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Praktik  akuntansi  keuangan sebagai dasar penentuan laba/rugi  pada  

perusahaan  perdagangan (survai di Surakarta) 

 

Oleh: 

RATNA JUNIANTI 

 F. 0300099 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 

 
            Akuntansi adalah suatu sistem atau disiplin yang dipergunakan dalam 

proses pengumpulan dan pengolahan data financial untuk menghasilkan informasi 

dalam mencapai usaha efisiensi pengolahan, dan evaluasi terhadap hasil 

kegiatan/usaha suatu organisasi atau badan usaha. Informasi yang dihasilkan oleh 

akuntansi digunakan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan 

keputusan yang efektif bagi manajemen sebagai pihak yang bertanggung jawab 

dalam pengelolaan suatu organisasi atau badan usaha. Informasi akuntansi ini 

penting, bagi setap organisasi atau badan usaha sebagai dasar untuk pengambilan 

keputusan yaitu pihak intern, dalam organisasi, dan pihak ekstern, seperti 

misalnya investor/pemilik, kreditur, instansi pemerintah, karyawan, dan lain 

sebagainya.  

            Akuntansi merupakan suatu proses yang menghasilkan apa yang disebut 

dengan laporan keuangan. Informasi akuntansi harus disusun dan dilaporkan 
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secara objektif agar dapat bermanfaat bagi para pemakainya. Oleh karena itu 

akuntansi keuangan harus didasarkan pada standar atau pedoman tertentu yang 

telah teruji dan dapat diterima. Standar-standar ini dikenal dengan nama prinsip-

prinsip akuntansi yang berterima umum. Prinsip-prinsip akuntansi lebih 

merupakan suatu pedoman bertidak dan bisa berubah dari waktu ke waktu. Suatu 

prinsip bisa saja dihapuskan dan diganti dengan yang baru untuk menyesuaikan 

dengan perkembangan perekonomian atau praktik-praktik yang berlaku (Haryono, 

2001:15). 

           Tujuan utama laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 adalah memberikan 

informasi tetang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang 

bermanfaat begi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka 

membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban 

(stewardship) manajemen atau penggunaan sumber-sumber daya yang 

dipercayakan kapada mereka (SAK, 2002:1.2) 

         Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas, diperlukan untuk 

menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan 

dimasa depan. Informasi fluktuasi kinerja adalah penting dalam hubungan ini. 

Informasi bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam 

menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Disamping itu, informasi 

tersebut juga berguna dalam perumusan tentang efektivitas perusahaan dalam 

memanfaatkan tambahan sumber daya.  
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 Akuntansi merupakan suatu sistem atau cara mencatat transaksi-transaksi 

yang terjadi pada perusahaan, sehingga akuntansi merupakan hal yang sangat 

penting dalam perusahan. Dengan adanya akuntansi, kinerja perusahaan dan 

kinerja manajemen dapat dinilai. Kinerja perusahan dan kinerja manajeman dinilai 

melalui laporan  yang dihasilkan perusahaan. Pihak-pihak yang menilai kinerja 

perusahaan dan kinerja manajemen adalah pihak-pihak eksternal perusahaan 

dengan terperinci. Dilain sisi laporan keuangan disusun melalui suatu proses 

peringkasan. Dalam proses peringkasan ini akan melibatkan unsur kebijaksanaan 

yang bersifat subyektif dan praktis yang memungkinkan terjadinya kesalahan 

(Sularso dkk, 1995). Proses peringkasan ini merupakan peringkasan menjadi tidak 

tampak, dihilangkan atau tidak lengkap. Oleh karena itu pedoman penyusunan 

menjadi penting supaya tidak terjadi perbedaan persepsi antara penyaji dan 

pemakai laporan keuangan. Pedoman itu dikenal dengan Standar                                              

Akuntansi Keuangan (SAK). 

 Pada dasarnya hasil akhir dari akuntansi keuangan sebagai suatu rangkaian 

kegiatan, adalah berupa tiga jenis laporan (keuangan) yang pokok yaitu: 

1. laporan perhitungan rugi/laba, yang memberikan informasi tentang laba(rugi) 

yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, 

2. neraca, yaitu suatu laporan yang memberikan informasi tentang sumber-

sumber ekonomi yang dimiliki oleh suatu perusahaan, dan hasil dari pihak 

sumber-sumber itu didapat, 
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3. laporan perubahan posisi keuangan, yaitu suatu laporan yang memberikan 

informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap sumber-sumber  ekonomi 

dalam suatu perusahaan selama suatu masa pembukuan. 

           Apabila kita memiliki perusahaan, mestinya ingin mengetahui berapa 

keuntungan yang diperoleh disamping itu perlu juga mengetahui bagaimana 

keadaan keuangan perusahaan pada saat itu. Keuntungan/kerugian perusahaan 

bisa dicari dengan membandingkan antara penghasilan yang diperoleh dengan 

biaya yang telah dikeluarkan, sedangkan keadaan keuangan itu menggambarkan 

berapa jumlah yang dimiliki, hutang yang menjadi kewajiban dan modal yang 

merupakan hak perusahaan (Surarsa dan Syafii, 1983:1). 

          Kinerja perusahaan dapat dilihat dengan melihat laporan laba rugi yang 

harus dibuat perusahaan setiap periode akuntansi untuk dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. 

Laporan rugi laba melaporkan secara sistematis perbandingan antara revenues dan 

expeses selama satu periode, sehingga dapat diketahui dengan jelas rugi laba 

perusahaan selama bekerja dalam periode yang bersangkutan (Munandar, 1979). 

Penyusunan laporan rugi laba ada beberapa macam untuk mengetahui tingkat 

kinerja perusahaan.           

           Informasi-informasi tersebut, apabila perusahaan ruang lingkupnya masih 

kecil dan kegiatan usahanya tidak begitu komplek, maka dengan mudah dapat 

diperoleh dengan mengandalkan daya ingat kita, tetapi apabila ruang lingkup 

perusahaan sudah besar dan kegiatan usahanya sudah komplek, maka daya ingat 
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kita tidak mampu menampung informasi tersebut,  untuk itulah harus dimulai 

dengan membuat catatan (Surarsa dan Syafii, 1983:1). 

            Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Wida Liasandi (1996). Penelitian 

tersebut mengungkapkan ketaatan penerapan accrual basis dalam pengakuan 

beban dan hasil pada perusahaan manufaktur dan perdagangan di Kabupaten 

Kudus. Variabel yang diungkap adalah jenis laporan keuangan, pengetahuan dasar 

akrual, kecakapan karyawan, ada tidaknya laporan keuangan, ada tidaknya pos 

akrual dalam laporan keuangan, ada tidaknya penyesuaian pembukuan, dan 

ketaatan dasar akrual. Metode yang digunakan untuk mengukur tingkat ketaatan 

manajer perusahaan manufaktur dan perdagangan dalam menggunkan dasar 

akrual sebagai dasar penyusunan laporan keuangan adalah metode regresi linier. 

Dari hasil analisa juga diketahui bahwa tidak terdapat hambatan atau kesulitan 

dalam menerapakan dasar akrual sebagai dasar penyusuan laporan keuangan. 

           Penelitian lain dilakukan oleh Lucky Pringgo Widayanti pada tahun 1997. 

Penelitian tersebut untuk mengetahui ketaatan penerapan Standar Akuntansi 

Keuangan dalam pengakuan beban dan hasil sewa kamar hotel di Propinsi DIY. 

Hal yang diungkap dalam penelitian ini adalah penerapan Standar Akuntansi 

Keuangan dengan variabel penelitian Wida Liasandi dengan mengurangi variabel 

hambatan atau kesulitan menerapkan dasar akrual. Perusahaan perhotelan yang 

dijadikan sampel telah melakukan pembukuan  tetapi tidak seluruhnya 

menerapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Pembukuan tersebut 

mencerminkan bahwa manajemen perusahaan perhotelan berusaha untuk 
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menghasilkan kinerja yang terbaik dengan melihat laporan keuangan yang 

dihasilkan. 

            Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

mengetahui bagaimana praktik akuntansi keuangan yang dilakukan oleh 

perusahaan perdagangan terutama dalam penentuan laba/rugi di Surakarta.  

            Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian 

ini mengambil sampel perusahaan perdagangan di Surakarta. Penelitian ini 

mengungkapkan atau mendeskripsikan  transaksi penjualan dan pembelian, beban 

dan hasil, dasar akrual dan dasar kas, matching principle, pos luar biasa dan 

laporan rugi laba. 

             Populasi yang dipilih adalah perusahaan perdagangan di Surakarta dengan 

alasan bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang banyak berkembang 

pesat di Surakarta. Sampel dipilih perusahaan yang tedaftar dengan Surat Ijin 

Usaha Perdagangan (SIUP) Besar kota Surakarta dengan alasan bahwa perusahaan 

tersebut telah melakukan pencatatan/pembukuan dalam transaksi usahanya. 

Pemilihan lokasi adalah Suarkarta dengan alasan bahwa Surakarta merupakan 

pusat bisnis yang belum banyak disentuh oleh para pengusaha lokal maupun 

pengusaha luar daerah dan asing serta Surakarta merupakan tempat persinggahan 

yang sangat strategis antara kota Jakarta, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya. 

Persinggahan ini memberikan peluang bagi kota Surakarta untuk mengembangkan 

daerahnya menjadi daerah potensi perdagangan dan wisata. 

 

B. Perumusan  Masalah 
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      Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya hanya mendeskripsikan bagaimana 

praktek akuntansi keuangan terutama sebagai dasar penentuan laba/rugi pada 

perusahaan dagang di Surakarta. Berdasarkan latar belakang diatas,  maka pokok 

permasalahan yang hendak diteliti adalah “bagaimana praktik akuntansi keuangan 

pada perusahaan perdagangan di Surakarta terutama dalam penentuan laba/rugi 

dan apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)”. 

 

C. Batasan Masalah 

 

            Agar permasalahan dalam penelitian ini dapat terfokuskan, maka 

dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. responden dalam penelitian ini adalah perusahaan perdagangan yang tercatat 

dalam buku Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Departemen 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Surakarta,  

2. dalam penelitian ini yang akan dianalisis adalah mengenai praktik akuntansi 

keuangan sebagai dasar penentuan laba/rugi pada perusahaan dagang di 

Surakarta. 

 

D.   Tujuan Penelitian 

 

                Dalam penelitian ini tujuan yang diharapkan dari penulis adalah untuk 

mengetahui bagaimana praktik akuntansi keuangan sebagai penentuan laba/rugi 

pada perusahaan dagang di Surakarta. 

 

E. Manfaat Penelitian 

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



 

  

8 

 

                Manfaat yang penulis peroleh dari penelitian ini adalah : 

1. memberikan bukti empiris perusahaan perdagangan di Surakarta melakukan 

praktik akuntansi keuangan terutama sebagai dasar penentuan laba/rugi, 

2. untuk meningkatkan pemahaman tentang akuntansi keuangan bagi perusahaan 

kususnya manajer keuangan atau karyawan akuntansi sebagai pelaku usaha 

dan mahasiswa sebagai akademisi,  

3. almamater/peneliti lainnya. 

 

 

 

F. Siatematika Penulisan 

 

           Dalam penelitian ini akan di bagi dalam 5 bab, pada masing- masing akan 

diuraikan mengenai: 

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan  

masalah,  batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teori. Pada bab ini menguraikan teori–teori yang  

mendasari penelitian. Bagian ini berisi antara lain perusahaan 

perdagangan, Standar Akuntansi Keuangan, akuntansi keuangan, 

praktik akuntansi keuangan sebagai dasar peneutuan laba/rugi dan 

terakhir kerangka pemikiran. 
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BAB III : Metodologi penelitian. Pada bab ini akan dikemukakan  mengenai 

tipologi penelitian, sumber data, populasi dan sampel, identifikasi 

dan pengukuran, metode pengumpulan data dan  tehnik analisis data. 

BAB IV : Pelaksanaan dan hasil penelitian. Bab ini akan menyajikan pengujian 

instrumen, tingkat pengembalian kuesioner, tabulasi dan analisis data 

hasil penelitian tentang  praktik akuntansi keuangan sebagai dasar 

penentuan laba/rugi perusahaan perdagangan di Surakarta. 

  BAB    V : Kesimpulan dan saran. Bab ini akan berisi mengenai kesimpulan   

hasil penelitian dan saran–saran dari peneliti yang ada. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Perusahaan Perdagangan  

          

            Perusahaan dagang adalah adalah perusahaan yang usahanya, 

mengumpulkan barang dari berbagai perusahaan yang menghasilkan barang-

barang untuk disampaikan kepada pengusaha-pengusaha lainnya dan konsumen 

yang memerlukan. Jadi tugasnya sebagai perantara. Misalnya: ekportir, importir, 

toko besar, toko kecil (Sutrisno, 1991). 

             Menurut Haryono (1999:325) Perusahaan dagang adalah perusahaan yang 

bergerak dalam bidang pembelian dan penjualan barang. Perusahaan dagang 

dibedakan antara perusahaan besar dan perusahaan eceran. Pedagang besar 

(grosir) biasanya membeli barang langsung dari pabrik penghasil barang tersebut 

(produsen), sedangkan pedagang kecil membeli barang dari grosir untuk 

kemudian menjual kembali barang tersebut kepada konsumen dengan harga 

eceran. 

            Pengertian pedagang besar dan pedagang pengecer diatur dalam keputusan 

Menperindag No.23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Perusahaan 

telah diubah dengan Kep. Menperindag No. 159/MPP/Kep/1/1998, sebagai 

berikut: 

1. pedagang besar (wholesaler) adalah perorangan atau badan hukum yang 

bertindak atas namanya sendiri dan atau atas nama pihak lain yang 

menunjuknya untuk menjalankan kegiatannya dengan cara membeli, 
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menyimpan dan menjual barang dalam partai besar secara tidak langsung 

kepada konsumen akhir, 

2. pedagang pengecer yakni perorangan atau badan usaha yang kegiatan 

pokoknya melakukan penjualan langsung kepada konsumen akhir dalam partai 

kecil. 

            Perusahaan perdagangan yang ada di Indonesia berdasarkan skala 

perusahaan dapat dikategorikan manjadi pedagang dengan SIUP Besar, SIUP 

Menengah, dan SIUP Kecil. Pengelompokan perusahaan ini didasarkan pada 

jumlah investasi modal atau dana yang dimiliki. Perusahaan yang dilihat dari 

jumlah investasi modal adalah perusahaan perdagangan dengan SIUP kecil 

dengan dengan nilai investasi sampai Rp.200 juta diluar tanah dan bangunan, 

perusahaan perdagangan dengan SIUP menengah adalah perusahaan dengan nilai 

investasi Rp.200 juta sampai dengan Rp.500 juta diluar tanah dan bangunan, dan 

perusahaan perdagangan dengan SIUP besar adalah perusahaan dengan nilai 

investasi diatas Rp.500 juta diluar tanah dan bangunan (Diperindagkop dan PM,  

kota Surakarta).   

 

B. Standar Akuntansi Keuangan 

 

            Akuntansi dalam pengertian yang sederhana, mula-mula hanyalah 

merupakan suatu alat teknis pembukuan sederhana untuk mencatat transaksi 

perusahaan untuk kepentingan pemilik sendiri yang juga menjalankan usaha 

perusahaan. Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa perusahaan semata-
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mata tidak merupakan milik individu tetapi menjadi milik masyarakat bahkan 

menjadi suatu institusi masyarakat yang mempunyai tangungjawab sosial.  

         Pada tahun 1932 American Accounting Association (AAA)  mempunyai ide 

bahwa adanya perbedaan kepentingan pihak-pihak dalam perusahaan yang 

memerlukan laporan keuangan. Dalam keadaan semacam ini yang menjadi 

persoalan adalah bagaimanakah laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban 

harus disusun sehingga kepentingan investor tetap terpenuhi dan kekayaan yang 

ditanamkan dalam badan usaha dikelola sesuai dengan  tujuan. Disinilah arti 

pentingnya prinsip akuntansi untuk menjadikan dasar penilaian (basis of 

judgement) dalam menyusun maupun menginterpretasikan laporan keuangan. 

(Suwardjono,1985). 

          Menurut Haryono (2001:15), akuntansi lebih merupakan suatu seni 

daripada suatu ilmu (sains), maka prinsip akuntansi tidak merupakan hukum 

mutlak sebagimana dijumpai dalam ilmu pasti. Prinsip-prinsip akuntansi lebih 

merupakan pedoman bertindak dan bisa berubah dari waktu ke waktu. Suatu 

prinsip bisa saja dihapuskan dan diganti dengan yang baru menyesuaikan dengan 

perkembangan perekonomian atau praktik-praktik yang berlaku.  

 Prinsip-prinsip akuntansi harus dirumuskan oleh suatu badan yang 

kompeten, untuk di Indonesia ditetapkan oleh Ikatan Akuantan Indonesia (IAI) 

yang merupakan badan yang berwenang membuat peraturan-peraturan di bidang 

akuntansi.  

          Menurut Harnanto (1986), prinsip akutansi adalah pedoman umum yang 

dipakai didalam penyelanggaraan akuntansi. Sebagai pedoman, prinsip-prinsip 
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akuntansi tidak lain berupa ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan 

persoalan-persoalan tentang “bagaimana aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan 

biaya-biaya itu harus diidentifikasikan, diukur, dicatat dan disajikan didalam 

laporan keuangan”. Pada dasarnya prinsip-prinsip akuntansi yang lazim dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut  : 

1. prinsip harga pertukaran atau harga historis (Cost Principle), 

2. prinsip realisasi pendapatan (Revenue Realization Principle), 

3. prinsip mempertemukan pendapatan dan biaya-biaya (Matching Principle), 

4. prinsip pengungkapan penuh/pelaporan (Full disclosure/Financial Reporting 

      Principle). 

     

C. Akuntansi Keuangan 

 

           Akuntansi keuangan adalah bidang akuntansi yang aktivitas atau 

kegiatannya berorientasi pada penyediaan informasi kepada pihak ekstern dari 

suatu organisasi atau perusahaan. Informasi yang ditujukan kepada pihak ekstern  

terdiri dari banyak pihak masing-masing dengan kepentingan yang berbeda, 

disajikan dalam bentuk ikhtiar yang bersifat umum, tetapi lengkap dan obyektif, 

yang lazimnya disebut laporan keuangan (Harnanto, 1986:6).  

            Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut 

posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama 

sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan 
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semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari 

kondisi masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi 

nonkeuangan (SAK, 2002:4). 

          Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas, diperlukan untuk 

menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan 

dimasa depan. Informasi fluktuasi kinerja adalah penting dalam hubungan ini. 

Informasi bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam 

menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Disamping itu, informasi 

tersebut juga berguna dalam perumusan tentang efektivitas perusahaan dalam 

memanfaatkan tambahan sumber daya. 

    Pada dasarnya hasil akhir dari akuntansi keuangan sebagai suatu rangkaian 

kegaitan, adalah berupa tiga jenis laporan (keuangan) yang pokok yaitu: 

1. laporan perhitungan rugi/laba, yang memberikan informasi tentang laba(rugi) 

yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, 

2. neraca, yaitu suatu laporan yang memberikan informasi tentang sumber-

sumber ekonomi yang dimiliki oleh suatu perusahaan, dan hasil dari pihak 

sumber-sumber itu didapat, 

3. laporan perubahan posisi keuangan, yaitu suatu laporan yang memberikan 

informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap sumber-sumber  ekonomi 

dalam suatu perusahaan selama suatu masa pembukuan. 
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 Secara garis besar akuntansi keuangan mencakup tiga fungsi sebagai 

berikut: (1) identifikasi dan pencatatan data, (2) pengolahan dan analisis data, (3) 

penyajian laporan keuangan kepada (para) pihak ekstern. 

 

D. Praktik Akuntansi Keuangan Sebagai Dasar Penentuan Laba/Rugi 

 

          Praktik akuntansi harus berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan 

sebagai suatu pedoman bertidak, sehingga laporan akuntansi yang dihasilkannya 

dapat diterima umum.  

     1.   Pembelian 

          Pembelian barang dagang adalah salah satu kegiatan pokok dan harus 

dilakukan oleh perusahaan dagang. Pembelian berakibat menambah 

persediaan barang dagangan dalam jumlah yang sama dengan berkurangnya 

kas atau bertambahnya hutang dagang (kepada leveransir), yaitu sebesar 

harga beli dari barang-barang yang bersangkutan. 

           Pembelian barang dagangan sebagai kegiatan yang mutlak harus 

dilakukan pada perusahaan dagang, baru merupakan tahap pertama dalam 

usahanya memperoleh pendapatan. Pada umumnya perusahaan dagang, 

kegiatan pembelian barang-barang dilakukan dari beberapa leveransir atau 

supplies. Dewasa ini, perusahaan-perusahaan yang relative besar, melakukan 

pembelian barang-barang dagangannya sebagian dengan cara kredit 

(pembayaran dilakukan kemudian), dan sebagian kecil saja secara tunai 

(Harnanto, 1986:227-228). 
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            Pencatatan pembelian barang dagangan memerlukan perkiraan 

tersendiri. Perkiraan pertama adalah persediaan barang dagang (merchandise 

inventory), yang fungsinya untuk mencatat harga pokok barang dagang yang 

terdapat diawal dan diakhir periode akuntansi. Nilai harga pokok barang 

dagang tersebut diperoleh dengan jalan menghitung persediaan yang ada 

diawal dan akhir priode akuntansi. Perkiraan kedua disebut pembelian 

(purchase) dan digunaan untuk mencatat pembelian barang dagang yang 

digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang yang dilakukan selama 

suatu periode (Sumarso, 1982:195).    

2.   Penjualan 

       Penjualan merupakan kegiatan pokok dalam setiap perusahaan dagang, 

dan merupakan tahap akhir dalam usaha perusahaan untuk merealisasikan 

pendapatan. Melalui kegiatan penjualan kembali barang-barang dagangannya 

itu, perusahaan memperolah pendapatan yang lazimnya disebut hasil 

penjualan, tetapi juga sekaligus terjadi biaya yang diperlukan untuk 

merealisasikan pandapatan tersebut yang lazimnya disebut harga pokok 

pembelian. Pendapatan yang direalisasikan dari kegiatan penjualan barang 

dagangan diukur berdasar jumlah harga yang dibebankan kepada pembeli 

atau langganan atas barang-barang yang bersangkutan (Harnanto, 1986:231-

232). 

        Transaksi penjualan dapat selesai secara tuntas, apabila pembeli atau 

pelanggan telah membayar seluruh harga yang dibebankan atas barang-

barang oleh perusahaan penjualnya. Karena penjualan sebagai salah satu 
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kegiatan pokok dalam perusahaan akan terjadi secara berulang-ulang, maka 

hampir dapat dipastikan sumber utama kas dalam setiap perusahan dagang 

akan berasal dari hasil penjualan dan atau piutang dagang (kapada debitur). 

       Identifikasi terhadap transaksi-transaksi yang bersifat spesifik pada 

perusahaan dagang, dalam usahanya untuk medapatkan laba dapat 

disimpulkan adanya sumber penghasilan dan biaya usaha yang bersangkutan 

dengan usaha pokoknya. 

     3.    Pendapatan 

            Dari kegiatan penjualan barang dagangannya kepada para pelanggan, 

suatu perusahaan dagang memperoleh pendapatan yang lazimnya disebut 

hasil penjualan, dari kegiatan penjualan barang dagangan ini, suatu 

perusahaan dagang memperolah penghasilan atau pendapatan neto. Realisasi 

pendapatan ini ditandai oleh adanya aktiva  (kas atau piutang dagang) yang 

diterima oleh perusahaan (Harnanto, 1986:233).  

          Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi 

berikut dipenuhi: 

a. perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan telah 

memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli, 

b. perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas 

barang yang dijual, 

c. jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal, 

d. besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi 

akan mengalir kapada  perusahaan tersebut, dan 
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e. biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi 

penjualan dapat diukur dengan andal. 

        Penentuan kapan suatu perusahaan telah memindahkan resiko 

signifikan dan manfaat kepemilikan kapada pembeli memerlukan pengujian 

keadaan transaksi tersebut. Pada umumnya, pemindahan resiko dan manfaat 

kepemilikan bersamaan waktunya dengan pemindahan hak milik atau 

pemindahan penguasaan atas barang tersebut kepada pembeli. Hal ini terjadi 

pada kebanyakan penjualan eceran. Dalam hal ini, pemindahan risiko dan 

manfaat penguasaan terjadi pada saat yang berbeda dengan pemindahan hak 

milik atau pemindahan penguasaan atas barang tersebut. 

     Jika perusahaan menahan risiko signifikan dari kepemilikan, transaksi 

tersebut bukanlah suatu penjualan dan pendapatan tidak diakui. Suatu 

perusahaan dapat menahan risiko kepemilikan yang signifikan dengan 

berbagai cara. Misalnya: 

a. bila perusahaan menahan kewajiban sehubungan dengan pelaksanaan 

suatu hal yang tidak memuaskan yang tidak dijamin sebagaimana 

lazimnya, 

b. bila penerimaan pendapatan dari suatu penjualan tertentu tergantung pada 

pendapatan pembeli yang bersumber dari penjualan barang yang 

bersangkutan, 

c. bila pengiriman barang tergantung pada instalasinya, dan instalasi tersebut 

tersebut merupakan bagian signifikan dari kontrak yang belum 

diselesaikan  oleh perusahaan, dan 
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d. bila pembeli berhak untuk membatalkan pembelian berdasarkan alasan 

yang ditentukan dalam kontrak dan perusahaan tidak dapat memastian 

apakah akan terjadi retur. 

         Jika perusahaan hanya menahan risiko tidak signifikan atas 

kepemilikan, transaksi tersebut adalah suatu penjualan dan pendapatan diakui. 

Misalnya, penjual mungkin menahan hak milik atas barang semata-mata 

untuk melindungi kolektibilitas dari jumlah yang jatuh tempo. Dalam hal 

seperti itu, jika perusahaan telah memindahkan manfaat kepemilikan dan 

risiko yang signifikan, transaksi tersebut adalah suatu penjualan dan 

pendapatan harus dapat diakui. Contoh lain perusahaan yang hanya menahan 

risiko yang tidak signifikan dari kepemilikan adalah dalam penjualan eceran 

dengan syarat dapat dikembalikan bila pelanggan tidak puas. Pendapatan hal 

ini diakui pada waktu penjualan dilakukan jika penjual dapat mengistimasi 

secara andal retur yang akan terjadi dan mengakui suatu kewajiban untuk 

retur berdasarkan pengalaman sebelumnya dan faktor-faktor lain yang 

relevan. 

      Pendapatan diakui hanya bila besar kemungkinan manfaat ekonomi 

sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada perusahaan. 

Kadang-kadang, kemungkinan hal tersebut terjadi sangat kecil, sampai 

imbalan diterima atau sampai suatu ketidakpastian dihilangkan. Misalnya, 

belum ada kepastian bahwa perusahaan asing akan memberi izin untuk 

pengiriman imbalan untuk suatu penjualan disuatu negara asing. Bila izin 

diberikan, ketidakpastian  tersebut dihilangkan dan pendapatan diakui. 
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Namun, bila suatu ketidakpastian timbul tentang kolekbilitas sejumlah 

tertentu yang telah termasuk pendapatan, jumlah yang tidak tertagih dan 

jumlah yang pemulihannya tidak lagi besar kemungkin, diakui sebagai beban, 

menggantikan penyesuaian jumlah pendapatan yang diakui semula.  

     4.   Biaya 

    Kegiatan penjualan, disamping berakibat direalisasikannya sejumlah 

pendapatan juga diikuti oleh terjadinya sejumlah biaya yang disebut harga 

pokok penjualan atau harga pokok barang yang dijual. Perbedaan antara hasil 

penjualan  sebagai pendapatan dan harga pokok penjualan, sebagai biaya, 

hanya terletak pada satuan harga yang dipakai sebagai dasar perhitungan. 

Hasil penjualan  dihitung berdasar, satuan harga jual yang harus lebih besar 

dari satuan harga pokok yang dipakai sebagai dasar perhitungan harga pokok 

penjualan, agar diperoleh laba melalui kegiatan penjualan. Sebagai biaya, 

harga pokok penjualan itu ditandai atau timbul sebagai akibat berkurangnya 

aktiva yang berupa persediaan barang dagangan. Sedangkan persediaan 

meliputi semua barang yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual 

kembali, didapat dari pembeliannya (Harnanto, 1996:236).  

                  Dalam SAK, 2002:18 mendefinisikan beban adalah sebagai berikut: 

Beban (expenses) adalah penurunana masa manfaat ekonomi selama suatu 

periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau 

terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak 

menyangkut pembagian kepada penanam modal. 
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                Definisi beban mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul 

dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam 

pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa, misalnya, beban pokok 

penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus kas 

keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan setara kas), persediaan dan 

aktiva tetap. 

         Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang 

mungkin timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa. Kerugian tersebut 

mencerminkan berkurangnya manfaat ekonomi, dan hakekat tidak berbeda 

dari beban. Kerugiaan dapat timbul, misalnya dari bencana kebakaran, banjir, 

seperti juga yang timbul dari pelepasan aktiva tidak lancar. Definisi beban 

juga mancakup kerugian yang belum direalisasi, misalnya kerugian yang 

timbul dari pengaruh peningkatan  kurs valuta asing dalam hubungannya 

dengan pinjaman perusahaan dalam mata uang tersebut. Kalau kerugian 

diakui dalam laporan laba rugi, biasanya disajikan secara terpisah karena 

pengetahuan menganai pos tersebut berguna untuk tujuan pengambilan 

keputusan ekonomi. Kerugian seringkali dilaporkan dalam jumlah bersih 

setelah dikurangi dengan panghasilan yang bersangkutan (PSAK, 2002:19).   

          Jenis-jenis expenses dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok (Munandar, 

1979:19), yakni: 

a. operating expenses (beaya operasional), ialah beaya yang menjadi beban 

perusahaan, yang ada hubungannya secara langsung dengan usaha (operasi) 

pokok perusahaan tersebut. 
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b. non oparating expenses (beaya bukan operasional), ialah beaya yang 

menjadi beban tanggungan perusahaan, yang tidak ada hubungannya secara 

langsung dengan usaha (operasi) pokok perusahaan tersebut. 

5.    Macthing Principle 

     Pendapatan dan beban sehubungan dengan suatu transaksi atau peristiwa 

tertentu diakui bersamaan; proses ini biasanya mengacu pada pengaitan 

pendapatan dengan beban (matching revenue and expense). Beban, termasuk 

jaminan dan biaya lain yang terjadi setelah pengiriman barang, biasanya dapat 

diukur dengan andal jika kondisi lain untuk pengakuan pendapatan yang 

berkaitan dapat dipenuhi. Tetapi, pendapatan tidak dapat diakui bila beban 

yang berkaitan tidak dapat diukur  dengan andal. Dalam keadaan demikian, 

setiap imbalan yang diterima untuk penjualan barang tersebut diakui sebagai 

suatu kewajiban (SAK, 2002:1.3). 

         Prinsip mempertandingkan adalah dasar untuk mencatat biaya,  Prinsip 

mempertandingkan adalah pedoman untuk (1) menyatakan biaya yang terjadi 

selama periode akuntansi, (2) mengukur besarnya biaya,  dan (3) untuk 

mempertemukan biaya tersebut dengan biaya yang diperoleh pada periode 

yang sama, berarti mengurangkan biaya terhadap pendapatan untuk 

mengetahui laba bersih atau rugi bersih (Haryono, 2002:178). 

6.   Dasar Akrual dan Dasar Kas  

       Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang 

bermanfaat untuk dipakai sebagai dasar dalam membuat taksiran aliran kas. 

Meskipun taksiran aliran kas merupakan salah satu tujuan laporan keuangan, 
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namun tidak berarti akuntansi keuangan menghendaki praktek akuntansi 

diselenggarakan dengan dasar tunai (cash basis). Namun, informasi tentang 

hasil usaha perusahaan yang ditentukan dengan dasar waktu (accrual basis) 

dalam banyak hal tetap merupakan indikator yang lebih baik untuk menilai 

keadaan dan prospek aliran kas dalam perusahaan daripada sekedar informasi 

menganai penerimaan dan pengeluaran kas (Harnanto, 1989:5).  

a.   Dasar Akrual    

    Dalam dasar akrual, akuntansi mengakui pengaruh transaksi 

pemberian jasa, penjualan barang atau pengeluaran biaya, maka 

transaksi-transaksi tersebut akan dicatat dalam pembukuan sebagai 

pendapatan atau biaya, tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau 

dikeluarkan. Prinsip akuntansi menghendaki agar perusahaan 

menggunakan dasar akrual. Hasil ini berarti bahwa pendapatan dan beban 

diakui pada saat pendapatan diperoleh, dan biaya diakui pada saat biaya 

tersebut telah diterima atau telah dibayar. 

    Menurut Surarsa dan Syafii (1983:23), pembukuan dengan dasar 

waktu, yaitu pembukuan dimana pedoman pengakuan atau penghitungan 

biaya, penghasilan, hak serta kewajiban didasarkan kepada satuan waktu. 

Jadi dalam mencatat hak dan kewajiban (penghasilan dan biaya) sesuai 

dengan waktu/periode akuntansi, meskipun hak dan kewajiban belum 

diterima ataupun dibayar, maka sebagai akibat dari dasar waktu tersebut: 

1. adanya accrual receivable (hak yang masih akan diterima), 

2. adanya accrual payable (kewajiban yang masih harus dibayar). 
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Untuk setiap akhir periode akuntansi, maka pembukuan yang 

mengggunakan dasar waktu akan mengadakan jurnal-jurnal adjustment. 

Periode akuntansi dapat sama dengan tahun kalender fiskal atau tahun 

kalender alamiah, tergantung pada siklus normal kegiatan perusahaan.   

b.  Dasar Kas 

Menurut Surarsa dan Syafii (1983:23),  pembukuan dengan dasar kas 

yaitu pembukuan yang menggunakan dasar pengakuan terhadap 

penghasilan dan biaya (hak dan kewajiban) apabila telah ada penerimaan 

dan pengeluaran kas. Penghasilan baru diakui apabila telah diterima per 

kas, sedangkan biaya juga baru terjadi apabila telah dikeluarkan per kas. 

Perusahaan yang memakai dasar kas biasanya adalah perusahaan jasa 

(asuransi, pengangkutan dan sebagainya).  

     Dasar tunai atau cash basis tidak selalu dihubungkan dengan 

periode atau tidak terikat dengan tanggal peralihan. Jika suatu biaya 

dikeluarkan pada tahun 2003 misalnya, hal itu dengan sendirinya 

merupakan biaya yang harus ditanggung oleh tahun 2003. Sebaliknya 

jika terjadi penerimaan penghasilan di tahun itu juga, tidak usah melihat 

apakah itu terikat di bulan Desember 2002 atau bulan Januari 2003 yang 

lebih sederhana sifatnya. Yang menjadi pedoman ialah tanggal 

diterimanya, atau dimasukkannya ke dalam kas dan tanggal 

pembayarannya atau dikeluarkannya dari kas. Olah karena itu dapat 

disebut cash basis (Suhardi Sigit, 1990:56). 
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 7.   Penyesuaian Pembukuan 

       Dalam penerapan dasar akrual, dibutuhkan adanya jurnal/ayat 

penyesuaian untuk transaksi/ rekening yang berada dalam dua atau lebih 

periode akuntansi.  Informasi dalam laporan keuangan akan manjadi lebih 

berguna bila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode 

sebelumnya. Tujuan dari jurnal penyesuaian adalah untuk mencatat secara 

pasti pendapatan dan biaya yang tidak ditempatkan pada periode yang 

seharusnya. 

                 Sebelum menyusunan laporan keuangan dari neraca saldo, perlu diteliti 

terlebih dahulu apakah saldo dari tiap-tiap rekening sudah menunjukkan 

keadaan yang benar, sebab ada rekening-rekening yang sudah cukup siap 

untuk langsung dicantumkan dalam laporan keuangan dan ada pula yang 

perlu disesuaikan dahulu. Sebagai contoh misalnya saldo rekening kas 

menunjukkan jumlah kas yang tersedia pada hari terakhir dari suatu periode, 

sedangkan saldo rekening suplies menunjukkan harga beli suplies pada awal 

periode ditambah dengan  harga suplies yang dibeli selama periode itu. 

Sebagian dari suplies tersebut sudah dalam periode yang bersangkutan 

sehingga saldo ditunjukkan oleh rekening suplies adalah lebih besar dari 

harga beli yang masih tersedia pada akhir periode. 

            Hal ini juga terdapat pada rekening lainnya, umumnya menunjukkan 

jumlah persekot yang lebih besar daripada jumlah yang sesungguhnya masih 

merupakan persekot pada akhir periode. Transaksi yang berupa pembayaran 

persekot biasanya hanya dicatat pada waktu terjadinya pembayaran uang 

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



 

  

25 

muka, sedangkan jumlah persekot yang telah berlaku sebagai biaya tidak 

dicatat dari waktu ke waktu. 

                  Masih ada beberapa contoh lain yang menggambarkan kekurangan-

kekurangan pada data-data yang belum diterima. Selama periode berjalan dan 

penghasilan hanya dicatat apabila sudah diterima. Sedangkan biaya-biaya 

yang sudah menjadi kewajiban perusahaan dalam suatu menjadi hak dalam 

periode tetapi, sampai saat pembuatan neraca saldo masih belum dicatat 

dalam pembukuan. Oleh karena itu maka pada akhir periode akuntansi perlu 

dilakukan suatu proses penyesuaiaan atas data-data yang tercantum dalam 

saldo, sehingga pembukuan dapat memberikan gambaran yang sebenarnya. 

                 Jurnal penyesuaian didasarkan atas konsep akuntansi akrual. Membuat 

jurnal penyesuaian membutuhkan pemahaman yang lebih besar tentang 

konsep akuntansi akrual dibandingkan dengan pencatatan kegiatan operasi 

perusahaan sehari-hari. Dalam banyak perusahaan, ayat penyesuaian dibuat 

oleh controller atau seorang akuntan. 

   Dari uraian diatas jelaslah kiranya, bahwa tujuan dari proses 

penyesuaian   adalah: 

a. agar setiap rekeing riil khususnya rekening-rekening hutang 

menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode, 

b. agar setiap rekening nominal (rekening-rekening penghasilan-

penghasilan dan biaya-biaya) yang seharusnya diakui dalam suatu 

periode. 
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8. Pos Luar Biasa (Extra Ordinary Items) 

                  Menurut SAK (2002:25.3), Hakikat dan jumlah dari setiap pos luar 

biasa harus diungkapkan secara terpisah. Sebenarnya semua pendapatan dan 

biaya yang cukup dalam penghitungan laba rugi bersih untuk periode tertentu 

timbul dari aktivitas normal perusahaan tersebut. Karenanya, jarang sekali 

suatu kejadian atau transaksi manimbulkan suatu pos luar biasa. Apakah suatu 

kejadian atau transaksi secara jelas berbada dengan aktivias normal suatu 

perusahaan ditentukan olah hakekat dari transaksi tersebut sehubungan 

dengan usaha yang biasanya  dilakukan oleh perusahaan  tersebut. Olah 

karena itu, suatu kejadian atau transaksi mungkin luar biasa bagi suatu 

perusahaan, namun tidak luar biasa bagi perusahaan lain, karena perbedaan-

perbedaan aktivitas normal masing-masing perusahaan. Sebagai contoh, 

kerugian karena gempa bumi pada kebanyakan perusahaan dapat dianggap 

sebagai kerugian luar biasa. Akan tetapi, tuntutan ganti rugi oleh pemegang 

polis asuransi kerugian karena gempa bumi tidak dapat dianggap sebagai pos 

luar biasa untuk perusahaan asuransi yang menanggung kerugian tersebut. 

                  Suatu kejadian atau transaksi dapat diklasifikasikan sebagai pos luar 

biasa jika memenuhi dua kriteria sebagai berikut: 

a. bersifat tidak normal. Kejadian atau transaksi yang bersangkutan 

memiliki tingkat abnormal yang tinggi dan tidak mempunyai hubungan 

dengan kegiatan normal perusahaan. 

b. tidak sering terjadi. Kegiatan atau transaksi yang bersangkutan tidak 

sering terjadi dalam kegiatan normal perusahaan. 
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      Penerapan kedua kriteria diatas harus selalu dihubungkan dengan sifat 

dan karakteristik dari kegiatan perusahaan serta faktor geografis perusahaan. 

Bila hanya salah satu kriteria tersebut terpenuhi, maka transaksi atau kejadian 

tersebut dikelompokkan sebagai penghasilan atau beban lain-lain. Contoh 

kejadian atau transaksi yang pada umumnya menimbulkan kerugian luar biasa 

bagi perusahaan adalah: kerugian sebagai akibat gempa bumi, kebakaran atau 

banjir. Kerugian tersebut setelah dikurangi dengan klaim asuransi, jika ada, 

disajikan sebagai unsur pos luar biasa dalam laporan laba rugi. 

Pos luar biasa dalam laporan laba rugi disajikan setelah laba yang 

berasal dari kegiatan normal perusahaan. Hakekat dari pos luar biasa dan 

pertimbangan yang mendasari pengelompokkan kejadian atau transaksi 

tersebut sebagi pos luar biasa harus diungkapkan dalam catatan atau laporan 

keuangan. Dengan demikian pemakai laporan keuangan tetap dapat 

melakukan evaluasi mengenai kinerja perusahaan yang berasal dari kegiatan 

normal selama periode tersebut sekaligus juga melihat pegaruh dari pos luar 

biasa terhadap perhitungan laba rugi untuk periode yang bersangkutan.  

Pengertian Pos luar biasa menurut  Hadibroto dan Sukadam (1988), pos 

luar biasa (exstra ordinari items) adalah keuntungan dan kerugian yang 

bersifat luar biasa dan timbul tidak berulang-ulang harus dinyatakan dalam 

periode terjadinya tersebut, tetapi harus diperlihatkan terpisah dari hasil usaha 

yang lazim. Dalam daftar hasil usaha perusahaan dicatat semua hal yang 

merupakan keuntungan dan kerugian biaya perusahaan. Hal-hal tersebut pada 

umumnya disebabkan karena usaha perusahaaan yang lazim dan yang biasa 
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terjadi dari tahun ke tahun. Untuk keperluan analisis hanya hal-hal yang 

bersifat lazim dan berulang-ulang saja yang tepat untuk diperbandingkan 

menurut waktunya. Oleh karena itu jika terjadi hal-hal yang luar biasa, harus 

dikeluarkan beban dahulu sebelum diadakan analisa dan perbandingan. 

Contoh transaksi perusahaan  yang termasuk dalam pos luar biasa adalah 

kerugian karena banjir, kebakaran, penurunan nilai aktifa karena inflasi, 

keuntungan dari kanaikan kurs mata uang dan lain-lian. Perhitungan laba rugi 

yang tidak memasukkan pos luar biasa disebut dengan current operation 

performance income-statement. Dalam hal demikian pos yang luar biasa 

dimasukkan dalam laporan laba rugi yang belum dibagi (reteirned earnings). 

Perhitungan  laba rugi yang memasukkan  pos yang luar biasa disebut all-

inclusive income statement. 

9.    Laporan Rugi Laba (Income Statement) 

          Bila dalam laba atau rugi dari aktivitas normal unsur penghasilan 

dan/atau beban yang pengungkapan tentang ukuran, hakekat atau terjadinya 

dianggap relevan untuk menjelaskan kinerja suatu perusahaan selama periode 

tertentu, maka hakekat dan jumlah unsur tersebut harus diungkapkan secara 

terpisah. Walaupun unsur penghasilan bukan pos luar biasa, tetapi jika 

hakikat dan jumlahnya dianggap relevan bagi pemakai laporan keuangan 

untuk memahami dan memproyeksi posisi keuangan dan kinerja suatu 

perusahaan, maka pengungkapan perlu dibuat. Pengungkapan tersebut 

biasanya dibuat dalan catatan atas laporan keuangan (SAK, 2002:25.4). 
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            Munandar (1979:16) mendefinisikan laporan rugi laba (income 

statement) adalah suatu  laporan yang disusun secara sistematis, tentang 

revenues (penghasilan) yang diperoleh, dan tentang expenses (beaya) yang 

menjadi beban tanggung perusahaan, dalam usahanya selama satu periode  

tertentu. Laporan rugi laba akan menunjukkan sumber-sumber dari mana 

penghasilan diperoleh, serta jenis-jenis beaya yang merupakan beban 

perusahaan selama  satu periode. Biasanya jangka waktu periode usaha 

(operasi) tersebut adalah satu tahun, yang dimulai sejak tanggal 1 Januari dan 

berakhir tanggal 31 Desember. Dengan membandingkan antara revenues 

dengan exspenses tersebut, dapatlah diketahui berapa besar rugi atau laba 

perusahaan.      

       Menurut Suwardjono (1985:77), Pendapatan dapat dianggap produk 

perusahaan dan besarnya diukur dengan jumlah rupiah aktiva baru yang 

diterima dari pelanggan (konsumen). Laba akan timbul jika rupiah aktiva 

yang menunjukkan pendapatan melebihi jumlah total biaya yang dibebankan. 

Pendapatan terhimpun/terbentuk dengan adanya seluruh proses operasi 

perusahaan atau dengan totalitas usaha perusahaan, pendapatan terealisasi 

dengan adanya perubahan bentuk produknya kas atau aktiva lain yang sah. 

Cash basis sebagai penyimpangan dari standar pengakuan pendapatan 

berdasarkan penjualan, pengetrapan dasar penerimaan kas paling banyak 

dijumpai dalam perusahan jasa atau perusahaan yang melakukan penjualan 

yang pembayarannya secara angsuran. 
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             Sebagaimana telah dijelaskan diatas, laporan rugi laba menyajian data 

tentang revenues dan exspenses, masing-masing dengan perincian-perincian 

yang diperoleh dan ditanggung perusahaan dalam kagiatan usahanya selama 

satu periode. Data tersebut amat bermanfaat antara lain untuk : 

a. mengadakan analisa tentang rentabilitas perusahaan, yang berhubungan 

dengan masalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan 

dari kegiatan usahanya. 

b. mangadakan analisa turn-over yang berhubungan dengan masalah 

efisiensi penggunaan modal. 

c. mengadakan analisa break even yang merupakan analisa tentang 

penjualan, beaya, dan rugi laba perusahaan. 

d. dengan membandingkan income statement selama beberapa tahun 

berturut-turut dapat pula diadakan analisa-analisa tentang perkembangan 

perusahan, tentang prospek hari depan perusahaan dan sebagainya. 

e. mengadakan analisa-analisa yang berguna sebagai sebagai dasar 

pimpinan perusahaan mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu, 

seperti misalnya kebijaksanaan dibidang production control, kebijakan 

ekspansi, dan sebagainya (Munandar, 1979:22). 

        Penyajian laporan rugi laba dalam Standar Akuntansi Keuangan adalah 

sebagai berikut: 

a. harus memuat secara terperici unsure-unsur dari hasil dan biaya, 

b. dapat disusun dalam bentuk urutan kebawah (stafel) atau bentuk skontro, 
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c. harus diipisahkan antara hasil usaha utama dengan hasil usaha lain-lain 

serta hasil usaha luar biasa (extra ordinary income). 

                Bentuk laporan rugi laba dengan single step adalah suatu cara untuk 

mendapatkan rugi laba bersih yaitu dengan mengelompokkan pendapatan 

secara total dikurangi dengan biaya yang dikelompokkan secara total pula. 

Jadi rugi laba bersih dipeoleh dengan sekali tahap saja. Sedangkan bentuk 

laporan rugi laba dengan multiple step adalah menggunakan beberapa tahap 

untuk mendapatkan rugi laba bersih, yaitu penghasilan dikurangi harga pokok 

penjualan akan diperoleh laba kotor (rugi) baru dikurangi dengan biaya-biaya 

operasi sehingga akan diperoleh rugi laba bersih (Surarsa dan Syafii, 

1983:17).  

 

E. Kerangka Pemikiran 

 

           Penelitian bersifat studi eksploratif yaitu untuk memperoleh gambaran atau 

diskripsi mengenai praktik akuntansi keuangan sebagai dasar penentuan laba/rugi 

pada perusahaan perdagangan di Surakarta agar sistematis dan lengkap, data yang 

akan dikumpulkan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan.  
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

A.Tipologi Penelitian 

 

1. Tingkat kristalisasi: Jenis penelitian ini adalah formalized resecrh, yaitu 

merupakan penelitian yang menggunakan daftar pertanyaan investigasi dimana 

jawaban sudah ditentukan jawabannya. Daftar pertanyaan telah dibuat oleh 

peneliti dan responen tinggal mengisi jawaban yang telah disediakan. 

2. Sifat penelitian: Penelitian ini adalah penelitian survai karena yang diteliti 

adalah praktik akuntansi keuangan pada perusahaan dagang di Surakarta, 

sehingga peneliti harus melakukan survai di beberapa perusahaan tersebut. 

3. Modus komunikasi dalam penelitian ini adalah kuesioner yang bersifat  

tertutup (closed ended questions). Pengumpulan data responden dilakukan 

dengan cara langsung, yaitu dari langsung diantar dan diambil sendiri oleh 

peneliti. 

4. Skop penelitian. Penelitian ini merupakan studi statistik dengan metode 

proporsi, yaitu dengan mengetahui karakteristik populasi dengan menganalisa 

data yang masuk yang dijadikan sebagai sampel.  

5. Lingkup penelitian. Lingkup penelitian meliputi data pustaka dan data 

lapangan. Data pustaka merupakan data sekunder yang diperoleh dari literatur 

dan buku-buku berupa teori–teori yang mendukung penelitian ini, sedangkan 

data lapangan (data primer) adalah data yang berhasil diperoleh dari 

perusahaan perdagangan, hasil penyebaran keusioner. 
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6. Dimensi waktu. Penelitian ini dilakukan cross sectional artinya penelitian ini 

hanya dilakukan sekali secara langsung mewakili populasi perusahaan- 

perdagangan di Surakarta dalam  waktu 3 bulan Juni-Agustus 2003. 

Pembatasan ini dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, biaya dan 

tenaga peneliti. 

 

B. Sumber  Data 

 

               Sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 

berasal dari manajer keuangan atau bagian akuntansi perusahaan 

perdagangan.yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Data sekunder 

berasal dari buku penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)  

Depperindagkop dan Penanaman Modal Kota Surakarta. 

 

C. Populasi dan sampel 

 

           Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsini Arikunto, 1993). 

Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti memilih populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Perusahaan perdagangan di Surakarta yang terdaftar di Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Surakarta.      

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan Perdagangan 

dengan skala perusahaan besar. Klasifikasi perusahaan perdagangan sesuai dengan 

Deperindagkop dan PM  menggunakan SIUP diklasifikasikan berdasarkan 
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besarnya modal dan kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

berusaha serta warna. Klasifikasi tersebut  adalah sebagai berikut: 

1. investasi sampai dengan dengan Rp 200 juta diluar tanah dan bangunan, wajib 

memperoleh SIUP kecil yang berwarna putih, 

2. investasi diatas Rp 200 juta sampai Rp 500 juta diluar tanah dan bangunan, 

wajib  memperoleh SIUP menengah yang berwarna biru, 

3. investasi diatas Rp 500 juta diluar tanah dan bangunan, wajib memperoleh 

SIUP besar yang berwarna kuning. 

          Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 301 perusahaan perdagangan 

skala besar di Surakarta dalam Buku Bahan Pertanggungjawaban Wali Kota 

Surakarta Tahun anggaran 2002 Deperindagkop dan PM Kota Surakarta. Peneliti 

memutuskan untuk mengambil 33 perusahaan sebagai sampel. Dengan jumlah 

perusahaan sebanyak 30 perusahaan sebagai sampel diharapkan telah dapat 

dilaksanakan analisa statistik. Pengambilan sampel (sampling) dilakukan dengan 

menyeleksi bagian dari elemen-elemen populasi sehingga nantinya kesimpulan 

tentang keseluruhan populasi dapat diperoleh (Cooper & Emory, 1997). Metode 

pengambilan sampel dengan cara undian, yaitu perusahaan yang menjadi populasi 

ditulis dalam kertas kecil, kemudian dibuat gulungan atau undian, kemudian 

dikocok. Perusahaan yang terpilih setelah dikocok, kemudian didatangi dan diberi 

kuesioner. Kuesioner yang kembali adalah 45. Dari 45 kuesioner yang kembali di 

lakukan seleksi lagi karena terdapat kuesioner yang rusak 12 perusahaan, sehingga 

perusahaan yang dijadikan sampel adalah 33 perusahaan. Perusahaan dipilih 

menggunakan metode random sampling. Alasan utama penggunaan metode 
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pengambilan sampel ini adalah perusahaan yang menjadikan populasi dianggap 

sama (homogen) dalam melakukan pembukuan dan/atau akuntansi keuangan. 

 

D. Identifikasi dan Pengukuran Variabel 

 

           Dalam penelitian ini yang diukur adalah praktik akuntansi keuangan pada  

perusahaan dagang di Surakarta. Prosedur pengukuran pada penelitian ini 

menggunakan metode skala dikotomi sebagai berikut: 

1. membuat pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti 

yang terdiri dari item yang cukup jelas bila ada/diterapkan yaitu “ya” bila 

tidak ada/ tidak diterapkan dengan “tidak”. 

2. responden dimintai untuk menjawab pertanyaan dengan memberi tanda silang 

( x ) pada jawaban yang disediakan. Skor item jawaban adalah 1 untuk “ya” 

dan 0 untuk “tidak”. 

3.  total nilai dari masing-masing individu adalah penjumlahan nilai skor masing-

masing item jawaban dari individu tersebut, 

4.  dari masing–masing item maupun nilai tersebut kemudian diprosentasikan  

sebagai pengukur populasi yang ada. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

 

          Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

1. kuesioner atau angket. 
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               Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survai dengan 

mengggunakan kuesioner. Kunjungan dilakukan dua kali yaitu saat penyerahan 

kuesioner dan pengambilan keusioner sehingga tidak ada wawancara secara 

langsung dengan responden. Kuesioner yang digunakan untuk mengumpulan 

data diantar dan diambil sendiri oleh Peneliti. Hal ini untuk mengatasi tingkat 

pengambilan kuesioner yang rendah. Kuesioner dalam penelitian ini adalah 

kuesioner yang telah berisi daftar pertanyaan diberikan kapada responden 

untuk diisi dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang relevan. 

 Kuesioner terdiri dari daftar pertanyaan di tabel III.1 yaitu: 

TABEL III.1 

DAFTAR PERTANYAAN DALAM KUESIONER 

Items Pertanyaan Jumlah 
1. Identitas responden 
2. Jenis laporan keuangan 
3. Pengetahuan tentang akuntansi keuangan  
4. Ada tidaknya pos-pos/rekening dalam laporan 

keuangan                                                                                    
5. Ada tidaknya penyesuaian pembukuan 
6. praktik akuntansi keuangan sebagai dasar penentuan 

laba/rugi  

7 
10 
13 
 

14 
4 
 

22 
Sumber: Data primer 

 

E. Studi Pustaka 

           Pengunpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku literatur 

maupun review penelitian terdahulu yang diterbitkan yang berkaitan dengan 

pokok masalah yang diteliti. 

 

 

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



 

  

37 

  F.  Metode Analisis Data 

 

     Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bersifat dikotomi dengan jawaban 

“ya” atau “tidak” diperlukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa 

alat yang akan digunakan untuk  uji tersebut valid dan reliabel. Untuk masing–

masing jawaban tersebut kemudian dilakukan tabulasi jawaban dan langsung 

dilakukan analisis. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

analisis perbandingan.  

1. Teknik Pengujian Kualitas Data 

     a. Uji Validitas 
 

    Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

data kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah (Suharsini Arikunto, 1993). Saifuddin (2001) 

mengatakan bahwa validitas dari kata validity yang mempunyai arti sejauh 

mana ketaatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi 

ukur. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Product Moment 

Pearson dengan program SPSS. Rumus yang digunakan adalah: 

Rxy = 
( ) ( )
( )( ) ( )( )å åå å

å åå
--

-
2222 YYNXXN

YXXYN
 

Rxy =   koefisien korelasi produk momen 

N   =    jumlah objek yang diuji 

X   =    jumlah skor item 

Y   =    jumlah skor total 
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b.  Uji Reliabilitas 

            Raliabilitas menurut pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas menunjukkan pada  

tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya dapat dipercaya juga dapat 

diandalkan ( Suharsini Arikunto, 1993). Saifuddin (2001) Reliabilitas dari 

kata reliability yang mempunyai asal kata rely dan ability. Pengujian ini 

merupakan pengujian terhadap sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya. Pengujian dengan metode Combach a dengan bantuan program 

SPSS. Rumus yang digunakan adalah:  

rI  = ú
û

ù
ê
ë

é
-úû

ù
êë
é

-
å
St

S
1 

1k
k

  

ri     =   reliabilitas instrumen 

k     =   banyak item soal 

åS  =   jumlah simpangan 

St    =   variabel total 

2. Teknik Analisis Data. 

     Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif non hipotesis yang bersifat 

eksploratif. Penelitian deskriptif yang bersifat ekploratif bertujuan untuk 

menggambarkan keadaan atau status penomena. Analisis perbandingan adalah 

suatu analisis yang dipergunakan untuk menganalisa data dari masing-masing 

pertanyaan untuk membandingkan hasil penelitian dari responden. Bentuk dari 

analisis ini adalah prosentase (%). Tujuan dari analisis adalah memaparkan 
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hasil penelitian selanjutnya mengungkapkan secara deskriptif dari hasil 

penelitian.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Pengujian Instrumen 

 

      Pengujian validitas dan reabilitas dalam penelitian ini telah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya, yaitu Lucky Pringgo Widasari. Peneliti merubah dengan 

menambah dan mengurangi beberapa item yang ingin diungkapkan sehingga 

peneliti melakukan pengujian kembali terhadap validitas dan reliabilitas kuesioner 

agar instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sahih dan relevan digunakan. 

1.   Validitas Instrumen 

         Uji validitas digunakan untuk mengetahui ketepatan dan kecermatan 

suatu alat ukur dalam melaksanakan fungsi ukurnya. Uji validitas dilakukan 

dengan menggunakan product moment pearson. 

 TABEL IV.1 

HASIL UJI VALIDITAS 

Butir Rxy Status Butir Rxy Status 

B.1 
B.2 
B.3 
B.4 
B.5 
B.6 
B.7 
B.8 
B.9 
B.10 
C.1 
C.2 
C.3 

0,5213 
0,3521 
0,4280 
0,5612 
0,5544 
0,6899 
0,3505 
0,6070 
0,6526 
0,6899 
0,5016 
0,3575 
0,4033 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

D.10 
D.11 
D.12 
D.13 
D.14 
E.1 
E.2 
E.3 
E.4 
F.1 
F.2  
F.3 
F.4 

0,4159 
0,6469 
0,7010 
0,5679 
0,4760 
0,5880 
0,7759 
0,5475 
0,7018 
0,3803 
0,3902 
0,6214 
0,3648 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

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



 

  

41 

C.4 
C.5 
C.6 
C.7 
C.8 
C.9 
C.10 
C.11 
C.12 
C.13 
D.1 
D.2 
D.3 
D.4 
D.5 
D.6 
D.7 
D.8 
D.9 

0,3783 
0,6266 
0,6302 
0,6097 
0,6792 
0,5901 
0,4592 
0,5208 
0,7145 
0,5070 
0,4624 
0,3994 
0,5462 
0,4940 
0,3905 
0,4057 
0,6865 
0,4400 
0,3670 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid  

F.5 
F.6 
F.7 
 F.8 
 F.9 
 F.10 
F.11 
F.12 
F.13 
F.14 
F.15 
F.16 
F.17 
F.28 
F.19 
F.20 
F.21 
F.22  

0,7287 
0,6331 
0,3890 
0,3786 
0,3584 
0,6504 
0,4094 
0,6565 
0,7620 
0,6914 
0,6990 
0,7620 
0,7181 
0,4558 
0,4207 
0,3639 
0,4931 
0,6482 

Valid 
Valid  
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Sumber: Data primer yang diolah 

    Tabel IV.1 menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan item adalah valid. 

2. Reliabilitas Instrumen. 

    Reabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan crombach alpha. 

     Hasil pengujian dengan menggunakan bantuan SPSS menunjukkan 

bahwa item-item yang di uji adalah reliable dengan nilai crombach alpha   

  B = 0,6770, C = 0,7901, D = 0,7676, E = 0,5527, F = 0,8881.  
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B.  Tingkat Pengembalian Kuesioner 

 

               Penelitian telah melakukan penelitian dengan metode survai dengan 

menggunakan instrumen kuesioner. Sampel ini adalah perusahaan-perusahaan 

yang ada di Surakarta dengan skala perusahaan perdagangan besar. 

               Peneliti mengedarkan 100 kuesioner pada perusahaan-perusahaan di 

Surakarta. Tingkat pengembalian 45% atau sebanyak 45 buah kuesioner. 

Kuesioner yang dapat diolah 33 kuesioner, sedangkan 12 tidak dapat diolah 

karena rusak. Semua data yang ada dapat digunakan untuk mendeskripsikan 

praktik akuntansi keuangan pada perusahaan perdagangan di Surakarta.  

TABEL IV.2 

TINGKAT PENGEMBALIAN KUESIONER 

KUESIONER Jumlah Prosentase 
Kuesioner yang diedarkan 
Kusioner yang kembali 
Kuesioner yang tidak kembali 
Kuesioner yang dapat dioleh 

100 
45 
55 
33 

100% 
45% 
55% 
33% 

     Sumber: Data Primer 

 

C. Tabulasi dan Analisis Data 

 
1.  Identifikasi Responden Penelitian 

               Pada bagian ini akan menjelaskan dan menggambarkan sedikit mengenai 

keberadaaan responden yang masuk daam penelitian ini. Responden adalah 

manajer keuangan atau bagian pembukuan perusahaan perdagangan. 

Penjelasan akan dimulai dari status pimpinan perusahaan, tingkat pendidikan 

dan pengalaman pimpinan perusahaan dan manajer keuangan atau pembukuan. 
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      a.  Status Pimpinan Perusahaan 

        Dari tabel IV.3 ditunjukkan bahwa status pimpinan perusahaan yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini sebagian besar adalah pemilik 

perusahaan yaitu sebesar 20 responden atau 60%, sedangkan 13  responde 

atau 40% bukan sebagai pemilik. 

TABEL IV.3 

STATUS PIMPINAN/MANAJER 

Status Pimpinan/Manajer Responden Prosentase 
Pemilik 
Bukan Pemilik 

20 
13 

60% 
40% 

Jumlah 33 100% 
Sumber: Data Primer 

        Dari tebel tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan perdagangan lebih 

banyak dimiliki oleh orang pribadi dengan pemilik sebagai pemimpin 

perusahaan langsung meskipun bentuk perusahaan dapat PT, CV, atau 

bentuk yang lain. 

b. Tingkat Pendidikan Manajer/Pimpinan dan karyawan Akuntansi/Pembukuan 

   Tingkat pendidikan manajer/pimpinan ditunjukkan dalam tabel IV.4. 

Dalam tabel dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan manajer perusahaan SD 

tidak ada atau 0%, tingkat SLTP tidak ada atau 0%, tingkat  SLTA sebanyak 

5 responden atau 15%,  dan tingkat Diploma, S1, S2, sebanyak 28 

responden atau 85%.  

     Sedangkan untuk tingkat pendidikan manajer keuangan atau karyawan 

akuntansi perusahaan adalah tingkat SD tdak ada atau 0%, pendidikan SLTP 
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tidak ada atau 0%, pendidikan SLTA sebesar 4 atau 12%, dan untuk 

Diploma, S1, S2, sebesar 29 atau 88%.  

TABEL IV.4 

   TINGKAT PENDIDIKAN MANAJER DAN KARYAWAN PEMBUKUAN 
 

Manajer/Pimpinan Kary. 
Pembukuan/Akuntansi 

Tingkat 
Pendidikan 

Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase 
 
SD 
SLTP 
SMU 

D  Dipl., S1, S2 

 
0 
0 
5 
28 

 
0% 
0% 
15% 
85% 

 
0 
0 
4 
29 

 
0% 
0% 
12% 
88% 

Jumlah 33% 100% 33 100% 
Sumber: Data Primer 

         Dari tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pimpinan 

perusahaan dan bagian pembukuan perusahaan telah memiliki pendidikan 

yang cukup dalam menjalankan perusahaan.  

c.  Tingkat Pengalaman Manajer/Pimpinan  

     Dari tabel IV.5 dapat dilihat tingkat pengalaman manajer/pimpinan 

untuk tahun 1-5 tahun sebanyak 3 responden atau 9%, 6-10 tahun sebanyak 

7 responden atau 21%, sedangkan  lebih dari 10 tahun adalah sebanyak 23 

responden atau 70%. 

TABEL IV.5 

TINGKAT PENGALAMAN MANAJER  

Manajer/Pimpinan Tingkat pengalaman 
Jumlah Prosentase 

1-5 Th 
6-10 Th 
> 10 Th 

3 
7 
23 

9% 
21% 
70% 

Jumlah 33 100% 
Sumber: Data Primer 
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            Dari tabel IV.5 dapat diambil kesimpulan bahwa manajer perusahaan 

telah memiliki pengalaman >10 tahun, diharapkan manajer memiliki 

pengalaman yang lebih banyak dan luas dalam menjalankan perusahaan.  

d.  Penyusunan Pembukuan 

    Dari tabel IV.6 dapat dilihat bahwa yang mengerjakan pembukuan 

adalah karyawan pembukuan/administrasi perusahaan. Hal ini ditunjukkan 

dengan 33 responden atau 100% bahwa penyusunan pembukuan dilakukan 

oleh karyawan pembukuan. 

TABEL IV.6 

PENYUSUNAN PEMBUKUAN 

Penyusunan Pembukuan Jumlah Prosentase 
Manajer/Pimpinan 
Karyawan pembukuan 

0 
33 

0% 
100% 

Jumlah 33 100% 
Sumber: Data Primer 

     Dari tebel IV.6 dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan 

memiliki karyawan sendiri untuk melakukan pembukuan. Karyawan 

pembukuan diperlukan karena pembukuan merupakan kebutuhan yang 

sangat penting, sehingga perlu pemisahan tugas antara karyawan 

pembukuan dan karyawan yang lain. 

e.    Latar Belakang Pendidikan Ekonomi Akuntansi Manajer/Karyawan. 

    Sebagian besar manajer/karyawan perusahaan mempunyai latar 

belakang pendidikan ekonomi akuntansi, yaitu sebanyak 27 responden 

atau 82% menjawab YA, dan sebanyak 6 responden atau 18% menjawab 

TIDAK. Hal ini ditunjukkan dalam tabel VI.7.  
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 TABEL IV.7 

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN EKONOMI AKUNTANSI 
MANAJER/KARYAWAN 

 
Latar Belakang Pendidikan 

Akuntansi Manajer/Karyawan 
Jumlah Prosentase 

Punya 
Tidak punya 

27 
6 

82% 
18% 

Jumlah 33 100% 
Sumber: Data Primer 

     Dari tabel IV.7 dapat diambil kesimpulan bahwa manajer 

keuangan/karyawan pembukuan memiliki latar belakang pendidikan 

ekonomi akuntansi. Latar belakang pendidikan akuntansi diperlukan karena 

pencatatan akuntansi membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan tersendiri, 

sehingga diperlukan orang yang mengetahui tentang akuntansi. 

f.  Pendidikan dan Pelatihan Akuntansi Manajer/karyawan Pembukuan 

       Tabel IV.8 menunjukkan pendidikan dan pelatihan manajer/ karyawan 

pembukuan. Semua  atau 100% pimpinan/karyawan memiliki pendidikan 

atau pernah mengikuti pelatihan akuntansi. Hal ini diperlukan untuk 

menghasilkan laporan keuangan tepat. 

TABEL IV.8 

          PENDIDIKAN DAN LATIHAN AKUNTANSI 
 MANAJER KEUANGAN/KARYAWAN AKUNTANSI 

 
Pendidikan dan pelatihan akuntansi  

manajer/karyawan akuntansi 
Jumlah Prosentase 

Punya 
Tidak punya 

33 
0 

100% 
0% 

Jumlah 33 100% 
Sumber: Data primer 
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2.  Tabulasi dan Analisis Data Penelitian Utama 

    Dalam analisis dat apenelitian ini, menggunakan analisa perbandingan 

dengan ditabulasikan pada masing-masing butir variabel yang ada. Analisis 

dimulai dari variabel jenis laporan keuangan yang dibuat dan pengguna laporan 

keuangan. Untuk pengetahuan Standar Akuntansi Keuangan, penyesuaian 

pembukuan dan Penerapan Standar Akuantansi Keuangan, tabulasi dan analisis 

tidak dilakukan per butir, karena mengingat praktik mancakup keseluruhan 

hasil pertanyaan. 

a.   Jenis Laporan Keuangan 

TABEL IV.9 

JENIS LAPORAN KEUANGAN  

Jenis Laporan Keuangan Jumlah Prosentase 
Neraca 
Laporan rugi laba 
Laporan perubahan modal 

32 
21 
30 

97,0% 
65,6% 
90,9% 

Sumber: Data Primer  

            Dari tabel IV.9 menunjukkan bahwa sebanyak 32 responden atau 

97,0% perusahaan yang membuat neraca. Perusahaan yang membuat 

laporan laba rugi adalah 21 responden atau 65,6%, sedangkan perusahaan 

yang membuat laporan perubahan modal adalah 30 responden atau 90,9%. 

Tidak semua perusahaan membuat neraca dan laporan perubahan modal. 

Tetapi, laporan rugi laba adalah laporan keuangan yang paling berguna 

untuk perusahaan untuk mendapatkan laba bersih.    
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b.    Pengguna Laporan Keuangan 

    Pengguna laporan Keuangan dapat dilihat dari tabel IV.10. dari tabel 

dapat dilihat bahwa sebagian besar pengguna laporan keuangan 

perusahaan adalah manajer perusahaan adalah sebanyak 30 responden atau 

90%, kantor pajak adalah sebanyak 24 responden atau 73%, pemegang 

saham sebanyak 17 responden atau 52%, dan bank sebanyak 14 responden 

atau 42%. 

TABEL IV.10 

PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN  

Pengguna Laporan Keuangan Jumlah Prosentase 
Pemegang saham 
Kantor pajak 
Bank 
Manajer keuangan 

19 
15 
23 
30 

57,6% 
44,5% 
69,7% 
90,9% 

  Sumber: Data Primer 

     Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa  manajer perusahaan 

memerlukan laporan keuangan untuk mengevaluasi dan membuat 

perencanaan kinerja perusahaan. Perusahaan tidak semua melakukan 

pembayaran pajak, hal ini ditunjukkan hanya 15 responden atau 44,5%. 

Perusahaan sebagai objek pajak harus mempunyai kesadaran untuk 

membayar pajak.  Tidak semua perusahaan yang modalnya berbentuk 

saham. Hal ini ditunjukkan bahwa pengguna laporan keuangan untuk 

pemegang saham hanya 19 responden atau 57,6%. Sedangkan perusahaan 

yang mempunyai hubungan dengan bank dalam hal permodalan adalah 

sebanyak 23 responden atau 69,7%. Hal ini berarti bahwa bank  salah satu 

pilihan peminjaman  untuk mendapatkan modal. 
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c.  Pengetahuan tentang akuntansi keuangan 

     Dengan skala dikotomi dimana untuk jawaban YA berskor 1 dan 

TIDAK berskor 0. Dari masing-masing item dijumlahkan sehingga tercapai 

skor masing-masing individu responden. Berdasarkan skor tesebut penulis 

membuat keputusan menilai menurut tiga kriteria penilaian, yaitu baik jika 

skor 11-15, cukup jika skor antara 6-10, dan kurang jika skor antara 1-5. 

     Pengetahuan akuntansi keuangan oleh bagian manajer keuangan atau 

bagian pembukuan dapat dilihat didalam tabel IV.11. Dari tebel tersebut 

adalah manajer keuangan atau bagian pembukuan yang mempunyai 

pengetahuan tentang SAK dengan baik adalah sebanyak 7 responden atau 

21%, kriteria cukup sebanyak 18 responden atau 55%, dan kriteria kurang 

adalah  sebanyak 8 responden atau 24%. 

 TABEL IV.11 

PENGETAHUAN TENTANG AKUNTANSI KEUANGAN  

Keterangan  Total skor Jumlah Prosentase 
Baik 
Cukup 
Kurang  

11-15 
  6 -10 

1-5 

7 
18 
8 

21% 
55% 
24% 

Total 33 100% 
Sumber: Data Primer 

       Dari tebel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengetahuan 

tentang akuntansi keuangan, dalam kriteria cukup baik yaitu 76%. Manajer 

keuangan/karyawan akuntansi harus  lebih banyak mempelajari akuntansi 

keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan oleh IAI dan SAK dapat berubah sesuai dengan 

perkembangan dunia bisnis.   
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d.  Ada Tidak Pos-Pos/Rekening Dalam Laporan Keuangan  

    Pos-pos/rekening digunakan untuk mencatat transaksi digunakan oleh 

perusahaan. Pos-pos ini harus selalu digunakan setiap ada transaksi yang 

terjadi dalam perusahaan. Jenis pertanyaan terdiri dari 14 pertanyaan dengan 

33 responden perusahaan sampel, sehingga N = 14 x 33 = 462. Dari tabel 

IV.12 tersebut dilihat bahwa perusahaan telah menggunakan pos-

pos/rekening untuk mencatat  setiap transaksi.  Perusahaan yang telah aktif 

menggunakan pos-pos dalam transaksi keuangan adalah 324 item atau 70% 

dari total responden dan yang tidak membuat 138 item atau 30%. 

TABEL IV.12 

ADA TIDAK POS-POS/REKENING DALAM LAPORAN KEUANGAN  

Pos-pos/Rekening  Jumlah Prosentase 
Membuat 
Tidak membuat 

324 
138 

70% 
30% 

Jumlah pertanyaan 462 100% 
Sumber: Data Primer 

        Dengan demikian dapat diketahui bahwa sebagian besar perusahaan 

telah   memasukkan pos-pos/rekening dalam setiap transaksi untuk membuat 

laporan keuangan. 

e.  Penyesuaian Pembukuan 

    Penyusunan laporan keuangan yang didasarkan dengan dasar akrual, 

sebelum malakukan penyusunan laporan keuangan biasanya dilakukan 

penyesuaian terlebih dahulu, sehingga laporan keuangan menunjukkan 

keadaan yang sesungguhnya. 
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TABEL IV.13 

PENYESUAIAN PEMBUKUAN 

Penyesuaian pembukuan Jumlah Prosentase 
Membuat 
Tidak membuat 

65 
67 

49% 
51% 

Jumlah pertanyaan 132 100% 
Sumber: Data Primer 

       Jenis pertanyaan terdiri dari 4 pertanyaan dengan 33 responden 

perusahaan sampel, sehingga N = 4 x 33 =132.  Dari tabel IV.13, terlihat 

bahwa perusahaan yang melakukan penyesuaian pembukuan terlebih dahulu 

sebelum menyusun laporan keuangan adalah sebesar 49% dari total 

responden dan yang tidak melakukan penyesuaian adalah 51%. Dengan 

demikian dapat diketahuai bahwa masih banyak perusahaan yang belum 

melakukan penyesuaian pembukuan sebelum menyusun laporan keuangan. 

f.  Praktik Akuntansi Keuangan Sebagai Dasar Penentuan Laba/Rugi  

   Dengan menggunakan skala dikotomi dimana untuk jawaban YA 

berskor 1 dan jawaban TIDAK dengan skor 0. dari masing-masing skor 

tersebut dijumlahkan sehingga tercapai skor masing-masing individu atau 

responden. Dengan skor tersebut peneliti berkeputusan menilai tiga kriteria 

penilaian, yaitu baik jika skor antara 16-23, cukup dengan skor antara 8-15, 

kurang jika jumlah skor antara 16-23.  

     Dari tabel IV.14 terlihat praktik akuntansi keuangan yang dilakukan 

oleh perusahaan-perusahaan dengan kriteria baik ada 13 responden atau 

40%, yang termasuk kriteria cukup ada 14 responden atau 42%, dan kriteria 

kurang ada 6 responden atau 18%. Dengan demikian maka perusahaan 
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perdagangan di Surakarta telah melakukan praktik akuntansi keuangan 

dalam setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan dengan cukup baik 

82%. 

TABEL IV.14 

PRAKTIK AKUNTANSI KEUANGAN SEBAGAI DASAR 
PENENTUAN LABA/RUGI 

 
Keterangan Total skor Responden 

 
Prosentase 

Baik 
Cukup 
Kurang 

16-23 
  8-15 
1-7 

13 
14 
6 

40% 
42% 
18% 

Total 33 100% 
Sumber: Data Primer 
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BAB V 
 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
 

A. Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab IV, dapat 

disimpulkan beberapa hasil pelitian sebagai berikut: 

1. tiga puluh tiga (33) sampel yang diteliti sudah melakukan penyusunan laporan 

keuangan pada tiap periode, 

2. kinerja perusahaan akan berhasil jika dilakukan oleh orang-orang yang 

berpendidikan dan berpengalaman di bidangnya, sehingga identitas pimpinan 

perusahaan dan manajer keuangan/karyawan akuntansi harus diperhatikan.  

a. Status pimpinan perusahaan 20 responden atau 60% perusahaan dipimpin 

sendiri oleh pemilik. Hal ini berarti bahwa pemilik masih memimpin  

sendiri perusahaan dan belum dialihkan kepada pihak kedua.  

b. Pendidikan pimpinan perusahaan dan bagian administrasi/pembukuan 

sebagian besar 28 responden atau 85% adalah Diploma, S1, S2. Sedangkan 

administrasi/pembukuan dengan pendidikan Diploma, S1,S2 sebanyak 29 

responden  atau 88%. Pendidikan sangat penting kerena lebih tinggi 

pendidikan akan mempengaruhi pengetahuan yang diperolah dalam 

menjalankan perusahaan dan melakukan pembukuan. 

c. Pengalaman manajer perusahaan sebagian besar 23 responden atau 70% 

adalah >10 tahun.  Semakin banyak dan lama pengalaman akan semakin 

banyak pula pengetahuan yang diperolah dan sangat bagus dalam sebagai 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 
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d. Penyusunan laporan keuangan semua  dilakukan oleh karyawan 

akuntansi/pembukuan. Hal yang sangat penting ditunjukkan di sini, karena 

akuntansi merupakan pekerjaan yang memerlukan pengatahuan dan 

ketrampilan tersendiri, sehingga tidak semua orang dapat melakukannya, 

dan perlu pemisahaan tugas antara karyawan akuntansi/pembukuan dengan 

karyawan bagian lain. 

e. Latar belakang pendidikan akuntansi oleh manajer keuangan/karyawan 

adalah sebanyak 27 responden atau 82%.  Hal ini berarti bahwa manajer 

keuangan/karyawan pembukuan mengetahui cara pencatatan dan SAK yang 

menjadi pedoman dalam melakukan pencatatan/pembukuan perusahaan. 

f. Apabila manajer keuangan/karyawan pembukuan tidak memiliki pendidikan 

akuntansi maka, setidaknya perusahaan memberikan pendidikan/pelatihan 

akuntansi agar manajer keuangan/karyawan pembukuan mempunyai 

pengetahuan yang cukup tentang akuntansi. Semua manajer 

keuangan/karyawan pembukuan telah memperoleh pendidikan/pelatihan 

akuntansi. 

3. a. Perusahaan sebanyak 21 responden atau 65,5% telah membuat laporan 

laba/rugi. Semua perusahaan seharusnya membuat laporan laba rugi. 

Perusahaan yang membuat laba rugi akan mengetahui laba bersih sesuai 

dengan periode pembukuan perusahaan. 

b. Pengguna laporan keuangan antara lain pemegang saham yaitu sebanyak 19 

responden atau 57,6%. Laporan keuangan yang dihasilkan sebagian besar 

berguna untuk pemegang saham, sehingga modal perusahaan ada yang 
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berasal dari penerbitan saham. Laporan keuangan untuk kantor pajak 

sebanyak 15 responden atau 44,5%, hal ini berarti kesadaran perusahan 

untuk membanyar pajak kurang. Pengguna  laporan keuangan untuk bank 

sebanyak 23 responden atau 69,7%, sehingga modal perusahaan sebagian 

besar merupakan pinjaman dari pihak bank. Pemakai laporan keuangan  

oleh  dan manajer keuangan sebanyak 30 responden atau 90,9%, manajer 

merupakan pihak yang paling berkepentingan dengan laporan keuangan, 

sehingga manajer harus mengetahui laporan keuangan. 

c. Pengetahuan akuntansi keuangan oleh perusahaan adalah cukup baik yaitu 

76% responden telah telah memahami. Akuntansi keuangan sebagai 

kegiatan yang berorientasi memberikan informasi kepada pihak ekstern 

harus benar-benar dipahami oleh manajer keuangan/karyawan akuntansi. 

d. pencatatan transaksi akuntansi tidak lepas dari pos-pos/rekening. Perusahaan 

perdagangan hanya melakukan transaksi penjualan dna pembelian 

barang/jasa, sehingga pos-pos dalam transaksi tersebut tidak begitu rumit 

dibandingkan dengan perusahaan manufaktur. Perusahaan telah melakukan 

pencatatan dalam setiap transaksi dan memasukkan dalam pos-pos laporan 

keuangan. Hal ini tercermin dari 70% perusahaan yang melakukan 

pencatatan dengan menggunakan pos-pos tersebut. 

e. sebelum menyusun laporan keuangan, seharusnya membuat penyesuaian 

terlebih dahulu sehingga laporan keuangan menunjukkan keadaan yang 

sebenarnya. Perusahaan yang membuat penyesuaian sebanyak 65 item dari 
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132 item atau 49%, sehingga perlu perusahaan untuk membuat penyesuaian 

sebelum menyusun laporan keuangan. 

f. perusahaan telah melakukan praktik akuntansi dengan cukup baik. Hal ini 

tercermin dengan 82% responden yang telah mengungkapkan dalam laporan 

keuangan. Praktik akuntansi yang dilakukan sebagai dasar penentuan 

laba/rugi dalam perusahaan akan menghasilkan informasi yang sesuai 

dengan hasil usaha yaitu laba/rugi bersih. 

 

B. Keterbatasan dan Saran 

 

1. Penelitian ini hanya mengungkapkan akuntansi keuangan yang berfokus pada 

pengakuan beban dan hasil, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya bisa 

mengungkapkan akuntansi keuangan dengan lingkup yang lebih luas lagi.  

2. Lokasi penelitian hanya Surakarta dan sekitarnya, serta hanya pada 

perusahaan perdagangan, sehingga peneliti selanjutnya bisa memperluas bisa 

dengan perusahaan manufaktur atau koperasi . Lokasi yang dipilih bisa lebih 

luas atau daerah yang lebih tinggi perkembangan ekonominya. 

3. Pengetahuan menejer keuangan/karyawan akuntansi cukup baik yaitu 76%. 

Perusahaan harus menekankan pentingnya pendidikan akuntansi kepada 

menejer keuangan/karyawan pembukuan yang akan membantu perusahaan 

dalam menganalisa profitabilitas. 
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