungan dan 
kerugian? 
2) Dua factor apakah yang harus dipertimbangkan dalam memutuskan titik 
pengakuan pendapatan dan pendapatan ? 
3) Pada titik manakan siklus pendapatan pada kondisi ini biasanya terpenuhi ? 
4) Sebutkan tiga pengecualian dari aturan umum bahwa pendapatan diakui pada 
saat penjualan ! 
5) Sebutkan pertimbangan-pertimbangan untuk pengecualian pengakuan 
pendapatan pada saat penjualan ! 
6) Unsur manakah berikut ini yang biasanya dikategorikan sebagai unsur luar 
biasa ? 
a. Penurunan dan penghapusan piutang. 
b. Penurunan yang besar atas nilai tukar mata uang asing. 
c. Kerugian dari penjualan pabrik dan peralatan. 
d. Kerugian akibat banjir besar. 
e. Kerugian akibat gempe bumi. 
7) Jelaskan dengan singkat perbedaan perlakuan akuntansi terhadap perubahan 
prinsip akuntansi dan perubahan estimasi akuntansi. 
8) Definisikan apa yang dimaksud dengan laba komprehensif ! serta apa bedanya 
dengan laba bersih ! 
 

RANGKUMAN 

RANGKUMAN 

Sebagian besar perusahaan akan melaporkan sebagian atau seluruh komponen 
laporan laba-rugi sebagai berikut : 
 
• Pendapatan 
• Harga pokok penjualan 
• Laba kotor 
• Beban operasi 
• Laba operasi 
• Pendapatan dan keuntungan lain-lain 
• Beban dan kerugian lain-lain 
• Laba operasi berkelanjutan sebelum pajak 



• Laba operasi berkelanjutan 
• Operasi yang dihentikan 
• Pos-pos luar biasa 
• Pengaruh kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi 
Laba komprehensif mencerminkan semua perubahan ekuitas selama satu periode 
kecuali yang disebabkan oleh investasi oleh pemilik dan distribusi kepada 
pemilik. Laba komprehensif adalah nilai yang digunakan untuk mencerminkan 
semua ukuran perubahan kekayaan perusahaan selama periode tersebut. Sebagai 
tambahan untuk laba bersih, laba komprehensif mencakup pos-pos yang 
umumnya muncul sebagai akibat perubahan kondisi pasar yang tidak ada 
hubungannya dengan operasi normal perusahaan. Jadi laba komprehensif adalah 
suatu konsep yang mencakup semua dari laba dimana semua perubahan dalam 
laba bersih (kecuali transaksi dengan pemilik) . Sebagian besar perusahaan 
memasukkan laba komprehensif sebagai bagian dari laporan ekuitas pemegang 
saham. Laporan ekuitas pemegang saham juga mencakup perubahan yang terjadi 
pada ekuitas selain yang berkaitan dengan laba. 
Perhitungan laba ditahan harus mengungkapkan laba (rugi) bersih, deviden, 
penyesuaian periode sebelumnya, dan transfer ked an dari laba ditahan. 
 

 

TEST FORMATIF 

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

1) Jenis laporan keuangan yang menunjukkan hasil kerja perusahaan berupa 
selisih antara pendapatan dan biaya adalah : 

A. Laporan perubahan modal 
B. Laporan laba-rugi 
C. Neraca 
D. Neraca saldo 
 
2) Perbedaan utama pendapatan dan keuntungan terletak pada : 
 
A. Sifat operasi perusahaan 
B. Jangka waktu perolehan 
C. Posisi penyajian dalam laporan laba-rugi 
D. Pengaruhnya terhadap aktiva dan ekuitas 
 
3) Dalam penyajian laporan laba-rugi, terdapat beberapa jenis irregular items. 

Keuntungan atau kerugian yang berasal dari pertukaran mata uang asing 
termasuk jenis : 

 
A. Pos luar biasa (extraordinary item) 
B. Penghentian usaha 
C. Keuntungan atau kerugian tidak biasa 
D. Perubahan dalam prinsip akuntansi 
 
 



4) Elemen-elemen dasar laporan keuangan yang terdapat dalam laporan laba-rugi 
adalah, kecuali : 

 
A. Pendapatan 
B. Keuntungan atau kerugian 
C. Beban 
D. Pendapatan diterima dimuka 
 
5) Pendapatan dalam laporan laba-rugi dapat berasal dari hal-hal berikut ini, 

kecuali : 
 
A. Penjualan barang dan jasa yang merupakan produk utama perusahaan 
B. Pendapatan bunga yang rutin diperoleh 
C. Perolehan deviden yang berasal dari saham perusahaan 
D. Penghapusan aktiva tetap karena sudah usang 
 
6) Menurut FASB, pendapatan adalah : 
 
A. Arus masuk atau peningkatan lain atas harta dari suatu kesatuan 
B. Penyelesaian kewajiban selama satu periode dari penyerahan atau produksi 

barang, pemberian jasa 
C. Aktivitas yang merupakan operasi pokok atau utama yang berkelanjutan 
D. Semua jawaban di atas benar 
 
7) Nilai penjualan dalam perhitungan pendapatan dipengaruhi oleh unsur-unsur di 

bawah ini, kecuali : 
 
A. Penjualan bruto 
B. Retur dan potongan penjualan 
C. Pajak penjualan 
D. Tidak satupun jawaban di atas 
 
8) Unsur-unsur yang mempengaruhi harga pokok penjualan : 
 
A. Pembelian bersih atau harga pokok produksi 
B. Biaya angkut pembelian 
C. Retur dan potongan pembelian 
D. Semua jawaban di atas benar 
 
9) Beberapa alas an menyebabkan terjadinya operasi yang dihentikan 

(discontinued operation), kecuali : 
A. Ada kekhwatiran pengambil alihan oleh investor baru 
B. Manajemen membutuhkan dana untuk melunasi hutang jangka panjang 
C. Sudah tidak menguntungkan 
D. Ada penggantian manajemen 
 
10)Untuk bisa dikategorikan sebagai pos luar biasa suatu unsur harus mempunyai   

ciri-ciri : 



A. Memiliki tingkat ketidak normalan yang tinggi 
B. Tidak terkait atau kebetulan terkait dengan aktivitas normal 
C. Memiliki nilai yang material 
D. Semua jawaban di atas benar 
 
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 % 
 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 3. Bagus! Tetapi kalau nilai Anda di bawah 80 %, Anda 
harus mengulangi Kegiatan Belajar 2, terutama yang belum Anda kuasai. 



Kunci Jawaban Tes Formatif 

 

 
Tes Formatif Topik 8 

1) D 
2) A 
3) A 
4) B 
5) A 
6) C 
7) D 
8) C 
9) C 
10) A 
 

Tes Formatif Topik 9 

2) A 
1) B 
3) C 
4) D 
5) D 
6) D 
7) C 
8) D 
9) D 
10) D 


