
 

   Interaction 

Click the Interaction button to edit this object 



LAPORAN 
KEUANGAN 



 

Laporan Keuangan merupakan ringkasan 
suatu proses pencatatan transaksi-transaksi 
keuangan yang terjadi selama tahun buku 
yang bersangkutan. Laporan Keuangan 
harus disusun berdasarkan prinsip akuntansi 
yang lazim agar para pembaca laporan 
keuangan memperoleh gambaran yang jelas.  

LAPORAN KEUANGAN 



 

Laporan Posisi Keuangan (Neraca), yaitu laporan yang menunjukkan posisi 
keuangan suatu perusahaan/entitas pada suatu periode tertentu. 

Laporan Laba Rugi, laporan yang menunjukkan hasil usaha dan bbeban-beban 
dalam suatu periode akuntansi. 

Laporan Perubahan Ekuitas, laporan yang menunjukkan sebab-sebab perubahan 
ekuitas dari awal periode menjadi jumlah ekuitas pada akhir periode.  

Laporan Arus Kas, menunjukkan arus dana dan perubahan-perubahan dalam 
posisi kas dan setara kas selama periode akuntansi.  

JENIS LAPORAN KEUANGAN 



 

Neraca adalah laporan yang menunjukkan keadaan 
keuangan atau posisi keuangan suatu perusahaan 
pada akhir periode. Posisi keuangan yang dimaksud 
terdiri atas jumlah aktiva, kewajiban, dan modal. 
Dalam penyusunan neraca harus diurutkan sesuai 
dengan tingkat likuiditasnya atau tingkat 
kelancarannya. Rekening yang lancar harus 
didahulukan penyusunannya dan rekening yang 
kurang lancar disusun di bawahnya. 

NERACA 



 
 Bentuk Laporan (Stafel). Neraca yang disusun dalam 

bentuk stafel artinya neraca disajikan dengan harta 
atau aktiva di bagian atas dan kewajiban serta modal 
di bagian bawahnya. Neraca bentuk stafel sering 
disebut juga bentuk laporan/ vertikal. 

 Scontro (T-Account Form). Bentuk skontro, artinya 
menyusun harta pada sisi kiri dan utang pada sisi 
kanan atau sebelah menyebelah 

 

NERACA 



 

Laporan laba/rugi adalah laporan yang menunjukkan 
pendapatan dan beban dari suatu perusahaan dalam satu 

periode akuntansi. Laporan laba/rugi perusahaan disajikan 
sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja 

keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar.  

LAPORAN LABA/RUGI 



 
 Multiple Step. Penyusunan laporan laba-rugi dalam bentuk ini 

disusun secara bertahap mulai dari kelompok pendapatan dan 
beban usaha, pendapatan luar usaha dan beban luar usaha. 
Sampai dengan kelompok pendapatan lain-lain dan beban lain-
lain. Bentuk multi step ini banyak digunakan di perusahaan 
dagang atau perusahaan industri. 

 Single Step. Dalam bentuk single step semua jenis pendapatan 
(pendapatan usaha, dan pendapatan luar usaha dan 
pendapatan lain-lain) disusun dan dijumlahkan dalam satu 
kelompok. Kemudian disisihkan dengan jumlah semua jenis 
beban. Selisih jumlah pendapatan dengan jumlah beban 
merupakan saldo (sisa) laba atau saldo (sisa) rugi. Bentuk ini 
banyak digunakan dalam perusahaan jasa 

 

LAPORAN 
LABA/RUGI 



 

Laporan perubahan modal adalah laporan 
yang menunjukkan sebab-sebab adanya 

perubahan modal, dari modal awal sampai 
dengan modal akhir periode. Dalam 

laporan perubahan modal ditunjukkan 
dengan perhitungan antara modal pemilik 
awal periode ditambah laba bersih seperti 
yang tercantum dalam laporan laba/rugi, 
kemudian dikurangi dengan pengambilan 
pribadi pemilik (prive), sehingga diperoleh 

modal pemilik akhir periode. 

LAPORAN PERUBAHAN MODAL 



 

Laporan arus kas adalah laporan yang 
menunjukkan arus masuk dan arus 

keluar tentang kas dan setara dengan 
kas. Kas merupakan uang tunai atau 

saldo kas dan rekening giro, 
sedangkan setara kas merupakan 

investasi yang sifatnya sangat likuid, 
berjangka pendek yang dengan cepat 

dapat dijadikan kas.  

LAPORAN ARUS KAS 



 

Arus Kas dari Aktivitas Operasi. Arus 
kas dari aktivitas operasi terutama 
diperoleh dari pendapatan perusahaan. 
Oleh karena itu arus kas tersebut pada 
umumnya berasal dari transaksi dan 
peristiwa lain yang memengaruhi 
penetapan laba atau rugi bersih. 

JENIS LAPORAN ARUS KAS 



 

Arus Kas dari Aktivitas 
Investasi mencerminkan 

penerimaan dan 
pengeluaran kas 

sehubungan dengan sumber 
daya yang bertujuan untuk 
menghasilkan pendapatan 
dan arus kas masa depan. 

JENIS LAPORAN ARUS KAS 



 
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan. Pengungkapan 

terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas 
pendanaan perlu dilakukan sebab berguna untuk 
memprediksi klain terhadap arus kas masa depan 
oleh para pemasok modal perusahaan.  

JENIS LAPORAN ARUS 
KAS 



 

   Quiz 

Click the Quiz button to edit this object 


