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BAB 11

EKUITAS

A. Jenis-Jenis Ekuitas dan Sumber Perubahannya
Ekuitas menunjukkan hak kepemilikan perusahaan sebagai akibat investasi

yang dilakukan pemilik ke dalam perusahaan. Struktur ekuitas perusahaan akan

tergantung pada bentuk badan usaha perusahaan.

Bentuk badan usaha yaitu:
perorangan, persekutuan,

perseroan terbatas.

Terdapat 3 bentuk utama badan organisasi
bisnis, yaitu :
1. Perusahaan perorangan

2. Persekutuan.
3. Perseroan terbatas

1. Perusahaan Perorangan
Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu orang.

Biasanya perusahaan perseorangan dimiliki oleh keluarga. Dalam kasus bentuk
perusahaan adalah perseorangan maka ekuitas perusahaan disebut dengan
ekuitas atau modal pemilik. Contoh 1: pada tanggal 1 Januari 2007 Tn. Jaka

menyetorkan uang tunai untuk membuka tokonya sebesar Rp. 50.000.000,-.
Pada kasus ini Tn. Jaka melakukan investasi ke perusahaan dengan

menyetorkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,-. Jurnal untuk mencatat setoran
ini di perusahaan adalah sebagai berikut:

Pada saat menyetorkan modal

(dalam rupiah) Jurnal Umum Hal:

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

2007

Januari             1 Kas 50.000.000

       Modal, Tn Jaka 50.000.000



596

Apabila perusahaan beroperasi dan mendapatkan keuntungan atau kerugian
dalam operasinya maka keuntungan atau kerugian ini yang disebut laba atau

rugi berjalan langsung berpengaruh ke modal. Misalkan, dalam tahun berjalan
perusahaan Tn. Jaka mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,-. maka
jurnal yang dibutuhkan untuk mengakui keuntungan yang diperoleh

adalah sebagai berikut:

Pada saat mengakui keuntungan

(dalam rupiah) Jurnal Umum Hal:

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

2007

Desember          31 Laba Berjalan 3.000.000

         Modal, Tn Jaka 3.000.000

Pada akhir periode pelaporan ekuitas untuk perusahaan perseorangan
disajikan seperti neraca pada umumnya dengan memasukkan ekuitas pemilik.
Untuk kasus di atas ekuitas pemilik pada 31 Desember 2007 akan nampak

terlihat sebagai berikut:

Perusahaan Kartika Asri
Neraca

per 31 Desember 2007
(dalam Rp. 000,-)

Aset Kewajiban

Aset Lancar: Kewajiban Lancar:

Ekuitas:

    Modal, Tn Jaka 5 3 0 0 0

Aset Lain-lain x x Laba Ditahan x x

Total Aset x x Total Kewajiban dan Ekuitas x x

Modal Tn. Jaka sebesar Rp. 53.000.000 merupakan akumulasi modal awal

ditambah dengan keuntungan tahun berjalan.
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2. Persekutuan/ Firma

Persekutuan/  F i rma adalah perusahaan yang mana pemil iknya
terdir i  dari  dua orang atau lebih yang mengadakan kesepakatan untuk

m e n j a l a n k a n  u s a h a  a t a s  n a m a  p e r u s a h a a n .  O r a n g - o r a n g  y a n g
menyetorkan modal ke persekutuan/f irma ini disebut sekutu, sehingga

modal persekutuan/f irma disebut dengan ekuitas/modal sekutu.
Dalam bentuk persekutuan,  para sekutu mempunyai  tanggung

jawab yang t idak terbatas, sehingga apabila persekutuan mengalami

kerugian, harta pribadi dapat dipakai untuk menutup kerugian tersebut.
Contoh 2: pada tanggal 1 Januari 2007 Tn. Jaka, Ny. Wati,  dan

Nn. Sar i  sepakat  untuk mendir ikan persekutuan yang diber i  nama
CV Air langga dan masing-masing sekutu sepakat untuk menyetorkan
uang tunai masing-masing Rp. 50.000.000,-.

Jurnal yang diperlukan saat anggota sekutu menyetorkan modal
adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah) Jurnal Umum Hal:

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

2007

Januari  1 Kas 150.000.000

      Modal A 50.000.000

      Modal B 50.000.000

      Modal C 50.000.000

D a l a m  k a s u s  p e r u s a h a a n  p e r s e k u t u a n  s e t i a p  a n g g o t a
s e k u t u  a d a l a h  w a k i l  s e k u t u  y a n g  d a p a t  b e r t i n d a k  a t a s  n a m a

s e k u t u .  D a l a m  o p e r a s i n y a  l a b a / r u g i  p e r s e k u t u a n  a k a n
d ibagi /d i tanggung o leh anggota sekutu dengan pembagian sesuai
kesepakatan pendir ian persekutuan.  Laba/rugi  b isa dibagi  dengan

rasio sama, dengan rasio modal atau dengan rasio lainnya.
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Sebagaimana dalam contoh 2 di atas, anggaplah selama tahun 2007
persekutuan Tn. Jaka, Ny. Wati, dan Nn. Sari mendapatkan keuntungan sebesar

Rp. 30.000.000,- dengan proporsi pembagian laba rugi Tn. Jaka: Ny. Wati:  Nn.
Sari adalah sebesar berurutan 3 : 2 : 1, maka jurnal yang dibutuhkan untuk
mengakui pembagian laba/rugi tahun berjalan serta menyesuaikan saldo modal

masing-masing anggota sekutu adalah sebagaimana halaman berikut.

Pada saat pembagian keuntungan

Perhitungan pembagian laba rugi:

Tn. Jaka = 3/6 × Rp. 30.000.000,- = Rp. 15.000.000,-

Ny. Wati = 2/6 × Rp. 30.000.000,- = Rp. 10.000.000,-

Nn. Sari = 1/6 × Rp. 30.000.000,- = Rp. 5.000.000,-

(dalam rupiah) Jurnal Umum Hal:

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

2007

Desember             31 Laba Berjalan 30.000.000

        Modal, Tn. Jaka 15.000.000

        Modal, Ny. Wati 10.000.000

        Modal, Nn. Sari 5.000.000

Pada akhir periode saat penyusunan laporan Neraca, saldo modal/
ekuitas masing-masing sekutu akan nampak sebagai berikut:

CV Airlangga
Neraca

per 31 Desember 2007
(dalam Rp. 000,-)

AsetAsetAsetAsetAset KewajibanKewajibanKewajibanKewajibanKewajiban

Aset Lancar: Kewajiban Lancar:

Ekuitas:

       Modal A 6 5 0 0 0

       Modal B 6 0 0 0 0

       Modal C 5 5 0 0 0

Aset Lain-lain x x Laba Ditahan x x

Total Aset x x Total Kewajiban dan Ekuitas x x
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3. Perseroan Terbatas

Perseroan adalah bentuk perusahaan yang kepemilikannya terbagi atas

sejumlah saham. Dengan demikian pemilik dari usaha perseroan adalah lebih

dari satu dengan jumlah kepemilikan tercermin pada jumlah saham yang

dipegangnya. Perseroan dapat diklasifikasikan dari segi kepemilikannya sebagai

berikut:

a. Perseroan Sektor Masyarakat/Publik

Perseroan jenis ini saham-sahamnya dimiliki oleh unit-unit pemerintah

atau operasi bisnis yang dimiliki unit-unit pemerintah.

b. Perseroan Sektor Swasta

1) Bukan saham

Perseroan jenis ini adalah perseroan yang bersifat nirlaba dan tidak

menerbitkan saham. Contoh dari bentuk ini adalah yayasan gereja,

yayasan sosial dan sekolah, dll.

2) Saham

Merupakan perseroan yang menerbitkan saham untuk menunjukkan

kepemilikan. Jadi perseroan berbentuk saham, kepemilikan pada

perusahaan tercermin dalam jumlah saham yang dipegangnya. Jenis

perseroan bentuk ini terbagi menjadi dua yaitu:

a) Perseroan tertutup (non-publik): yaitu perseroan yang sahamnya

dipegang oleh beberapa pemegang saham (mungkin satu keluarga)

dan tidak tersedia untuk pembelian umum.

b) Perseroan terbuka (perusahaan publik): perseroan yang

kepemilikannya berbentuk saham dan saham perseroan ini

diperdagangkan pada suatu pasar yang disebut dengan pasar modal.

Pemilik atau pemegang saham jenis perseroan bentuk ini bisa

berubah-ubah setiap saat, tergantung penjualan dan pembelian

saham di bursa efek.

Untuk perusahaan yang berbentuk perseroan, ekuitas pemilik tercermin

dalam neraca terdiri dari:
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3) Modal disetor, yaitu jumlah setoran pemilik ke perusahaan sebesar nilai

nominal saham. Setoran ini akan dilaporkan dalam bentuk modal saham.

4) Tambahan modal disetor, yaitu selisih jumlah setoran yang melebihi nilai

nominal saham. Kelebihan jumlah setoran ini bisa juga disebut dengan

agio saham.

5) Laba ditahan yaitu akumulasi perolehan laba (rugi) sejak perusahaan

berdiri sampai dengan periode terakhir.

Ekuitas pemegang saham mencerminkan kepentingan pemilik atau

pemegang saham pada perusahaan bisnis yang merupakan kepentingan residu

(residual interest). Jumlah ekuitas pemegang saham setiap periode merupakan

kumulatif dari kontribusi bersih pemegang saham ditambah (dikurangi) laba

ditahan atau rugi perusahaan. Dengan demikian dua sumber utama perubahan

ekuitas adalah: 1) kontribusi pemegang saham (modal disetor) dan 2) laba

(penghasilan) yang ditahan oleh perusahaan. Dua komponen ini harus dihitung

dan dilaporkan oleh setiap perusahaan pada setiap akhir periode.

Ilustrasi 11.1 pada halaman berikut menunjukkan sumber ekuitas dan

perubahannya yang biasanya ada di perusahaan.

B. Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Saham

1. Jenis-Jenis Saham

Terdapat dua bentuk saham sebagai tanda hak milik pada perusahaan

yaitu:

a. Saham biasa (common stock) adalah saham dimana pemegangnya memiliki

hak perseroan secara umum dan pemegangnya menanggung risiko terbatas

atas kerugian dan menerima manfaat bila terjadi keuntungan. Saham ini

tidak dijamin akan menerima dividen atau tidak dijamin atas pembagian aset

bila perusahaan dilikuidasi. Namun pemegang saham ini memiliki hak suara

terkait dengan penentuan kebijakan operasional perusahaan.
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b. Saham preferen (preferred stock) adalah saham dimana pemegangnya
memiliki hak-hak istimewa di perusahaan terutama berkaitan dengan

pembagian dividen dan pembagian aset saat perusahaan dilikuidasi.
Pemegang saham preferen akan selalu mendapatkan dividen sebesar
prosentase tertentu (tercantum dalam lembar saham preferen) dari nilai pari

atau nilai nominalnya. Namun pemegang saham preferen ini tidak memiliki
hak suara dalam hal penentuan kebijakan operasi perusahaan.

Ilustrasi 11.1: Sumber Ekuitas dan Perubahannya

Pendapatan dan

Beban

Keuntungan

dan Kerugian

Investasi oleh

Pemilik

Distribusi

kepada Pemilik

Pemecahan

Saham

dan Dividen

Saham

Konversi dari

Saham

Preferen ke

Saham Biasa

Laba Bersih

Transfer antara

Entitas dan Pemilik

Perubahan Ekuitas yang

Tidak Mempengaruhi

Aset dan Kewajiban

Perubahan Ekuitas yang

Mempengaruhi Aset dan

Kewajiban

SUMBER PERUBAHAN

EKUITAS

Semua Transaksi dan Kejadian

yang Menyebabkan Perubahan

Ekuitas
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2. Akuntansi untuk Penerbitan Saham

a. Akuntansi Penerbitan Saham

Untuk memperl ihatkan informasi  penerbi tan saham pada ni la i

pari/nilai nominal, akun-akun berikut harus dipertahankan untuk masing-masing

saham sebagai berikut :

1) Saham Preferen atau Saham Biasa

Akun ini memperlihatkan jenis saham yang diterbitkan dengan nilai parinya.

Akun ini dikredit ketika saham pertama kali diterbitkan, dan tidak ada

penambahan ayat jurnal pada akun ini kecuali ada penambahan saham

yang diterbitkan atau adanya penarikan saham.

2) Tambahan Modal Disetor

Akun ini menunjukkan kelebihan modal disetor di atas nilai pari saham.

Tambahan modal disetor ini meliputi agio saham atau disagio saham.

Misalnya, nilai nominal suatu saham adalah sebesar Rp. 5.000,- per lembar.

Tn. Sutrisna membeli 100 lembar saham dan menyetor uang sebesar Rp.

750.000,-, maka kelebihan nilai setoran (Rp. 750.000,-) di atas nilai nominal

(Rp. 500.000,-) disebut dengan agio saham.  Sebaliknya, bila setoran di bawah

nilai pari disebut dengan disagio saham. Misalkan dalam kasus ini Tn. Sutrisna

menyetor ke perusahaan hanya sebesar Rp. 400.000,-, maka selisih setoran

(Rp. 400.000,-) dan nilai parinya (Rp. 500.000,-) disebut dengan disagio saham.

Untuk menggambarkan penggunaan akun-akun tersebut berikut ini diberikan

beberapa contoh.

Contoh 1: asumsikan pada tanggal 1 Januari 2007 PT Kartika menjual

100.000 lembar saham biasa dengan harga Rp.1.500,-, dimana saham tersebut

memiliki nilai pari Rp.1.000,- per saham.

Jurnal yang diperlukan adalah:
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(dalam rupiah) Jurnal Umum Hal:

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

2007

Januari  1 Kas 150.000.000

      Modal Saham 100.000.000

      Agio Saham Biasa 50.000.000

Contoh 2: pada tanggal 2 Januari 2007 PT A menerbitkan saham preferen
sebanyak 100 lembar dengan harga Rp. 1.000.000,- per lembar dimana nilai

pari sahamnya sebesar Rp. 500.000,-.
Maka jurnal yang diperlukan untuk mencatat penerbitan saham preferen ini

adalah:

(dalam rupiah) Jurnal Umum Hal:

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

2007

Januari       2 Kas 100.000.000

       Saham Preferen 50.000.000

       Agio Saham Preferen 50.000.000

b. Akuntansi Penerbitan Saham atas Dasar Pesanan

Dua perkiraan baru digunakan apabila saham dijual atas dasar pesanan,

yaitu (1) saham biasa atau preferen yang dipesan menunjukkan kewajiban
perseroan untuk menerbitkan saham setelah pembayaran akhir saldo pesanan

oleh mereka yang telah memesan saham, (2) Piutang pesanan, menunjukkan
jumlah yang harus ditagih sebelum saham pesanan akan diterbitkan.
Kontroversial terjadi sehubungan dengan penyajian piutang pesanan saham di

neraca. Beberapa orang mengemukakan bahwa piutang pesanan sebaiknya
dilaporkan pada seksi aset lancar. Piutang dagang muncul dari transaksi

penjualan pada kegiatan bisnis seperti yang biasa sedangkan piutang pesanan
berhubungan dengan penerbitan saham sendiri dan merupakan kontribusi modal
yang belum dibayarkan kepada perseroan.
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(dalam rupiah) Jurnal Umum Hal:

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

2007

Juli             1 Saham Biasa yang Dipesan 100.000.000

         Modal Saham Biasa 100.000.000

Ayat jurnal untuk mencatat saham yang dijual atas dasar pesanan
di i lustrasikan dengan contoh berikut.  Pada tanggal 1 Januari  2007

PT Cendekia menawarkan saham atas dasar pesanan pada masyarakat tertentu
untuk membeli 1.000 lembar saham (nilai pari Rp. 1.500,-) pada harga Rp. 2.000,-
per saham. 50 orang menerima tawaran perusahaan itu dan menyetujui

membayar 50% uang muka dan membayar 50% sisa pada akhir bulan keenam.

Pada tanggal penerbitan

(dalam rupiah) Jurnal Umum Hal:

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

2007

Januari       1 Piutang Pesanan Saham 100.000.000

       Saham Biasa yang Dipesan 75.000.000

       Agio Saham 25.000.000

Penerimaan angsuran pertama

(dalam rupiah) Jurnal Umum Hal:

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

2007

Januari       1 Kas 50.000.000

      Piutang Pesanan Saham 50.000.000

Penerimaan angsuran enam bulan kemudian

(dalam rupiah) Jurnal Umum Hal:

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

2007

Juli             1 Kas 50.000.000

       Piutang Pesanan Saham 50.000.000

Pada saat penerbitan saham
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c. Penerbitan Saham dalam Transaksi Bukan Tunai

Apabila saham diterbitkan dimana perusahaan tidak menerima kas (dalam
pertukaran dengan aset lain) maka aturan umum yang harus diterapkan adalah

bahwa aset atau jasa dicatat berdasar nilai pasar saham yang diterbitkan atau
pada nilai pasar aset bukan kas, mana yang

dapat ditentukan secara lebih jelas.

Serangkaian transaksi berikut menggambarkan prosedur pencatatan
penerbitan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai pari sebesar Rp 10,- yang

ditukar dengan suatu paten :

1) Nilai pasar wajar atas paten belum dapat ditetapkan tetapi nilai pasar wajar
atas saham diketahui sebesar Rp. 140.000,-. Maka dalam kasus ini paten

akan memperoleh nilai sebesar harga pasar saham.

Jurnal yang dibuat adalah:

(dalam rupiah) Jurnal Umum Hal:

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

Paten 140.000

Modal Saham Biasa 100.000

         Agio Saham Biasa 40.000

2) Nilai pasar wajar dari saham belum dapat ditentukan, tetapi nilai pasar wajar
dari paten ditetapkan Rp. 150.000. dalam kasus ini, karena nilai pasar saham

tidak diketahui maka nilai paten digunakan sebagai dasar untuk menilai
saham, sehingga nilai saham akan sama dengan nilai pasar paten. Maka

jurnal yang dibutuhkan adalah:

(dalam rupiah) Jurnal Umum Hal:

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

Paten 150.000

         Modal Saham Biasa 100.000

         Agio Saham Biasa 50.000
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3) Nilai pasar wajar dari saham maupun nilai pasar wajar dari paten belum
dapat ditentukan. Konsultan yang independen menetapkan nilai sebuah

paten adalah Rp. 125.000 dan dewan komisaris menyetujui penilaian itu.
Dalam kasus ini nilai yang ditetapkan konsultan menjadi dasar untuk menilai
paten dan saham. Maka jurnal yang dibuat adalah:

(dalam rupiah) Jurnal Umum Hal:

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

Paten 125.000

        Modal Saham Biasa 100.000

        Agio Saham Biasa 25.000

3. Biaya Penerbitan Saham

Biaya yang berkaitan dengan penerbitan saham adalah:

a. Biaya pengacara.

b. Biaya akuntan publik terdaftar.

c. Biaya penjamin emisi dan komisi penjaminan.

d. Pengeluaran pencetakan dan pengiriman sertifikat dan laporan registrasi

e. Beban untuk pengajuan pada SEC.

f. Beban administrasi dan klerikel untuk penyiapan.

g. Biaya iklan penerbitan.

Berkaitan dengan biaya penerbitan saham, terdapat dua metode akuntansi

biaya penerbitan awal yaitu (1) memperlakukan biaya penerbitan sebagai
pengurangan atas jumlah yang disetor (2) memperlakukan biaya penerbitan
sebagai biaya pendirian.

4. Pelaporan Penerbitan Saham di Neraca

Penyajian akun saham di neraca harus dipisahkan sesuai dengan jenis
sahamnya. Dalam pelaporannya, akun-akun yang harus dilaporkan secara

terpisah yaitu jenis saham (dipisah antara saham biasa atau preferen), nilai
nominal atau nilai pari untuk setiap jenis saham, serta tambahan modal disetor

untuk setiap jenis saham. Pada halaman berikut adalah penyajian modal saham
di neraca.
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C. Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Laba Ditahan dan

Dividen

Saldo akun laba ditahan menggambarkan bagian modal yang timbul dari

penggunaan kekayaan perusahaan yang mendapatkan keuntungan. Atau

dengan kata lain saldo laba ditahan adalah saldo yang menunjukkan jumlah
akumulasi laba atau rugi selama perusahaan beroperasi. Apabila perusahaan

memperoleh laba pada periode berjalan, maka laba ditahan akan dikredit

sejumlah laba yang didapatkan dan akun rugi/laba didebit. Sebaliknya bila

perusahaan menderita kerugian pada tahun berjalan, maka akun laba ditahan

akan didebit dan akun laba/rugi di kredit. Apabila saldo laba ditahan di posisi
debit, maka berarti perusahaan menderita defisit.

Dividen adalah laba yang dibagikan kepada para pemegang saham.

Kebijakan pembagian dividen ditetapkan oleh RUPS melalui dewan komisaris.

Pembagian dividen akan menurunkan saldo laba ditahan perusahaan.

Persekutuan A, B, C
Neraca

per 31 Desember 2007

(dalam Rp. 000,-)

AsetAsetAsetAsetAset KewajibanKewajibanKewajibanKewajibanKewajiban

Aset Lancar: Kewajiban Lancar:

Ekuitas:

Modal Saham

Saham Preferen 10%,

nilai pari  Rp. 10.000,

100 lembar modal dasar,

ditempatkan dan beredar 1 0 0 0

Saham Biasa, nilai pari

Rp.5.000, 1.000 lembar

modal dasar, ditempatkan

dan beredar 5 0 0 0

Tambahan Modal Disetor

Agio Saham Preferen 1 0 0 0

Agio Saham Biasa 2 0 0 0

Jumlah Modal Saham 9 0 0 0

Aset Lain-lain x x Laba Ditahan x x

Total Aset x x Total Kewajiban dan Ekuitas x x
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Dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham bermacam-macam
bentuknya. Bentuk-bentuk dividen meliputi dividen tunai dan dividen saham.

Dividen tunai adalah dividen yang dibayar perusahaan dalam bentuk kas/tunai.
Sedangkan dividen saham adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk
pembagian saham kepada para pemegang saham.

Berikut adalah ilustrasi pembagian dividen. Misalkan, pada tanggal 2 Januari
2007 PT Trisno Purnomo memiliki 1.000 lembar saham preferen 10% dengan

nilai pari Rp. 1.000.000,- dan 2.000 lembar saham biasa dengan nilai pari
Rp. 500.000,-. Perusahaan mengumumkan akan membagi dividen tunai sebesar
Rp. 1.000,- per lembar saham preferen dan Rp. 500 per lembar untuk saham

biasa. Berdasar ilustrasi tersebut, maka jurnal yang diperlukan adalah sebagai
berikut:

(dalam rupiah) Jurnal Umum Hal:

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

2007

Januari     2 Laba Ditahan 2.000.000

       Utang Dividen-preferen 1.000.000

       Utang Dividen-biasa 1.000.000

Selama perusahaan belum membayar dividen, maka di neraca akan selalu

nampak adanya utang dividen kepada para pemegang saham. Namun bila
dividen dibayar maka perusahaan harus membuat jurnal untuk mencatat

pembayaran dividen. Jurnal untuk mencatat pembayaran dividen tersebut bila
pembayaran dividen dilaksanakan tanggal 2 Februari adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah) Jurnal Umum Hal:

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

2007

Februari    2 Utang Dividen-preferen 1.000.000

Utang Dividen-biasa 1.000.000

          Kas 2.000.000
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Perusahaan bisa melakukan pembagian dividen non-kas melalui dividen

saham. Biasanya alasan mengapa perusahaan membagikan dividen saham
adalah ketersediaan dana kas yang dikhawatirkan bisa mengganggu modal

kerja, bila kas digunakan untuk pembayaran dividen.
Prosedur akuntansi untuk dividen saham hampir sama dengan dividen

saham tunai, yaitu sama-sama mempengaruhi akun laba ditahan. Berikut ilustrasi

pembagian dividen saham perusahaan:
Asumsikan bagian modal dalam neraca sebelum pembagian dividen saham

sebesar 10% sebagai berikut:

Saham biasa, nilai pari Rp. 10.000,-
2.000 lembar ditempatkan dan beredar ............... Rp. 20.000.000,-

Agio saham .............................................................. Rp. 2.000.000,-
Laba ditahan ............................................................. Rp. 30.000.000,-

Jumlah modal ........................................................... Rp. 52.000.000,-

Karena jumlah saham yang beredar sebesar 2.000 lembar, maka pembagian
dividen saham sebesar 10% berarti akan menyebabkan saham yang beredar
bertambah sebesar 10% × 2.000 lembar = 200 lembar. Jika harga pasar saham

sebesar Rp. 20.000 maka jumlah laba ditahan yang harus didebitkan sebesar
Rp. 20.000 × 200 lembar = Rp. 4.000.000,- . Dengan demikian jurnal yang

diperlukan untuk mencatat pengumuman pembayaran dividen saham 10%
adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah) Jurnal Umum Hal:

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

2007

Januari    2 Laba Ditahan 4.000.000

        Saham yang Akan Diterbitkan 2.000.000

        Agio Saham Biasa 2.000.000
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Apabila dividen saham dibagikan pada bulan Februari, maka jurnal
pembagian dividen saham dibuat sebagai berikut:

(dalam rupiah) Jurnal Umum Hal:

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

2007

Februari   2 Saham yang Akan Diterbitkan 4.000.000

         Saham Biasa 4.000.000

Setelah pembagian dividen saham maka komposisi modal saham akan

nampak sebagai berikut:

Saham biasa, nilai pari Rp. 10.000
2200 lembar ditempatkan dan beredar ............. Rp.22.000.000,-

Agio saham ........................................................................ Rp. 4.000.000,-

Laba ditahan ...................................................................... Rp.26.000.000,-

Jumlah modal .................................................................... Rp.  52.000.000,-

Apabila diperiksa, maka jumlah modal tidak akan mengalami perubahan

dengan adanya pembagian dividen saham. Yang berubah hanya komposisi
modal/ekuitas perusahaan.

Pembagian dividen baik dividen tunai maupun dividen saham akan

mempengaruhi saldo laba ditahan. Saldo laba ditahan akan berkurang karena
adanya pembagian dividen. Berikut adalah ilustrasi perhitungan saldo laba

ditahan setiap akhir periode akuntansi:

Saldo laba ditahan awal periode XXX
Ditambah laba tahun berjalan XXX

(dikurangi rugi tahun berjalan) (XXX)

Jumlah laba ditahan XXX
Dikurangi dividen (XXX)

Saldo laba ditahan akhir periode XXX

Laba ditahan dilaporkan di neraca pada kelompok ekuitas, yaitu setelah

pelaporan saham dan tambahan modal disetor. Berikut ilustrasi pelaporan laba
ditahan:
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Persekutuan A, B, C

Neraca

per 31 Desember 2007

(dalam Rp. 000,-)

AsetAsetAsetAsetAset KewajibanKewajibanKewajibanKewajibanKewajiban

Aset Lancar:Aset Lancar:Aset Lancar:Aset Lancar:Aset Lancar: Kewajiban Lancar:Kewajiban Lancar:Kewajiban Lancar:Kewajiban Lancar:Kewajiban Lancar:

Ekuitas:

Modal Saham

Saham Preferen 10%, nilai

pari Rp. 10.000, 100 lembar

modal dasar, ditempatkan

dan beredar 1 0 0 0

Saham Biasa, nilai pari

Rp.5.000, 1.000 lembar

modal dasar, ditempatkan

dan beredar 5 0 0 0

Tambahan Modal Disetor

Agio Saham Preferen 1 0 0 0

Agio Saham Biasa 2 0 0 0

Laba Ditahan 9 0 0 0

     Jumlah Ekuitas 1 8 0 0 0
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Soal-soal Latihan Bab 11

I. PERTANYAAN

1. Terdapat tiga jenis organisasi bisnis. Sebutkan ketiga organisasi bisnis

ini! Bagaimana ekuitas dari ketiga organisasi bisnis ini? Sajikan di
laporan keuangan!

2. Bagaimana distribusi laba untuk ketiga organisasi bisnis ini?

3. Apa yang dimaksud hak kepemilikan? Sebutkan jenis-jenis hak
kepemilikan tersebut!

4. Apa yang dimaksud saham treasuri?

5. Apa alasannya saham treasuri dilakukan?

II. LATIHAN SOAL PILIHAN

Pilihlah satu dari jawaban yang tersedia yang anda anggap paling tepat.

Latihan 11-1

Hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban

disebut:

A. Aset.

B. Kewajiban

C. Ekuitas

D. Laba

Latihan 11-2

Berikut ini yang tergolong organisasi bisnis:

A. Perorangan.

B. Persekutuan.

C. Perseroan terbatas.

D. Semua benar

Latihan 11-3

Satu perusahaan yang merupakan gabungan beberapa orang sekutu untuk
menjalankan usaha disebut:
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A. Perorangan.

B. Persekutuan.

C. Perseroan terbatas.

D. Koperasi.

Latihan 11-4

Satu organisasi bisnis yang ekuitasnya berupa saham-saham yang dimiliki

publik disebut:

A. Perorangan.

B. Persekutuan.

C. Perseroan terbatas.

D. Koperasi.

Latihan 11-5

Pada perseroan terbatas terdapat keuntungan yang tidak didistribusikan ke
pemilik yang disebut:

A. Kas.

B. Piutang.

C. Laba ditahan.

D. Kewajiban.

III. SOAL

Soal 11-1

Toko Widyasari yang dimiliki oleh Tn. Jaka mendapatkan keuntungan selama
satu tahun sebesar Rp. 6.000.000,-.

Pertanyaan:

Buatlah jurnal untuk mencatat keuntungan yang diperoleh oleh Toko

Widyasari!

Soal 11-2
Pada tanggal 1 Juli 2007 Jaka, Angga dan Sari sepakat untuk mendirikan
persekutuan dengan menyetor uang tunai. Jaka menyetor sebesar

Rp. 25.000.000,-, Angga menyetor sebesar Rp. 50.000.000,-, dan Sari
sebesar Rp. 30.000.000,-. Persekutuan yang dibentuk dinamakan CV
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Purnama. Ketiga sekutu merupakan sekutu aktif. Sehingga disepakati untuk
pembagian keuntungan yang akan diperoleh CV Purnama dengan proporsi

2 : 5 7: 3. Pada tahun 2007 diperoleh keuntungan Rp. 20.000.000,-.

Pertanyaan:

a. Buatlah jurnal pada tanggal 1 Juli 2007!

b. Tunjukkan di laporan struktur modal dari CV Purnama pada tanggal
1 Juli 2007!

c. Hitung bagian keuntungan untuk masing-masing sekutu tersebut!

d. Buatlah jurnal untuk distribusi keuntungan tersebut!

e. Sajikan di laporan keuangan struktur modal dari persekutuan tersebut
pada tanggal 31 Desember 2007!

Soal 11-3

Pada tanggal 5 Januari 2007 PT Samudra Luas menerbitkan 10.000 lembar

saham biasa nominal @ Rp. 1.000,-, harga @ Rp. 1.200,-. Selain itu juga
menerbitkan 5.000 lembar saham preferen nominal sebesar @ Rp 2.000,-

dengan harga Rp 2.500,-.

Pertanyaan:

a. Buatlah jurnal untuk penerbitan saham tersebut di atas.

b. Pada tanggal 1 September 2007 PT Samudra mereakuisisi 500 lembar
saham biasa dengan harga Rp. 1.250,-. Buatlah jurnalnya bila reakuisisi

dicatat dengan menggunakan metode biaya.

c. Buatlah jurnalnya apabila reakuisisi tersebut (b) menggunakan metode
nilai pari

d. Pada tanggal 1 Januari 2008 saham yang direakuisisi tersebut diterbitkan
kembali sebanyak 100 lembar dengan harga sebesar @ Rp. 1.300,-.
Buatlah jurnalnya jika metode biaya yang digunakan.


