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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seperti bidang aktivitas manusia lainnya, akuntansi juga 

berkembang seiring dengan perkembangan dan kebutuhan social di suatu 

masyarakat. Apabila masyarakat berkembang menjadi semakin kompleks, 

maka akuntansi juga akan mengembangkan konsep-konsep dan teknik-

teknik baru untuk memenuhi kebutuhan akan informasi keuangn. Hal ini 

disebabkan karena perkembangan ekonomi dan social yang kompleks itu 

tidak akan dapat berjalan baik tanpa informasi keuangan yang handal pula. 

Dewasa ini peranan akuntansi sebagai alat pembantu dalam 

pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dan keuangan semakin disadari 

oleh para usahawan. Peranan akuntansi dalam membantu melancarkan tugas 

manajemen sangat menonjol, khususnya dalam melaksanakan fungsi 

perencanaan dan pengawasan. 

Menurut Niswonger dan Fess dalam Lestari (1999), akuntansi 

disebut sebagai bahasa perusahaan. Semakin kita kuasai bahasa ini, akan 
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semakin baik pula kita menangani berbagai aspek keuangan dalam 

kehidupan ini. Percepatan dari perubahan masyarakat akan mempengaruhi 

tingkat kompleksitas bahasa ini. 

Definisi akuntansi dapat dirumuskan dari dua sudut pandang, yaitu 

(1) definisi dari sudut pemakai, yaitu suatu disiplin yang menyediakan 

informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan 

mengevaluasi kegiatan-kegiatan sutau organisasi, (2) definisi dari sudut 

proses kegiatan, yaitu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, 

pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi (H. Jusup, 

1997). 

Akuntansi dilaksanakan baik dalam perusahaan yang mencari laba 

maupun dalam organisasi-organisasi yang tidak mencari laba. Dalam 

akuntansi, transaksi-transaksi keuangan diolah sedemikian rupa sehingga 

menjadi laporan yang siap digunakan untuk pengambilan keputusan 

manajemen. Dengan demikian, akuntansi merupakan suatu system informasi 

yang sangat diperlukan oleh perusahaan. 

Salah satu informasi yang penting bagi perusahaan adalah 

informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan. Alat yang digunakan 

perusahaan untuk menghasilkan informasi keuangan perusahaan adalah 

akuntansi. Sebagai suatu sistem informasi, akuntansi melaksanakan 

pengumpulan dan pengolahan data keuangan perusahaan serta 

menyajikannnya dalam bentuk laporan keuangan. 
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A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT) menyatakan 

bahwa akuntansi merupakan proses mengidentifikasikan, mengukur, dan 

menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal 

mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh 

para pemakainya (S. Harahap, 2001). Dari definisi tersebut menjadi jelas 

bahwa akuntansi bias berfungsi sebagai sistem informasi yang terdiri dari 

rangkaian aktivitas yang selalu berkaitan dan teratur, berproses untuk 

menghasilkan suatu informasi yang berguna bagi para pemakainya. 

Informasi akuntansi harus disusun dan dilaporkan secara obyektif 

agar bermanfaat bagi para pemakainya. Oleh karenanya, akuntansi keuangan 

harus didasarkan pada standar atau pedoman tertentu yang telah teruji dan 

dapat diterima umum. Standar-standar ini dikenal dengan nama prinsip-

prinsip akuntansi yang berterima umum. 

PABU ( Prinsip Akuntansi Berterima Umum ) merupakan padanan 

dari GAAP ( Generally AcceptedAccounting Principles ). Pengertian 

berterima umum adalah pedoman tersebut dianut karena merupakan 

ketentuan resmi dari badan yang berwenang. Mengingat bahwa akuntansi 

lebih merupakan suatu seni daripada ilmu (sains ), maka prinsip-prinsip ini 

tidak merupakan hokum mutlak seperti yang dijumpai dalam ilmu pasti. 

Prinsip-prinsip akuntansi lebih merupakan suatu pedoman bertindak dan bis 

berubah dari waktu ke waktu. Suatu prinsip bisa saja dihapuskan atau 

diganti dengan yang baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan 

perekonomian atau praktek-praktek yang berlaku ( H. Jusup, 1997 ). 
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Penyusunan laporan keuangan yang didasarka pada PABU akan 

menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan tidak menyesatkan 

pemakai laporan keuangan. Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

Tahun 2002 hal 7 disebutkan ada 4 karakteristik kualitatif pokok agar 

informasi dalam laporan keuangan berguna bagi para pemakainya. 

Karakteristik kualitatif tersebut meliputi : dapat dipahami, relevan, 

keandalan (reliable) dan dapat diperbandingkan. Secara teknis laporan 

keuangan secara langsung ditentukan oleh kualitas sumber daya pokok 

perusahaan yang menyusun laporan keuangan ( Sularso dalam Murtiati, 

2003 ). Sumber daya pokok perusahan yang dimaksud adalah sumber daya 

yang dimiliki perusahaan, khususnya dalam bidang akuntansi meliputi 

sumber daya pokok manusia bagian akuntansi dan cara pemrosesan data 

akuntansi. 

Penelitian ini bermaksud untuk melakukan penelitian seperti yang 

dilakukan oleh Murtiati (2003), dengan mengambil sample para pedagang di 

pasar Klewer. Alasannya adalah pasar Klewer merupakan salah satu pusat 

bisnis terbesar di Surakarta dengan lalu lintas mencapai lebih dari 25 

milyard per hari dan didalamnya terdapat ratusan pedagang baik kecil 

maupun besar yang menjalankan bisnisnya. 

Kelemahan dari perusahaan kecil adalah bahwa tanggung jawab 

pemilik tidak terbatas. Disini seluruh harta milik pribadi menjadi jaminan 

terhadap hutang perusahaan. Selain itu, sumber keuangan juga hanya 
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terbatas pada kemampuan pemilik saja dan sulitnya mempeoleh pinjaman 

dengan syarat yang lunak ( Sumarni dan Soeprihanto, 1995 ). 

Disinilah peranan akuntansi sangta dibutuhkan. Sebab dengan 

sistem informasi yang handal yang diwujudkan dalam bentuk laporan 

keuangan akan sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan 

ekonomi dan keuangan sehingga tidak terjadi kesalahan pengambilan 

keputusan yang mengakibatkan kerugian. Selain itu, dengan adanya laporan 

keuangan yang sesuai dengan prinsip berterima umum akan lebih 

meyakinkan kreditur untuk mengucurkan dananya. 

 

B. Perumusan Masalah 

Penelitian ini bersifat deskriptif yang artinya hanya 

mendeskripsikan bagaimana praktek akuntansi keuangan pada pedagang-

pedagang yang ada di pasar Klewer. Berdasarkan latar belakang tersebut 

diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah pedagang-pedagang di pasar Klewer telah melaksanakan praktek 

akuntansi keuangan sesuai dengan SAK  

2. Bagaimana kondisi sumber daya pokok akunatnsi pedagang-pedagang di 

pasar Klewer 

 

C. Tujuan Penelitian 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi 

lengkap mengenai praktek akuntansi keuangan yang dilaksanakan oleh 

pedagang-pedagang di pasar Klewer. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Sebagai bahan masukan untuk pengajaran akuntansi di bidang akuntansi 

2. Sebagai bahan masukan untuk penelitian lebih lanjut 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

E. Pengertian Perusahaan 

Alasan timbulnya kegiatan bisnis adalah karena ketidakmampuan 

manusia untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. 

Kegiatan bisnis tidak dapat dipisahkan dari badan usaha yang disebut 

perusahaan. Soemarni dan Soe prihanto ( 1995 ) mendefinisikan perusahaan 

sebagai berikut : 

“ Suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber 

ekonomi untuk dapat menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan 

tujuan untuk memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan kebutuhan 

masyarakat “. 

Perusahaan bertugas mengolah sumber-sumber ekonomi atau 

sering juga disebut factor-faktor produksi. Sumber-sumber ekonomi tersebut 
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seringkali disebut “4 M”, yaitu manusia ( men ), uang ( money ), material ( 

materials ), dan metode ( methods ). 

Di dalam perusahaan, sumber-sumber ekonomi tersebut diproses 

agar menjadi barnag atau jasa yang akan ditujukan untuk memuaskan 

kebutuhan konsumen sekaligus dapat memberikan keuntungan bagi 

perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diterapkan prinsip ekonomi 

yaitu dengan pengorbanan tertentu diharapkan dapat diperoleh hasil atau 

keuntungan maksimum ( Soemarni dan Soeprihanto, 1995 ). 

Menurut Suwardjono dalam Murtiati (2003), jika dilihat dari segi 

usahanya, perusahaan dapat dikelompokkan menjadi perusahaan jasa, 

perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Perusahaan jasa merupakan 

perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan berbagai pelayanan yang 

memberikan kemudahan, kenyamanan dan kenikmatan kepada masyarakat 

yang memerlukan; perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang 

mengolah bahan baku menjadi barang jadi, bahan baku menjadi barang 

setengah jadi atau barang setengah jadi menjadi barang jadi; sedang 

perusahaan dagang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

pembelian atau penjualan barang tanpa ada pengolahan lebih lanjut. 

Perusahaan jenis ini membeli produk dagangan kemudian menjualnya 

kembali kepada konsumen. 

 

Akuntansi Keuangan 

Akuntansi merupakan proses mengidentifikasikan, mengukur, dan 
menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal 
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mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh 
para pemakainya. 

Definisi akuntansi menurut Ainun Na’im dalam Murtiati (2003) 

adalah akuntansi yang mengolah data-data keuangan perusahaan menjadi 

informasi keuangan untuk disajikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan secara umum dalam bentuk laporan keuangan. 

Sebagai suatu sistem pengolahan informasi keuangan, akuntansi 
dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu (1) akuntansi keuangan merupakan tipe 
akuntansi yang mengolah informasi keuangan yang terutama untuk 
memenuhi keperluan manajemen puncak dan pihak luar organisasi, (2) 
akuntansi manajemen merupakan tipe akuntansi yang mengolah informasi 
keuangan yang terutama untuk memenuhi keperluan manajemen dalam 
melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi (Mulyadi, 
1997). 

Akuntansi merupakan suatu proses atau dapat disebut suatu siklus 

yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Proses akuntansi diawali dari 

penmcatatan bukti transaksi dan berakhir dengan penyusunan laporan 

keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir proses akuntansi yang 

menyajikan keberhasilan kegiatan operasional suatu perusahaan dalam suatu 

periode tertentu. Laporan keuangan dibuat oleh manajemen sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas tugas-tugas yang dibebankan pemilik perusahaan. 

Laporan keuangan juga dibuat sebagai laporan-laporan kepada pihak di luar 

perusahaan. 

Pada dasarnya tujuan laporan keuangan menurut PSAK No. 1 ada 

2 tujuan, yang pertama adalah memberi informasi tentang posisi keuangan, 

kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar 

kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-

keputusan ekonomi, dan yang kedua adalah sebagai bentuk 
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pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya 

yang dipercayakan pada mereka. 

Komponen-komponen laporan keuangan yang lengkap menurut 

PSAK No. 1 adalah : 

Neraca 

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan 
suatu badan usaha atau perusahaan pada tanggal tertentu. Penyusunan 
neraca harus dibuat secara sistematis, artinya bahwa dalam neraca, 
rekening-rekening diklasifikasikan sebagai pos-pos dan dikelompokkan 
menurut sub total-sub total yang berarti. Neraca disusun sedemikian rupa 
agar hubungan penting suatu kelompok dengan kelompok lain dapat 
ditunjukkan dan perhatian difokuskan pada kelompok yang paling 
penting. 

Terdapat tiga elemen dalam neraca yaitu aktiva, kewajiban dan 

ekuitas. Aktiva merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan 

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu,dan darimana manfaat ekonomi 

di masa depan diharapkan oleh perusahaan (SAK, 2002 : 13). Dalam sisi 

aktiva ini tercantum investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Aktiva 

disajikan dengan klasifikasi menurut likuiditas. Menurut IAI dalam SAK 

2002 halaman 13 kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini 

yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaian kewajiban ini 

diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan 

yang mengandung manfaat ekonomi. Kewajiban disajikan dalam neraca 

dengan klasifikasi berdasar urutan jatuh temponya. Elemen yang ketiga, 

yaitu ekuitas merupakan hak residual atas aktiva perusahaan setelah 

dikurangi semua kewajiban (SAK, 2002 :13). Penyajian modal dalam 

neraca disjikan dengan klasifikasi menurut sifat kekekalan. Perkiraan 
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lawan (contra account) atas suatu pos tertentu, disajikan sebagai unsure 

pengurang atas pos yang bersangkutan. 

Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya suatu unit usaha 
untuk suatu periode tertentu (Zaki Baridwan, 1997 :30). Keuntungan maupun kerugian yang dialami oleh perusahaan 
merupakan selisih dari pendapatan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan perusahaan selama periode yang 
bersangkutan. Laporan ini sangat penting bagi perusahaan sebab kinerja perusahaan dan keberhasilan menejemen 
dalam menjalankan perusahaan dapat dinilai dari laporan ini. 

Terdapat dua bentuk laporan laba rugi yang dibuat oleh 

perusahaan, yaitu single step dan multiple step (Zaki Baridwan, 1997). 

Laporan laba rugi single step menyajikan informasi laba dalam dua 

kelompok besar, yaitu pendapatan dan beban. Laporan bentuk ini 

biasanya digunakan untuk menyajikan laporan laba rugi secara ringkas. 

Sedangkan laporan laba rugi multiple step merupakan laporan laba rugi 

yang menyajikan informasi pendapatan dan beban dalam beberapa 

tahapan perhitungan. Pendapatan dan beban dikelompokkan sedemikian 

rupa sehingga menunjukkan hubungan antara pendapatan dan beban 

yang berkaitan. 

Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menunjukkan 

adanya perubahan, penambahan mapupun pengurangan dalam saldo 

ekuitas suatu badan usaha. Berdasarkan PSAK No. 1 laporan perubahan 

ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau 

kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip 

pengukuran yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan 

keuangan. 
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Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas merupakan laporan yang melaporkan kas yang disediakan dan digunakan oleh aktivitas, operasi, 
investasi dan pembelanjaan selama peride tersebut (Kieso, 2001). Laporan arus kas perusahaan dapat diketahui dari 
posisi keuangan pada dua titik neraca. Penyusunan laporan arus kas ini dengan membandingkan dua neraca peusahaan 
pada dua titik waktu, misalnya pada wal dan akhir periode. 

Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan merupakan catatan mengenai perusahaan yang belum tercantum dalam laporan 
keuangan maupun bersifat memberi penjelasan atas suatu kejadian. Catatan ini mengungkapkan informasi tentang 
dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih, informasi yang diwajibkan dalam PSAK 
tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan, dan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan 
tetapi diperlukan dalam rangka penyajian laporan keuangan secara wajar (PSAK No. 1). Kebijakan akuntansi 
perusahaan yang harus diungkapkan antara lain tentang metode penyusutan aktiva tetap, amortosasi, penilaian 
persediaan, dan sebagainya. 

 

Prinsip Akuntansi Berterima Umum ( PABU ) 

PABU merupan padanan dari GAAP (Generally Accepted 

Accounting Principles). Pengertian berterima umum adalah pedoman 

tersebut dianut karena merupakan ketentuan resmi dari badan yang 

berwenang. Di Indonesia yang berwenang menyusun  adalah Komite 

Standar Akuntansi Keuangan yang berada di bawah naungan IAI (Ikatan 

Akuntan Indonesia). 

Suwardjono dalam Murtiati (2003) mengartikan PABU sebagai 

seperangkat konsep, standar, prosedur, metode dan praktek yang sehat yang 

dipilih atau didukung berlakunya serta dijadikan pedoman umum di wilayah 

tertentu. Sedangkan Standar Akuntansi merupakan pernyataan resmi yang 

dikeluarkan oleh badan yang berwenang mengenai konsep, prinsip dan 

metode yang diterapkan sebagai pedoman utama praktek akuntansi. 

Berdasarkan atas pengertian seperti tersebut diatas tersirat bahwa 

PABU dan SAK merupakan dua hal yang berbeda. SAK merupakan bagian 

dari PABU ditambah praktek yang sehat. Meskipun demikian, praktek 
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akuntansi mempunyai lebih banyak standar daripada kebiasaan. PABU 

terutama SAK merupakan pedoman baik bagi penyaji maupun pemakai 

laporan keuangan sehingga tidak terjadi salah persepsi dalam 

menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan. 

Secara garis besar terdapat empat hal pokok yang diatur dalam 

SAK, yaitu : 

Pengukuran atau penilaian (valuation) 

Standar akuntansi mengatur masalah pengukuran (measurement) dan penilaian (valuation). Pengukuran berhubungan 
dengan masalah penentuan jumlah rupiah (unit moneter lain) yang dicatat pertama kali saat terjadinya transaksi. 
Penilaian berhubungan dengan penentuan jumlah rupiah untuk tiap pos atau rekening yang dilaporkan dalam laporan 
keuangan. 

Definisi elemen dan pos laporan keuangan (definition) 

Standar keuangan memberikan batasan definisi tentang pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam laporan 
keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian yang jelas sehingga tidak ada salah interpretasi. Elemen 
laporan keuangan terdiri dari aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, serta laba dan rugi. Elemen-elemen ini 
dapat diperinci menjadi pos. 

 

 

 

Pengakuan (recognition) 

Pengakuan transaksi menyangkut batasan tentang dicatat atau tidaknya suatu transaksi ke dalam sistem pencatatan. 
Batasan ini akan mempengaruhi laporan keuangan yang dihasilkan peusahaan. 

Pengungkapan atau penyajian (disclosure) 

Pengungkapan merupakan teknik dalam akuntansi untuk menjadikan data keuangan menjadi informasi yang dapat 
ditujukab kepada pihak-pihak eksternal yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pengungkapan ini dibutuhkan agar 
informasi akuntansi dapat dimengerti oleh semua penggunanya. Dengan demikian informasi tambahan diperbolehkan 
sepanjang tidak mengganti, mengurangi, atau bahkan mengaburkan kerangka pelaporan yang pokok. 

 

Praktek Akuntansi Yang Lazim 

Praktek akuntansi yang lazim merupakan praktek akuntansi yang 

sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.  Praktek akuntansi keuangan 

harus sesuai dengan PABU terutama Standar Akuntansi Keuangan, sebab 

PABU terutama Standar Akuntansi Keuangan merupakan suatu pedoman 

atau ketentuan umum dalam penentuan metode atau prosedur.  Jadi standar 

hanya memberi pedoman, sedangkan metode atau prosedur yang digunakan 
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perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. 

Berikut dibahas mengenai praktek akuntansi yang lazim berturut-

turut mengenai elemen-elemen neraca dan rugi laba, yaitu: aktiva, hutang, 

modal, pendapatan, beban, pendapatan dan beban di luar usaha, 

 1. Aktiva 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar 

Akuntansi Keuangan aktiva merupakan somber daya yang dikuasai oleh 

perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana 

manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.  

Elemen aktiva terdiri dari berbagai pos. 

a. Kas 

Kas merupakan harta yang paling likuid, artinya merupakan hal 

yang paling cepat bisa dibelanjakan.  Kas bisa terdiri dari uang baik 

logam maupun kertas dan dana yang tersedia di bank.  Instrumen-

instrumen yang dapat dinegosiasikan seperti wesel pos, cek dan wesel 

bank dipandang sebagai kas. 

Perusahaan biasanya menyimpan dana di bank.  Pengeluaran 

perusahaan yang berjumlah relatif besar dilakukan dengan cek.  

Pengeluaran perusahaan yang bejumlah relatif kecil tidak 

memungkinkan untuk dibayar dengan cek.  Oleh karena itu perusahaan 

perlu membentuk kas kecil.  Metode untuk mengendalikan rekening 

kas kecil ini ada dua (2), yaitu : metode dana tetap (impresst fund) dan 

metode fluktuasi (fluctuation fund). 
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Dalam metode imprest fund, saldo kas kecil selalu tetap.  

Pengeluaran-pengeluaran dicatat pada akhir periode atau saat 

pengisisan kembali kas kecil.  Pada saat terjadi pengeluaran kas kecil 

dibuatkan bukti pengeluaran yang belum dicatat ke buku jurnal.  

Bukti-bukti pengeluaran tersebut diserahkan kepada pemegang kas 

untuk dijadikan dasar sebagai pengisian kembali kas kecil.  Metode ini 

sangat efektif untuk mengendalikan kas kecil, sebab jumal atas 

pengeluaran kas dibuat berdasar pada bukti-bukti pengeluaran yang 

telah dibuat.  Bila saat penyusunan laporan keuangan belum 

melakukan pengisian kas kecil, maka perlu dibuat jurnal penyesuaian 

terlebih dahulu.  Pada awal periode berikutnya jumal ini akan dibalik, 

sehingga saldo kas kecil masih tetap seperti saat pengisian awal.  Bila 

dana kas kecil tidak berjalan sebagaimana biasa karena kesalahan, 

misalnya kalalaian mengadakan perubahan yang benar, kelebihan 

pembayaran beban, tanda terima yang hilang, dll, maka selisih tersebut 

dimasukkan dalam rekening selisih kas. 

Jika perusahaan menggunakan fluctuation fund, maka pencatatan 

atas pengeluaran-pengeluaran kas kecil dilakukan pada saat transaksi 

pengeluaran-pengeluaran tersebut terjadi.  Pengisian kembali tidak 

harus sebesar pengeluaran yang telah dilakukan.  Bisa lebih besar 

maupun lebih kecil.  Dengan demikian, metode ini tidak terlalu efektif 

untuk mengendalikan kas.  Sama dengan imprest fund, bila dana kas 

kecil tidak berjalan sebagaimana mestinya karena kesalahan, maka 
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selisih tersebut dimasukkan dalam rekening selisih kas. 

Pengendalian atas kas kecil perusahaan dilakukan dengan 

menggunakan salah satu metode pencatatan diatas.  Pengendalian atas 

kas di bank bisa dilakukan dengan membandingkan antara pencatatan 

yang dilakukan oleh perasahaan dengan pencatatan yang dilakukan 

oleh pihak bank.  Pembandingan dan penyesuaian atas pencatatan yang 

dilakukan oleh perusahaan dan pencatatan yang dilakukan oleh pihak 

bank disebut rekonsiliasi.  Jika perbedaan antara catatan perusahaan 

dengan catatan bank hanya berasal dari transaksitransaksi yang belum 

dicatat oleh bank, catatan perusahaan dianggap benar.  Tetapi jika 

beberapa bagian perbedaan berasal dari pos-pos lain, catatan bank atau 

perusahaan harus disesuaikan.  Tujuan dari rekonsiliasi ini untuk 

mengetahui adakah penyelewengan atas kas yang terjadi. 

b.Investasi Jangka Pendek 

Investasi merupakan suatu aktiva yang digunakan perusahaan 

untuk pedmbuhan kekayaan (accretion of wealth) melalui distribusi 

hasil investasi (seperti bunga, royalti, deviden dan uang sewa), untuk 

apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang 

berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan 

perdagangan (PSAK No. 13). 

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dilakukan 

dengan masa kepemilikan kurang dari satu tahun atau satu periode 

akuntansi.  Investasi ini biasanya dilakukan karena adanya kelebihan 
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kas yang tidak akan menimbulkan pendapatan.  Perusahaan membeli 

aktiva ini bukan untuk digunakan dalam operasi tetapi untuk dijual 

kembali sewaktu-waktu perusahaan membutuhkan kas. 

Pencatatan transaksi investasi jangka pendek sebesar harga 

perolehannya.  Harga perolehan meliputi harga pembelian (nilai kurs) 

ditambah komisi, provisi, materai dan biaya-biaya lain yang timbul 

pada saat pembelian.  Investasi jangka pendek biasanya berbentuk 

saham atau obligasi. 

c.Piutang 

Piutang merupakan klaim terhadap pelanggan atau pihak lain atas 

uang, barang atau jasa (Kieso, 2000).  Piutang yang diperkirakan dapat 

ditagih dalam satu tahun atau dalam satu siklus operasi 

diklasifikasikan sebagai piutang lancar sedang piutang yang 

diperkirakan dapat ditagih dalarn waktu yang lebih lama dari satu 

tahun atau satu periode akuntansi diklasifikasikan sebagai piutang 

tidak lancar (plutang jangka panjang).  Menurut Suwardjono dalam 

Murtiati (2003), secara garis besar piutang dapat diklasifikasikan 

menjadi piutang dagang dan piutang non dagang. 

Piutang dagang biasanya timbul karena adanya transaksi 

penjualan secara kredit.  Pos ini diakui sebesar harga pertukaran antara 

perusahaan dengan debitur (pelanggan).  Tidak semua piutang dagang 

yang dimiliki perusahaan bisa tertagih.  Jumlah piutang dagang yang 

mungkin tertagih inilah yang dicantumkan dalam neraca.  Adanya 
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piutang yang tidak tertagih bisa dicatat dengan menggunakan dua 

metode, yaitu metode langsung dan metode penyisihan. 

Metode penghapusan langsung dilakukan dengan melakukan 

penghapusan piutang dagang pada saat piutang dagang tersebut benar-

benar tidak dapat tertagih.  Pada akhir tahun, pos piutang dilaporkan 

dalam laporan keuangan sebesar jumlah bruto.  Metode ini sederhana, 

namun secara teoritis metode ini tidak memenuhi prinsip matching, 

yaitu prinsip pencocokan antara biaya dan pendapatan pada periode 

yang tepat. 

Metode penyisihan (cadangan) digunakan untuk mendapatkan 

pencocokan yang tepat atas biaya dan pendapatan serta mendapatkan 

nilai pencatatan yang tepat untuk piutang dagang.  Besamya 

penyisihan (cadangan) untuk penghapusan piutang dagang dapat 

ditentukan dari persentase penjualan kredit maupun analisa umur 

piutang.  Besamya persentase atas penjualan kredit tergantung dari 

kebijakan perusahaan.  Penggunaan persentase penjualan kredit lebih 

rumit, sebab harus dipisahkan antara penjualan kredit dengan 

penjualan tunai.  Hal ini tidak mudah.  Dengan alasan keefisienan dan 

kepraktisan, yang sering digunakan adalah persentase dari total 

penjualan. 

Piutang dagang terjadi karena adanya penjualan kredit.  Hak dan 

kewajiban yang terjadi atas dasar kepercayaan yang tidak disertai tanda 

bukti apapun yang mempunyai kekuatan hukum.  Wesel tagih 
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merupakan klaim kepada debitur yang didukung oleh nota promes 

formal, yaitu janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu 

pada tanggal tertentu di masa  yang akan datang. 

 Perbedaan antara piutang dagang dengan wesel tagih adalah ada dan 

tidaknya nota promes formal antara perusahaan dengan debitur. 

d.Persediaan 

Definisi persediaan dalam PSAK No. 14 adalah aktiva tersedia 

untuk dijual, dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, atau 

dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan 

dalarn proses produksi.  Ada beberapa jenis persediaan.  Perusahaan 

dagang memiliki persediaan barang dagangan dan persediaan bahan 

habis pakai (supplies), persediaan bahan baku, persediaan barang 

dalam proses dan persediaan barang jadi.  Perusahaan jasa hanya 

memiliki persediaan habis pakai (supplies).  Penilaian persediaan yang 

dicantumkan dalam neraca dilakukan salah satu metode dari metode 

harga pokok, metode harga pokok atau metode harga pasar yang lebih 

rendah, atau metode harga jual. 

Pencatatan atas persediaan bisa dengan sistem periodik atau 

perpetual.  Menurut sistem periodik, rekening persediaan akan tetap 

sama sampai akhir periode.  Saat membeli barang dicatat pada 

rekening pembelian.  Harga pokok penjualan ditentukan pada akhir 

periode dengan kalkulasi persediaan barang dagangan awal periode 

ditambah dengan pembelian bersih selama periode yang bersangkutan 
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dikurangi dengan persediaan barang dagangan akhir periode.  

Persediaan barang dagangan akhir diketahui dengan melakukan 

inspeksi ke gudang. 

Menurut sistem perpetual, penambahan dan pengurangan 

persediaan barang dagangan langsung dimasukkan dalam rekening 

persediaan barang dagangan.  Dalam sistem ini perlu dibuat kartu 

persediaan.  Penghitungan cost persediaan barang dan harga pokok 

penjualan bisa dikalkulasi dengan beberapa asumsi, yaitu 

1. Identifikasi Khusus 

Metode berlandaskan pada asumsi perlunya identifikasi atas 

setiap barang yang terjual dan setiap barang yang ada dalam 

persediaan.  Harga pokok barang yang terjual dimasukkan dalam 

harga pokok penjualan (HPP) sedangkan barang yang ada ditangan 

dimasukkan ke persediaan barang akhir.  Metode ini diterapkan 

jika jumlah barang relatif kecil dan mudah dipisahkan.  Menurut 

Kieso (2000) secara konseptual metode ini nampak ideal karena 

biaya dicocokkan terhadap pendapatan yang sebenamya, namun 

metode ini mengandung kelemahan yaitu adanya kemungkinan-

untuk memanipulasi laba bersih. 

2. Rata-rata 

Penggunaan metode ini menyebabkan penghitungan harga 

pokok barang persediaan berdasarkan atas biaya rata-rata dari 

semua barang serupa yang tersedia selama periode yang 
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bersangkutan.  Pertimbangan penggunaan asumsi ini biasanya atas 

dasar praktis daripada alasan konseptual.  Metode ini sederhana 

obyektif dan tidak ada kemungkinan untuk memanipulasi laba dan 

sangat cocok untuk persediaan yang bersifat relatif homogen 

(Kieso, 2000). 

3. Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) atau First In First Out 

(FIFO) 

Metode masuk pertama keluar pertama memiliki asumsi 

bahwa harga harga pokok persediaan dibebankan sesuai dengan 

urutan pembelian, yaitu harga pokok barang yang pertama dibeli 

adalah harga pokok barang yang pertama kali digunakan atau 

dijual.  Nilai persediaan dan harga pokok penjualan dengan metode 

ini akan sama besamya jika pencatatan menggunakan metode 

pencatatan periodik maupun perpetual. 

Keuntungan metode ini adalah sangat mendekati identifikasi 

fisik, sebab arus harga pokok barang adalah yang masuk pertama 

dikeluarkan pertama, tidak ada kemungkinan manipulasi laba 

sebab perusahaan tidak bebas untuk mengambil pos harga pokok 

tertentu untuk dibebankan menjadi biaya, serta persediaan akhir 

mendekati harga pokok berjalan sebab nilai persediaan akhir terdiri 

dari harga pokok pembelian yang paling baru (Kieso, 2000). 

Kerugian penggunaan metode ini adalah harga pokok 

berjalan tidak sesuai dengan pendapatan berjalan dengan kata lain 
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tidak matching pada perhitungan laba rugi.  Harga pokok yang 

paling lama dibebankan pada pendapatan yang lebih baru sehingga 

ada distorsi dalam harga pokok dan laba bersih (Kieso, 2000). 

4. Masuk Terakhir Keluar Pertama atau Last In First Out (LIFO) 

Asumsi mendasar dari metode masuk terakhir keluar pertama 

adalah bahwa harga pokok barang yang dibeli terakhir kali 

merupakan harga pokok barang yang dijual pertama sehingga yang 

termasuk dalam persediaan akhir adalah harga pokok barang yang 

dibeli atau diproduksi terdahulu.  Jika metode pencatatan yang 

digunakan adalah perpetual, maka harga pokok barang yang dijual 

dan masih ada di tangan dihitung dengan menggunakan sistem 

kartu persediaan. 

Kebaikan dari metode ini antara lain menerapkan konsep 

matching dimana harga pokok yang baru dicocokkan dengan 

pendapatan berjalan, memberikan keuntungan pajak, meningkatkan 

arus kas dan memberikan perlindungan laba di masa yang akan 

datang (Kieso, 2000). 

e. Investasi Jangka Panjang 

Investasi jangka panjang merupakan investasi dalarn bentuk 

surat-surat berharga dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.  

Investasi jangka panjang bisa berupa surat-surat berharga, aktiva 

lain atau saham.  Penilaian investasi ini sebesar harga perolehan 

atau harga pembelian ditambah dengan biaya-biaya selama 
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transaksi pembelian. 

Metode pencatatan investasi dalam jangka panjang yang 

berbentuk saham tergantung dari jumlah kepemilikan saham yang 

dimiliki, yaitu : 

1. Jika kepemilikan kurang dari 20%, maka metode pencatatan 

yang digunakan adalah metode cost atau metode harga pokok 

2. Jika kepemilikan antara 20% dan 50%, maka metode 

pendatatan yang digunakan adalah metode ekuitas 

3. Jika kepemilikan lebih besar dari 50%, maka metode 

pencatatan yang digunakan adalah metode ekuitas. 

Ketiga ketentuan hal di atas tidak bersifat mutlak.  Terdapat 

kemungkinan penyimpangan penggunaan metode pencatatan atas 

kepemilikan saham antara 20% dan 50%.  Meskipun perusahaan 

hanya memiliki saham kurang dari 20%, namun temyata 

perusahaan memiliki pengaruh atas perusahaan tempat 

berinvestasi, maka metode pencatatan yang digunakan adalah 

metode ekuitas. 

Terdapat dua metode pencatatan investasi dalam jangka 

panjang, yaitu : metode harga pokok (cost method) dan metode 

ekuitas (equity method).  Bila metode harga pokok digunakan, 

maka saldo rekening investasi tidak akan pernah berubah, kecuali 

adanya penambahan atau pembelian saham dan pengurangan atau 

penjualan saham yang dimiliki.  Laba maupun rugi perusahaan 
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yang sahamnya dimiliki tidak diakui.  Deviden yang diterima juga 

tidak mempengaruhi saldo rekening investasi.  Pendapatan deviden 

ini akan menambah pendapatan perusahaan yang dilaporkan dalam 

laporan laba rugi dalam pos pendapatan di luar usaha. 

Bila metode ekuitas digunakan, maka saldo rekening 

investasi secara periodik berubah proporsional dengan kepemilikan 

saham.  Perubahan saldo rekening investasi dipengaruhi oleh laba 

maupun rugi perusahaan yang sahamnya dimiliki. Laba perusahaan 

tersebut menambah saldo rekening investasi dan rugi maupun 

penerimaan deviden mengurangi saldo rekening investasi. 

Perusahaan yang memiliki saham lebih dari 50% memiliki 

posisi sebagai perusahaan induk, sehingga setiap akhir periode 

harus membuat laporan keuangan konsolidasi atau laporan 

keuangan gabungan perusahaannya sendiri dan anak perusahaan 

anak dan mengeliminasi transaksi-transaksi antar perusahaan.  

Dalam posisi yang seperti ini, perusahaan induk dan perusahaan 

anak dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi.  Tetapi secara 

yuridis kedua perusahaan tersebut masih berdiri sendiri-sendiri.  

f.Aktiva Tetap Berwujud 

PSAK No. 16 tentang aktiva tetap memberikan definisi aktiva 

tetap sebagai aktiva berwujud yang digunakan dalam operasi 

perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.  

Aktiva tetap berwujud dapat diperolrh dalam bentuk siap pakai 
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maupun dengan dibangun terlebih dahulu.  Aktiva tetap ini tidak 

dimaksudkan untuk dijual kembali. 

 

Aktiva tetap bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan, 

serta memiliki substansi fisik.  Aktiva tetap dicatat sebesar harga 

perolehan ditambah dengan biaya-biaya pembelian sampai siap 

digunakan.  Aktiva yang dibangun sendiri, harga perolehannya. 

meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan hingga aktiva tersebut siap 

digunakan. 

Aktiva tetap bisa dimiliki dengan membeli dari pemasok atau 

dengan menggunakan sistem leasing (sewa guna usaha).  PSAK 

No. 30 tentang standar akuntansi sewa guna usaha memberikan 

aturan bahwa ada tiga syarat utama dalam menentukan jenis 

leasing yang digunakan, yaitu : 

1. Lessee memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang disewa 

guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga 

yang telah disetujui sebelum pada saat dimulainya perjanjian 

sewa guna usaha 

2. Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan lessee ditambah 

dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan 

barang modal beserta bunganya, sebagai keuntungan lessor 

3. Masa sewa guna usaha minimal dua tahun. 

Bila semua syarat tersebut dipenuhi maka finance lease yang 
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dilakukan, tetapi jika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi 

berarti perusahaan melakukan sewa biasa (operating lease). 

 

Aktiva tetap tidak berwujud disajikan sebesar nilai buku.  

Nilai buku aktiva diperoleh dengan mengurangkan akumulasi 

depresiasi (penyusutan) aktiva dengan harga perolehannya.  

Pengertian depresiasi menurut PSAK no. 17 adalah alokasi jumlah 

suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang 

diestimasi.  Akumulasi depresiasi merupakan jumlah kumulatif 

dari depresiasidepresiasi yang dilakukan.  Metode-metode yang 

dapat digunakan untuk menghitung besamya depresiasi antara lain: 

1. Berdasar waktu 

a. Metode Garis Lurus (Straight Line Method) 

b. Pembebanan menurun: 

(1) Metode Jumlah Angka Tahun (Sum of the Year Digits 

Method) 

(2) Metode Saldo Menurun (Double Declining Balanced 

Method) 

2. Berdasar penggunaan 

a. Metode Jam Kerja (Service-hoursMethod) 

b. Metode Jumlah Unit Produksi (Productive-output Method) 

3. Berdasarkan kriteria lain 

a. Metode berdasarkan jenis dan kelompok (Group and 
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Composite Method) 

b. Metode Anuitas (Annuity Method) 

c.    Sistem Persediaan (Inventory Method) 

g.Aktiva Tetap Tidak berwujud 

Aktiva tetap tidak berwujjud merupakan aktiva non-moneter 

yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik (PSAK 

No. 19).  Aktiva jenis ini dimiliki untuk digunakan dalam 

menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan 

kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif Umur aktiva 

ini lebih dari satu tahun.  Penilaian akfiva tetap tidak berwujud 

sama dengan aktive tetap berwujud, yaitu sebesar harga perolehan.  

Nilai yang dicantumkan dalam neraca sebesar nilai buku, yaitu 

harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi aktiva tetap tidak 

berwujud. 

Amortisasi aktiva tetap tidak berwujud pada hakekatnya sama 

dengan depresiasi atas aktiva tetap berwujud.  Amortisasi 

dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.  Amortisasi 

atas aktiva tidak berwujud di Indonesia biasanya selama dua puluh 

tahun.  Ada juga aktiva tetap yang memiliki masa manfaat yang 

tidak terbatas. 

 

2. Hutang atau kewajiban 

Menurut IAI dalam PSAK No. 1, kewajiban adalah hutang 
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perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu.  

Penyelesaian kewajiban tersebut diharapkan mengakibatkan arus 

keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat 

ekonomi. 

Berdasarkan jangka waktu pelunasan, hutang bisa 

diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu hutang jangka panjang dan 

hutang jangka pendek. Hutang jangka panjang merupakan hutang 

hutang dengan jangka waktu pelunasan lebih dari satu tahun.  

Sedangkan hutang jangka pendek merupakan hutang dengan jangka 

waktu pelunasan kurang dan satu tahun atau jarak dua belas bulan 

sejak tanggal neraca. 

Hutang dagang merupakan salah satu bentuk dan hutang jangka 

pendek.  Hutang dagang timbul dari adanya transaksi pembelian yang 

dilakukan secara kredit.  Transaksi pembelian ini kadang-kadang 

mengandung potongan pembelian.  Adanya potongan pembelian ini 

mempengaruhi rekening hutang dagang dan potongan pembelian atau 

persediaan barang dagang.  Metode pencatatan atas potongan 

pembelian ada dua, yaitu : 

a. Metode Bersih (Netto Method) 

Dengan metode bersih ini, hutang dagang dicatat sebesar 

pembelian dikurangi potongan pembelian.  Bila pelunasan 

dilakukan setelah masa potongan, maka harus dibuat j umal 

penyesuaian dengan menambah hutang dagang dan timbul 
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keruglan atau pembatalan potongan pembelian. 

b. Metode Kotor (Bruto Method) 

Dengan metode kotor, maka hutang dagang dicatat sebesar 

harga pembelian.  Metode ini mengabaikan adanya potongan 

pembelian.  Potongan pembelian diakui pada saat potongan 

tersebut benar-benar terjadi.  Pencatatan terjadinya potongan dapat 

dilakukan dengan dua metode. Pertama dengan mencatat potongan 

ke dalam rekening potongan pembelian dan mengurangi hutang 

dagang.  Rekening pembelian menunjukkan jumlah pembelian 

bruto.  Metode kedua, dengan mencatat potongan tersebut langsung 

mengurangi rekening pembelian, sehingga rekening pembelian 

menunjukkap jumlah pembelian netto. 

 

3. Modal (ekuitas) 

Ekuitas merupakan bagian hak pemilik-pemilik dalam 

perusahaan, yaitu selisih dari aktiva dan kewajiban.  Ekuitas sering 

pula dikenal dengan nama modal.  Pada dasamya modal terdiri dari 

modal pemilik dan hasil usaha perusahaan. 

Modal yang berasal dari pemilik diklasifikasikan menjadi modal 

dasar dan modal disetor.  Modal dasar merupakan modal yang telah 

ditetapkan oleh peniilik yang tercantum dalam anggaran dasar 

perusahaan.  Modal disetor merupakan modal yang sudah diterima 

perusahaan.  Modal ini dapat berupa kas atau aktiva lain. 
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Pencatatan modal harus sesuai dengan anggaran dasar.  

Pencantuman dalam neraca bisa dengan menyajikan modal dasar dan 

modal disetor atau dijumlahkan menjadi satu dalam rekening modal 

disetor. 

 

4. Pendapatan 

Pendapatan merupakan arus masuk bruto dan manfaat ekonomi 

yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode dan 

arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal 

dari kontribusi penanam modal (SAK, 2002:18). 

Pendapatan utama perusahaan dan penjualan barang dagang.  

Penjualan barang dagang dapat dilakukan secara tunai maupun kredit.  

Penjualan secara kadang mengandung potongan penjualan bila dilunasi 

dalam waktu tertentu.  Pencatatan potongan penjualan dapat dilakukan 

dengan dua cara, yaitu : 

a. Metode Bersih (Netto Method) 

Dengan metode bersih ini, piutang dagang dicatat sebesar 

penjualan dikurangi potongan penjualan.  Bila pelunasan dilakukan 

setelah masa potongan, maka harus dibuat jumal penyesuaian 

dengan menambah piutang dagang dan timbul kerugian atau 

pembatalan potongan penjualan. 

b. Metode Kotor (Bruto Method) 

Dengan metode kotor, maka piutang dagang dicatat sebesar 
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harga penjualan.  Metode ini mengabaikan adanya potongan 

penjualan.  Potongan penjualan diakui pada saat potongan tersebut 

benar-benar terjadi.  Pencatatan terjadinya potongan dapat 

dilakukan dengan dua metode.  Pertama dengan mencatat potongan 

ke dalam rekening potongan penjualan dan mengurangi piutang 

dagang.  

Rekening pembelian menunjukkan jumiah penjualan bruto.  

Metode kedua, dengan mencatat potongan tersebut langsung 

mengurangi rekening penjualan, sehingga rekening penjualan 

menunjukkan jumlah penjualan netto. 

Menurut Kieso (2000) pengakuan pendapatan dapat 

dilakukan pada saat : 

1. Pendapatan diakui pada saat penjualan atau saat pengiriman 

barang dagang kepada pemilik 

2. Pendapatan diakui pada saat selesainya produksi (sebelum 

pengiriman) diakui dapat berdasarkan prosentase penyelesaian 

maupun pada saat sudah selesai 

3. Pendapatan diakui setelah pengiriman 

4. Pendapatan atas transaksi lain-lain, seperti : konsinyasi, 

leasing, ftanchise, dll. 

 

5.   Beban 

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama satu 
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periode akuntansi yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak 

menyangkut pembagian kepada penanatn modal (SAK, 2002 :18).  

Penurunan manfaat ekonomi yang dimaksud dapat berbentuk arus kas 

keluar, berkurangnya aktiva, atau terjadinya kewajiban. 

Beban bisa diklasifikasikan sebagai beban pen'ode dan beban 

produksi.  Beban periode merupakan beban yang terjadi pada periode 

yang bersangkutan selain beban produksi.  Beban periode tidak 

berhubungan dengan proses produksi.  Beban ini terdiri dari beban 

pemasaran dan beban administrasi umum.  Beban produksi merupakan 

beban-beban yang dikeluarkan dan berhubungan langsung dengan 

proses produksi.  Beban prooduksi dapat diklasifikasikan sebagai 

beban bahan baku, beban tenaga kerja langsung, dan beban overhead 

pabrik. 

 

6. Pendapatan dan beban di luar usaha 

Pendapatan dan beban yang telah dijelaskan di atas terjadi karena 

kegiatan normal perusahaan.  Pendapatan dan beban di luar usaha 

merupakan pendapatan yang diterima maupun beban yang dikeluarkan 

oleh perusahaan yang sifatnya non operasional.  Jadi, pendapatan dan 

beban ini tidak berhubungan langsung dengan kegiatan operasioanl 

perusahaan. 

Pelaporan pendapatan dan beban di luar usaha tergantung konsep 

laporan laba rugi yang dipakai.  Terdapat dua konsep pelaporan laba 
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rugi, yaitu all inclusive concept of income (AICI) dan current 

operating concept of income (COCI).  Pada dasamya pendapatan dan 

beban ini di luar pendapatan dan beban normal perusahaan.  Perbedaan 

mendasar dari dua konsep ini adalah komponen laporan keuangan yang 

digunakan untuk melaporkan pendapatan dan beban di luar usaha 

perusahaan. 

Dalam AICI, semua pendapatan yang diterima dan beban yang 

dikeluarkan perusahaan baik yang bersifat operasional maupun non 

operasional dimasukkan dalam laporan laba rugi.  Dengan demikian 

pendapatan dan beban di luar usaha dilaporkan dalam laporan laba rugi 

pada segmen di bawah laba bersih usaha. 

Konsep pelaporan menurut COCI hanya memasukkan 

pendapatan dan beban yang bersifat operational Pendapatan dan beban 

yang sifatnya non opersional tidak dimasukkan dalam lapora laba rugi 

tetapi dicatat dalam laporan perubahan ekuitas atau lapomn laba 

ditahan. 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
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F. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang 

bertujuan untuk memberikan gambaran/fenomena mengenai praktek 

akuntansi keuangan di pasar Klewer. 

Metode penelitian yang digunakan adalah survai, yaitu penelitian 

yang mengambil sampel dalam populasi dan memakai kuesioner sebagai alat 

pengumpulan data yang pokok. Penelitian ini tidak menggunakan hipotesis 

sebagai kesimpulab yang diproleh dari hasil pengukuran sampel dan hanya 

berlaku untuk sampel saja serta tidak dapat digeneralisasikan bagi 

populasinya. 

Desain penelitian ini adalah ex post facto dimana peneliti tidak 

mempunyai kendali terhadap variabel-variabel. Peneliti hanya melaporkan 

apa yang terjadi di lapangan berdasarkan jawaban-jawaban responden. 

Dimensi waktu penelitian merupakan studi cross sectional (lintas 

seksi) yaitu diukur satu kali dan mencerminkan potret dari suatu keadaan 

pada saat penelitian dilakukan. 

 

Populasi dan Sampel 

Pengertian dari populasi adalah sekumpulan orang atau obyek yang 

memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah 

pokok dalam suatu penelitian khusus. Adapun yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah 1947 pedagang di pasar Klewer. Penentuan populasi 
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tersebut disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu ingin mengetahui 

praktek akuntansi keuangan di pasar Klewer. 

Sampel merupakan bagian dari suatu populasi yang akan diteliti 

secara detail. Karena keterbatasan waktu dan tenaga, maka peneliti hanya 

mengambil 195 pedagang sebagai sampel penelitian atau 10 % dari 

keseluruhan populasi. Kenudian sampel dipilih berdasarkan simple random 

sampling (metode acak). 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari tangan yang 
pertama. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui 
angket/kuesioner yang dibagikan langsung. Kuesioner ini digunakan dengan 
tujuan untuk memperoleh informasi dari tangan pertama yang relevan 
dengan tujuan penelitian dan dengan tingkat validitas dan reliabilitas 
setinggi mungkin. 
Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari tangan 
kedua/lebih. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku-buku 
literature yang menunjang teori pendukung penelitian. 
 

 

Teknik Analisis Data 

Karena penelitian ini bersifat deskriptif, maka analisa data akan 

dilakukan dengan alat statistik deskriptif. Alat analisis ini untuk membuat 

tabulasi dan mencari rata-rata dari data. Data berupa jawaban dari responden 

yang dikumpulkan dari hasil survei ditabulasikan kemudian dinyatakan 

dalam bentuk prosentase. 
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BAB IV 

G. HASIL PENELITIAN 

 

A. Tingkat Pengembalian Kuesioner 

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode survei 

dengan menggunakan instrumen kuesioner.  Sainpel penelitian adalah para 

pedagang di Pasar Klewer. 

Peneliti mengedarkan 195 kuesioner kepada para pedagang di Pasar 

Kiewer. Tingkat pengembalian kuesioner yang di dapat adalah 100%.  

Tetapi dari 195 kuesioner tersebut terdapat 9 kuesioner (4,62%) yang tidak 

dapat dipergunakan dalam penelitian karena pengisiannya tidak lengkap.  

Sehingga terdapat 186 kuesioner (95,38%) yang dapat digunakan untuk 

mendeskripsikan praktek akuntansi keuangan pada para pedagang di Pasar 

 Klewer. 

Tabel IV. I 

Tingkat Pengembalian Kuesioner 

Keterangan Jumlah Prosentase 

Kuesioner yang diedarkan 

Kuesioner yang kembali 

Kuesioner yang tidak kembali 

Kuesioner yang dapat diolah 

Kuesioner yang tidak dapat diolah 

195 

195 

0 

186 

9 

100 % 

100 % 

0 % 

95,38 % 

4,62 % 

         Sumber : data primer 
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B. Praktek Akuntansi Keuangan 

Praktek Akuntansi Keuangan yang dilakukan oleh para pedagang di 

Pasar Klewer yang terpilih sebagai sampel akan dijelaskan dengan sistematis 

menurut prinsip atau aturan yang lazim. Praktek akuntansi keuangan yang 

terjadi adalah sebagai berikut: 

1. Kas Kecil 

Pengungkapan metode pencatatan kas kecil menggunakan 
pertanyaan 1 dan 2 dari kuesioner. Dari 186 kuesioner yang dapat diolah, 
terdapat 9 pedagang (4,84 %) yang menggunakan rekening kas kecil, 
sedangkan 177 pedagang lainnya tidak membentuk kas kecil. Dan dari 9 
pedagang yang menggunakan rekening kas kecil, 100 % dari kesembilan 
pedagang tersebut menggunakan meode imprest. 

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan, metode pengendalian 

kas kecil yang lebih efektif adalah metode imprest. Sehingga hal ini 

sangat menarik karena ternyata para pedagang di Pasar Klewer telah 

mempraktekkan metode pengisian kembali kas kecil yang secara teori 

adalah efektif. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam table IV.2. 

 

 

 

 

 

 

Tabel IV. 2 

Tabulasi Jawaban Responden Atas Kas Kecil 

No. 
Keterangan 

   Jumlah   Prosentase 
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  Pedagang 

1. 

 

 

 

Pedagang membentuk kas kecil 

a. Ya 

b. Tidak 

Metode pencatatan kas kecil 

a.  Metode imprest 

b.  Metode fluktuasi 

 

9 

177 

 

8 

0 

 

4,84 % 

95,16 % 

 

100 % 

0 % 

        Sumber : data primer  

 

Investasi Jangka Panjang 

Investasi jangka pendek diungkapkan dengan pertanyaan nomor  

dari kuesioner yang diberikan kepada responden.  Dari 186 pedagang, 

temyata semua pedagang (100%) memiliki investasi jangka pendek.  

Dan dari 186 pedagang tersebut, 51 pedagang (26,88%) menyatakan 

bahwa investasi jangka pendek dicatat sebesar harga beli ditarnbah 

biaya pembelian.  Sedangkan 136 pedagang (73,12%) menyatakan 

bahwa investasi jangka pendek dicatat sebesar harga belinya.  Agar 

lebih jelas dapat dilihat pada tabel IV. 3. 

 

 

 

 

 Tabel IV. 3 

          Tabulasi Jawaban Responden Atas Investasi Jangka Pendek 

No. Keterangan      Jumlah   Prosentase 
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   Pedagang 

1. 

 

 

 

2. 

 

Perusahaan memiliki investasi 

jangka pendek 

a.  Ya 

b.  Tidak 

Pencatatan investasi 

a.  Sebesar harga beli ditambah 

     biaya pembelian 

b.  Sebesar harga beli 

 

 

186 

0 

 

50 

 

136 

 

 

 

 

100 % 

0 % 

 

26,88 % 

 

73,12 % 

                  Sumber : data primer 

 

3. Piutang 

Dari 23 pertanyaan dalam kuesioner, pertanyaan yang 

mengungkap tentang piutang adalah pertanyaan nomor 4 dan 5. Dari 

186 pedagang, 185 pedagang (99,46%) menyajikan piutangnya dengan 

jumlah brato, sedang I pedagang (0,54%) menyajikan piutang setelah 

dikurangi dengan taksiran kerugian piutang. 

Dari 186 pedagang yang menjadi sampel, terdapat 1pedagang 

(0,54%) yang mencatat kerugian piutang secara langsung.  Sedangkan 

185 pedagang (99,46%) menggunakan metode cadangan.  Untuk lebih 

jelas dapat dilihat pada tabel IV. 4. 

Tabel IV. 4 

Tabulasi Jawaban Responden Atas Piutang 

No.                Keterangan     Jumlah  Prosentase 
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   Pedagang 

1. 

 

 

2. 

Penyajian piutang sebesar : 

a. Netto        

b. Bruto            

Metode pencatatan kerugian : 

a. Langsung 

b. Cadangan                                                                    

 

1 

185 

 

1 

185 

 

0,54 % 

99,46 % 

 

0,54 % 

99,46 % 

                  Sumber: data primer 

Hal ini sangat menarik sebab SAK menyatakan bahwa piutang 

disajikan sebesar netto, yaitu piutang setelah dikurangi dengan 

cadangan kerugian piutang. 

 

4. Persediaan 

Pertanyaan yang mengungkap tentang persediaan adalah 

pertanyaan nomor 6, 7 dan 8 dalam kuesioner.  Sebagian besar 

pedagang yaitu 140 pedagang (75,27%) menyajikan persediaan sebesar 

harga perolehannya.  Sedangkan 46 pedagang (24,73%) menyajikan 

persediaan sebesar hargajual dikurangi taksiran biaya penjualan. 

Keseluruhan pedagang yang menjadi sampel yaitu 186 

pedagang (100%) menggunakan metode perpetual dalam mencatat 

persediaan.  Sedangkan dalam pengkalkulasian harga pokok barang, 54 

pedagang (29,03%) menggunakan metode rata-rata.  Yang lainnya, 

yaitu sekitar 132 pedagang (70,97%) menggunakan metode LIFO 

untuk kalkulasi harga pokok penjualannya.  Untuk lebih jelas dapat 

dilihat pada tabel IV. 5. 
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Tabel IV. 5 

Tabulasi Jawaban Responden Atas Persediaan 

No.                   Keterangan   Jumlah 

 Pedagang 

Prosentase 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

Penyajian persediaan dalam laporan 

keuangan : 

a. Harga perolehan 

b. Harga terendah antara harga pokok 

dan harga pasar 

c. Harga jual dikurangi biaya  

penjualan 

d. Jumlah harga pokok dikurangi 

taksiran harga 

Metode pencatatan persediaan 

a. Periodik 

b. Perpetual 

Asumsi aliran harga pokok : 

a. FIFO 

b. Rata-rata 

c. LIFO 

 

 

140 

0 

 

46 

 

0 

 

 

0 

186 

 

0 

54 

132 

 

 

    75,27 % 

        0 % 

 

    24,73 % 

 

        0 % 

 

 

0 % 

       100 % 

 

        0 % 

    29,03 % 

    70,97 % 

                  Sumber : data primer 

 

5. Investasi Jangka Panjang 

Investasi jangka panjang diungkap dalam pertanyaan nomor 

9. Dari 186 pedagang, terdapat 62 pedagang (33,33%) yang 

mempunyai investasi jangka panjang, sedangkan 124 pedagang 

(66,67%) tidak mempunyai investasi jangka panjang.  Untuk lebih 

jelas dapat dilihat pada tabel IV. 6. 
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Tabel IV. 6 

Tabulasi Jawaban Responden Atas Investasi Jangka Panjang 

No.              Keterangan   Jumlah 

Pedagang 

 Prosentase 

1. Adakah investasi jangka panjang 

a. Ada 

b. Tidak ada 

 

62 

124 

 

33,33 % 

66,67 % 

                  Sumber : data primer 

 

6. Aktiva Tetap Berwujud 

Aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap yang dimiliki dengan 

cara leasing diungkap dalam pertanyaan nomor IO, I I dan 12.  Dari 

186 pedagang, semuanya (100%) menyajikan aktiva tetap berwujud 

dalam laporan keuangan sebesar harga perolehan (tanpa ada 

penyusutan). 

Dalam kepemilikan aktiva tetap, hanya ada I pedagang (0,54%) 

yang menggunakan leasing sebagai altematif pembiayaan aktiva tetap 

dan metode yang digunakan adalah finance lease.  Selengkapnya dapat 

dilihat pada tabel IV. 7. 

 

 

 

                                           Tabel IV. 7 

                             Tabulasi Jawaban Responden Atas Aktiva Tetap Berwujud 
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No. Keterangan Jumlah 

Pedagang 

Prosentase 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Penyajian aktiva tetap dalam 

laporan keuangan : 

a. Nilai buku 

b. Harga perolehan 

Aktiva tetap dimiliki dengan 

cara leasing : 

a. Ada 

b. Tidak ada 

Metode pencatatan yang 

digunakan : 

a. Finance lease 

b. Operating lease 

 

 

 

0 

186 

 

 

1 

185 

 

 

1 

0 

 

 

 

0 % 

100 % 

 

 

0,54 % 

99,46 % 

 

 

100 % 

0 % 

 

   Sumber: data primer 

 

7. Modal 

Praktek akuntansi tentang modal ditmgkap dalam pertanyaan 

nomor 13.  Scluruh pedagang menyajikan nilai modal dalam laporan 

keuangan sebesar modal yang disetor, yaitu 186 pedagang (100%).  

Selengkapnya dapat dilihat pada label IV. 8. 

 

 

 

Tabel IV. 8 

Tabulasi Jawaban Responden Atas Modal 
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No. Keterangan Jumlah 

Pedagang 

Prosentase 

1. Penyajian modal dalam  

laporan keuangan : 

a. Modal disetor 

b. Modal disetor  

dengan mencantumkan  

yang belum disetor 

 

 

186 

0 

 

 

100 % 

0 % 

                 Sumber : data primer 

 

8. Hutang dan Potongan Pembelian 

Praktek akuntansi keuangan tentang hutang dan potongan 

pembelian diungkap dengan pertanyaan nomor 14, 15 clan 16.  Dari 

186 pedagang, semua pedagang (100%) dalam melakukan transaksi 

pembelian mendapatkan potongan.  Dan dari 186 pedagang tersebut 

kesemuanya (100%) mencatat transaksi pembelian kredit dengan 

mencatat hutang sebesar netto (harga pembelian dikurangi dengan 

potongan pembelian).  Pada saat potongan pembelian didapat, seluruh 

pedagang (100%) langsung dikurangkan pada rekening pembelian.  

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel IV. 9. 

 

 

 

                                                    Tabel IV.9 

Tabulasi Jawaban Responden Atas Hutang Dan Potongan Pembelian 
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No.                 Keterangan    Jumlah 

  Pedagang 

 Prosentase 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

Dalam transaksi pembelian 

mendapat potongan pembelian 

a. Ya 

b. Tidak 

Pencatatan pembelian 

a. Netto 

b. Bruto 

Pencatatan potongan pembelian : 

a. Langsung dikurangkan pada 

rekening pembelian 

b. Dicatat sendiri dalam 

rekening potongan pembelian 

 

 

       186 

         0 

 

       186 

         0 

 

       186 

 

         0 

 

 

      100 % 

       0 % 

 

       100 % 

          0 % 

 

       100 % 

 

         0 % 

Sumber: data primer 

 

9. Pendapatan 

Pendapatan diungkap praktek akuntansinya dengan pertanyaan 

nomor 17, 18 dan 19.  Sebagian besar pedagang mengakul pendapatan 

atau mencatat transaksi penjualan pada saat transaksi, yaitu sebanyak 

166 pedagang ( 89,25%) sedangkan 20 pedagang ( 10,75%) lainnya 

mencatat penjualan pada saat kas diterima.  Dari 186 pedagang, semua 

pedagang (100%) memberikan potongan dalam transaksi penj'ualan.  

Dan dari 186 pedagang tersebut, semua pedagang (100%) melakukan 

pencatatan penjualan sebesar netto (nilai penjualan dikurangi dengan 

potongan penjualan).  Selengkapnya dapat dillhat pada tabel IV.  10. 

Tabel IV. 10 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Tabulasi Jawaban Responden Atas Pendapatan     

No.                   Keterangan      Jumlah  

   Pedagang 

 Prosentase 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Pencatatan penjualan 

a. Saat terjadinya transaksi 

b. Saat terima kas 
Dalam transaksi penjualan memberikan potongan 

a. Ya 

b. Tidak 

Pencatatan penjualan 

a. Netto 

b. Bruto 

 

166 

20 

 

 

186 

0 

 

186 

0 

 

89,25 % 

10,75 % 

 

 

100 % 

0 % 

 

100 % 

0 % 

                  Sumber: data primer 

 

10. Beban 

Praktek akuntansi tentang beban diungkap dalam pertanyaan 

nomor 20 dan 21.  Terdapat 9 pedagang (4,84%)yang melakukan 

transaksi pembayaran dimuka untuk suatu beban untuk beberapa 

pen'ode di masa yang akan datang, sedang 177 pedagang (95,16%) 

lainnya tidak melakukan transaksi tersebut.  Dari 9 pedagang yang 

melakukan transaksi tersebut, semuanya (100%) mencatat transaksi 

tersebut sebagai biaya.  Selengkapnya dapat dilihat pada tabel IV.  11. 

 

Tabel IV.  11 

Tabulasi Jawaban Responden Atas Beban 
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No. 
Keterangan 

Jumlah 

Pedagang 

Prosentase 

1. 

 

 

 

 

2. 

Adakah transaksi pembayaran 

dimuka untuk beban beberapa 

periode berjalan ? 

a. Ada 

b. Tidak 

Pencatatan beban sebagai : 

a. Uang muka dan diakhir 

periode dibuat jurnal 

penyesuaian 

b. Biaya dan diakhir periode 

dibuat jurnal penyesuaian 

 

 

 

9 

177 

 

9 

 

 

0 

 

 

 

4,84 % 

95,16 % 

 

100 % 

 

 

0 % 

                 Sumber: data primer 

 

I 1. Pendapatan dan Beban di Luar Usaha 

Pendapatan dan beban di luar usaha im' diungkap dalarn 

pertanyaan nomor 22.  Dari 186 pedagang yang menjadi sampel, 

semua pedagang (100%) tidak memasukkan pendapatan dan beban di 

luar usaha dalam meousun laporan laba rugi.  Selengkapnya dapat 

dilihat pada tabel IV. 12. 

 

 

 

 

                                                     Tabel IV. 12 
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                Tabulasi Jawaban Responden Atas Pendapatan dan Beban Di Luar Usaha 

No. Keterangan Jumlah 

Pedagang 

Prosentase 

1. Dalam menyusun laporan laba rugi apakah 

memasukkan pendapatan dan beban diluar usaha 

? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

0 

186 

 

 

 

 

0 % 

100 % 

                  Sumber: data primer 

 

12. Jenis Laporan Keuangan 

Praktek akuntansi keuangan tentang jenis laporan yang 

digunakan diungkap dalam pertanyaan nomor 23.  Dari 186 

pedagang, terdapat 119 pedagang (63,98%) yang menyusun laporan 

laba rugi, sedangkan 59 pedagang (31,72%) membuat catatan atas 

laporan keuangan dan 8 pedagang (4,30%) menyusun neraca.  Agar 

lebih jelas dapat dilihat pada tabel IV. 13. 

 

 

 

 

 

 

Tabel IV. 13 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



   Tabulasi Jawaban Responden Atas Jenis Laporan Keuangan 

No. Keterangan Jumlah 

Pedagang 

Prosentase 

1. Jenis laporan keuangan yang 

disusun 

a. Neraca 

b. Laporan perubahan ekuitas 

c. Laporan laba rugi 

d. Laporan arus kas 

e. Catatan atas laporan 

keuangan 

 

 

8 

8 

119 

0 

59 

 

 

4,30 % 

4,30 % 

63,98 % 

0 % 

31,72 % 

                  Sumber: data primer 

 

C. Sumber Daya Pokok Akuntansi 

Kualitas dari lapomn keuangan dipengaruhi secara langsung 

oleh sumber daya pokok manusia bagian akuntansi.  Dazi 186 

pedagang, jumlah karyawan bagian akuntansi bedumlah 239 orang.  

Dari 239 karyawap tersebut sebagian besar mempunyai latar 

belakang pendidikan SMU/SMK yaitu 175 orang (73,22%).  

Sedangkan karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan D III 

sebanyak 62 orang (25,94%) dan karyawan yang mempunyai latar 

belakang sarjana yaitu 2 orang (0,84%).  Selengkapnya dapat dilihat 

pada tabel IV. 14. 

 

 

Tabel IV. 14 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Tabulasi Sumber Daya Pokok Akuntansi Responden 

No. Keterangan 
Jumlah 

Tiap 

Pedagang 

1. Latar belakang pendidikan 

karyawan : 

a.   SMU/SMK 

b.   D III 

c.    Sarjana 

 

 

 

175 

62 

2 

 

 

 

0.94 

0,33 

0,01 

                  Sumber: data primer 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah dijabarkan dalam 

bab IV, dapat disimpulkan beberapa hasil sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian atas 186 pedagang di Pasar Klewer yang 

menjadi sampel, dapat deal kesimpulan bahwa penyusunan laporan 

keuangan yang dilakukan oleh pedagang-pedagang tersebut telah 

mengacu pada Standart Akuntansi Keuangan (SAK), walaupun belum 

seluruh standart tersebut dilakukan.  Hal ini dapat dilihat dari bebempa 

hal berikut ini : 

a. Dari 186 pedagang di Pasar Klewer yang menjadi sarnpel, terdapat 
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9 pedagang (4,84 %) yang melakukan pembentukan rekening kas 

kecil.  Dan dari 9 pedagang tersebut, seluruhnya (100%) 

menggunakan metode imprest dalain pencatatannya.  Hal ini sesuai 

dengan yang ditetapkan oleh Standart Akuntansi Keuangan (SAK) 

bahwa metode imprest lebih baik dan lebih efektif dalam 

mengendalikan kas kecil. 

b. Hampir semua pedagang yang menjadi sampel meyajikan piutang 

dalam jumlah bruto, yaitu sebanyak 185 pedagang (99,46%) 

sedangkan menurut Standart Akuntansi Keuangan (SAK) lebih 

baik menggunakan cadangan kerugian piutang sehingga lebih 

konservatif 

c. Seluruh responden yaitu 186 pedagang (100%) menyajikan 
aktiva tetap tidak sebesar nilai buku.  Jadi pedagang-pedagang tersebut tidak 
melakukan depresiasi atau penyusutan atas aktiva tetap yang dimiliki.  
Aktiva tetap dicatat dan disajikan sebesar harga perolehan. 

d. Terdapat 9 pedagang (4,84%) yang membebankan semua 
beban untuk beberapa periode mendatang pada satu periode saat dibayar 
beban tersebut.  Kemudian dibuat penyesuaian atas beban yang dibayar 
untuk beberapa periode mendatang. 

e. Investasi jangka pendek merupakan altematif investasi 
perusahaan yang menguntungkan bagi perusahaan dalam jangka pendek.  
Dalam praktek akuntansi yang dilaksanakan pada 186 pedagang yang 
menjadi sampel, semuanya (100%) melakukan investasi jangka pendek.  
Pencatatan investasi tersebut sebagian besar dicatat sebesar harga bell, yaltu 
sebanyak 136 pedagang (73,12%).  Sedangkan menurut Standart Akuntansi 
Keuangan (SAK) pencatatan investasi jangka pendek dicatat sebesar harga 
perolehannya. 

f Investasi jangka panjang merupakan investasi dalam bentuk 
suratsurat berharga dalam j angka waktu lebih dari satu tahun.  Berdasarkan 
hasil penelitian dari 186 pedagang, terdapat 62 pedagang (33,33%) yang 
melakukan investasi jangka panjang. 

g. Sewa guna usaha (leasing) merupakan salah satu altematif 

pembiayaan aktiva tetap.  Dari 186 pedagang yang menjadi sampel, 
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hanya ada 1 pedagang (0,54%) yang melakukan leasing dan 

metode yang digunakan adalah finance lease. 

h. 
tiap pedagang sangat beragam.  Tetapi ada satu jenis laporan keuangan yang 
dianggap. panting bagi semua pedagang yaitu laporan laba rugi. 

2. Sumber daya pokok akuntansi perusahaan secara teknis berpengaruh secara langsung pada kualitas laporan 
keuangan yang dihasilkan.  Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa sebagian besar karyawan bagian 
keuangan berlatar belakang pendidikan SMEA, yaitu sebanyak 175 orang (73,22%).  Sehingga dapat ditarik 
kesimpulan bahwa sumber daya pokok akuntansi perusahaan cukup memadai untak memahami dan melaksanakan 
Standart Akuntansi Keuangan (SAK). 

 

B. Keterbatasan dan Saran 

1. Karena keterbatasan waktu dan tenaga, penelitian ini mengambil sampel 

sejumlah 195 pedagang (10%) dari populasi yaitu sebanyak 1947 

pedagang.  Untuk penelitian selanj'utnya mungkin dapat menj'adikan 

1947 pedagang tersebut sebagai sainpel penelitian sehingga akan 

memberikan garnbaran yang lebih akurat tentang praktek akuntansi 

keuangan yang terjadi. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, dapat melakukan penelitian yang sama 

dengan sampel yang berbeda misalkan praktek akuntansi keuangan pada 

apotik-apotik se-eks Karesidenan Surakarta. 

3. Hal yang diungkap dalam penelitian ini adalah tentang praktek akuntansi 

keuangan saja.  Untuk penelitian selanjutnya dapat ditambahkan unsur 

praktok akumansi mauajpmen yang dilakukan oleh para pedagang 

tersebut. 
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