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DISCLAIMER

❑ Materi dalam slide didasarkan pada 

PSAK, ISAK pada saat slide ini 

diperesentasikan. 

❑ Materi dalam slide ini merupakan materi

pengajaran semata dan bukan ditujukan

untuk memberikan saran atas transaksi

tersebut. Perlakuan akuntansi akan

sangat dipengaruhi oleh lingkungan atau 

keadaan transaksi tersebut.

❑ Jika terdapat perbedaan antara materi

ini dengan apa yang dalam standar

terkini maka yang berlaku adalah

ketentuan dalam standar.

❑ Beberapa contoh, penjelasan lebih 

lanjut atas standar merupakan pendapat

pribadi pembicara dan tidak berkaitan

dengan perusahaan atau tempat kerja

pembicara.
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Informasi Perusahaan

• Informasi yang disajikan dapat berupa informasi keuangan dan non keuangan

• Informasi dapat bersifat mandatory (diharuskan regulasi) atau informasi voluntary (sukarela)

• Penyajian informasi dapat mengurangi cost of capital dan cost of debt karena berkurangnya
asymmetry information

Entitas menyajikan informasi yang relevan bagi pengguna untuk 
membantu dalam pengambilan keputusan. 

• Laporan keuangan, 

• Laporan Tahunan (Annual Reporting), 

• Laporan Berkelanjutan (Sustainability Reporting) – Tripple bottom line,

• Laporan Terintegrasi (Integrated Reporting) – Laporan ringkas dan menekankan pada value 
creation (EVA), strategi perusahaan. IIRC merumuskan standar penyusunan laporan keuangan
terintegrasi.

• Informasi Digital: penyajian, real time information

Informasi perusahaan
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Laporan keuangan memberikan infomasi → posisi keuangan, kinerja,  perubahan posisi keuangan
suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan

Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship), dan 
pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

Laporan keuangan disusun untuk memenuhi sebagian besar pemakai (investor dan kreditor).

Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK/IFRS).  

Penerapan standar akuntansi keuangan untuk hal-hal yang bersifat material: “Pernyataan ini tidak 
wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material”

Laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi yang dikembangkan oleh entitas

Laporan Keuangan
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Perkembangan Standar Akuntansi
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Standar Akuntansi di Indonesia
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan – PSAK → berbasis IFRS

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat – SAKEP – efektif 1 Januari 2025 (30 Juni 2021)

Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil Menengah - SAK EMKM

Penyajian Laporan Keuangan Entitas

Berorientasi nonlaba ISAK 35 (PPSAK 13 –

PSAK 45 Dicabut)

• Nama laporan berbeda

• Komponen laporan berbeda

• Memperhatikan ketentuan PSAK 1 Penyajian

Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Syariah

• Mengatur transaksi Syariah

• Pelaporan organisasi Syariah

• Diterapkan bersamaan dengan PSAK / SAK 

ETAP / EMKM tergantung entitasnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), PP 71 tahun 2010, digunakan untuk entitas Pemerintah Pusat 

dan Daerah dalam menyusun laporan keuangan. Standar berbasis Akrual, dengan referensi utama IPSAS 

/ International Public Sector Accounting Standards.



Standar Akuntansi Keuangan

Kerangka Konseptual

• PSAK 74 Kontrak Asuransi

• PSAK 73 Sewa

• dll

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

• ISAK 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba

• ISAK 16 Konsesi Jasa – Grantor

• dll

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

• Bultek 11 Revaluasi Aset Tetap; Bultek 12 Akuntansi Transaksi Repo Syariah; Bultek 10 
Penerapan Anuitas dalam Murabahan; Bultek 10 Transisi ISAK 27; Bultek 9 Penerapan Metode
Anuitas dalam Murabahan,

• dll

Buletin Teknis

• SAK Syariah

• SAK ETAP diganti dengan SAK Entitas Privat (SAKEP)

• SAK EMKM

Standar selain PSAK
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Karakteristik IFRS

• IFRS menggunakan “Principles Base “ :

– Lebih menekankan pada intepreatasi  dan aplikasi  atas standar sehingga harus berfokus pada spirit 
penerapan prinsip tersebut.

– Standar membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi apakah presentasi akuntansi 
mencerminkan realitas ekonomi.

– Membutuhkan profesional judgment pada penerapan standar akuntansi.

• Menggunakan fair value dalam penilaian, jika tidak ada nilai pasar aktif harus melakukan penilaian sendiri 
(perlu kompetensi) atau menggunakan jasa penilai 

• Mengharuskan pengungkapan (disclosure) yang lebih banyak baik kuantitaif maupun kualitatif

• IFRS secara dinamis akan berubah mengikuti perkembangan lingkungan bisnis dan kebutuhan informasi para 
pengguna konsekuensinya PSAK akan dinamis berubah mengikuti IFRS.

Standard IFRS terdiri dari dua: Standar lama yang masih menggunakan nama IAS (International Accounting 
Standard) dan Standar baru atau revisi IAS dengan menggunakan nama IFRS.

Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan merupakan adopsi dari
International Financial Reporting Standard (IFRS)

10



Standar Akuntansi Internasional
• Standar Akuntansi internasional yang saat ini menjadi acuan / referensi:

– IFRS International Financial Reporting Standard – IASB, standard setter under IFAC
– IPSAS International Public Sector Accounting Standard – IPSASB standard setter for public entity under IFAC
– SFAS Statement Financial Accounting Standard / Concept (US GAAP)  – FASB. Standard ruled based and more 

detailed.
• International Public Sector Accounting Standard

– Dikembangkan dari IFRS
– Memodifikasi IFRS baik major dan minor untuk disesuaikan dengan entitas publik
– Mengembangkan standar yang khusus hanya untuk entitas public – ex: revenue without performance 

obligation, service benefit
• Dunia menuju standar akuntansi global

– Joint Project IASB dan FASB untuk mengurangi perbedaan
– Convergence → one set global accounting standard. 



Perubahan PSAK

• PSAK yang terkait dengan pengaturan baru misal PSAK 69, PSAK 70
• PSAK yang merubah pengaturan lama namun berbeda sangat substansial misal PSAK 72 

Pendapatan dari Kontrak Pelanggan menggantikan PSAK 23 Pendapatan Sewa dan PSAK 73 
Sewa menggantikan PSAK 30 Sewa

PSAK Baru

• Perubahan PSAK pada pengukuran, penyajian atau pengungkapan, klarifikasi pengukuran
yang tidak signifikan.

• Contoh:

• PSAK 24 (Revisi 2015) gain loss aktuaria → OCI

• PSAK 16 (2016) dampak dari PSAK 69

PSAK Revisi / Amandemen

• Merupakan kumpulan amandemen dengan ruang lingkup sempit (narrow-scope) yang hanya
bersifat mengklarifikasi sehingga tidak terdapat usulan prisip baru ataupun perubahan
signifikan pada prinsip-prinsip yang telah ada. 

• Dampak dari perubahan PSAK lain 

PSAK Penyesuaian
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Pengaturan PSAK

PSAK terkait Pelaporan

• PSAK 1 Penyajian Laporan
Keuangan

• PSAK 2 Laporan Arus Kas

• PSAK 3 Laporan Interim

• PSAK 4 Laporan Keuangan
Tersendiri

• PSAK 65 Konsolidasi

• PSAK 5 Segmen

PSAK terkait Pengaturan
Transaksi dan Konsep

• PSAK 22 Kombinasi Bisnis

• PSAK 8 Peristiwa setelah Tanggal
Neraca

• PSAK 25 Kebijakan Akuntansi, 
Perubahan Estimasi dan Kesalahan

• PSAK 56 Laba per lembar saham

• PSAK 68 Nilai Wajar

• PSAK 38 Restrukturisasi Entitas
Sepengendali

• PSAK 63 Hiperinflasi

Pengaturan komponen LK

• PSAK 13 Properti Investasi

• PSAK 14 Persediaan

• PSAK 16 Aset Tetap

• PSAK 19 Aset Tak Berwujud

• PSAK 24 Imbalan Kerja

• PSAK 57 Provisi, Kontijensi

• PSAK 58 Aset tidak lancar dimiliki untuk dijual

• PSAK 55, 60, 71 Instrumen Keuangan

• PSAK 69 Agrikultur

• PSAK 66 Pengaturan Bersama

• PSAK 15 Investasi Asosiasi dan Ventura Bersama

• PSAK 67 Pengungkapan investasi pada entitas lain

• PSAK 61 Akuntansi Hibah Pemerintah

• PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak Pelanggan

• PSAK 73 Sewa

• PSAK 53 Imbalan Berbasis Saham

• PSAK 64 Evaluasi dan Explorasi Sumber Daya Mineral

• PSAK 74 Kontrak Asuransi
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SAK ETAP



SAK ETAP
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▪ SAK ETAP:  Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik

▪ PSAK yang disederhanakan:

▪ Pilihan pada alternatif standar yang lebih sederhana
▪ Penyederhaaan pengakuan dan pengukuran
▪ Mengurangi pengungkapan
▪ Penyederhanaan

▪ Merupakan standar yang berdiri sendiri secara keseluruhan (stand alone)

▪ Manfaat SAK ETAP 

▪ Perusahaan kecil, menengah diharapkan mampu menyusun laporan keuangannya sendiri,
dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga dapat menggunakan laporan 
keuangannya untuk mendapatkan dana (misalnya dari Bank) untuk pengembangan usaha.

▪ Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK – IFRS sehingga lebih mudah dalam
implementasinya

▪ Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK – IFRS sehingga lebih mudah dalam
implementasinya, namun tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan
keuangan.



Laporan Keuangan ETAP

• Laporan Laba Rugi

• Neraca

• Perubahan Ekuitas (tidak perlu jika perubahan

hanya karena laba dan dividen)

• Laporan Arus Kas – (metode tidak langsung)

• Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan menurut SAK ETAP

Ref: SAK ETAP



ISI SAK ETAP
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BAB ISI BAB ISI

1 Ruang Lingkup 16 Aset Tak Berwujud

2 Konsep dan Prinsip Pervasive 17 Sewan

3 Penyajian Laporan Keuangan 18 Kewajiban Diestimasi dan Kontijensi

4 Neraca 19 Ekuitas

5 Laporan Laba Rugi 20 Pendapatan

6 Laporan Perubahan Ekuitas 21 Biaya Pinjaman

7 Laporan Arus Kas 22 Penurunan Nilai Aset

8 Catatan atas Laporan Keuangan 23 Imbalan Kerja

9 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan 
Akuntansi  dan Koreksi Kesalahan

24 Pajak Penghasilan

10 Investasi pada Efek Tertentu 25 Mata Uang Pelaporan

11 Persediaan 26 Transaksi dalam Mata Uang Asing

12 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Entitas Anak 27 Peristiwa setelah Tanggal Akhir Pelaporan

13 Investasi pada Joint Venture 28 Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai
Hubungan Istimewa

14 Properti Investasi 29 Ketentuan Transisi

15 Aset Tetap 30 Tanggal Efektif

Daftar Istilah

Ref: SAK ETAP



Ruang lingkup

• SAK ETAP, digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang:

▪ Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan

▪ Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal

• Entitas dengan akuntabilitas publik signifikan

▪ Telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau sedang dalam proses pengajuan 
pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek 
di pasar modal; atau

▪ Menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, 
seperti bank, entitas asuransi,pialang dan atau pedagang efek, dana  pensiun, reksa dana 
dan bank investasi.

• Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas
berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP. Contoh: Bank Perkreditan
Rakyat (BPR)

18
Ref: SAK ETAP



Perbedaan Pokok PSAK dan SAK ETAP

• Komponen Laporan Keuangan : Neraca, Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus
Kas dan Catatan atas laporan. 

• Jika Perubahan ekuitas hanya dari laba dan dividen → Laporan laba rugi dan perubahan saldo
laba.

• Laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung.

• Menggunakan metode biaya untuk investasi ke asosiasi dan pengendalian bersama

• Menggunakan metode ekuitas untuk anak perusahaan.

• Aset tetap, aset tidak berwujud properti investasi hanya menggunakan metode biaya. 

• Penurunan nilai diperkenankan dibandingkan dengan nilai wajar, revaluasi aset tetap
dibolehkan jika ada peraturan pemerintah

• Tidak ada bab khusus yang mengatur instrumen keuangan, namun ada pengaturan klasifikasi
aset keuangan: diperdagangkan, tersedia dijual dan dipegang hingga jatuh tempo. Ada 
penurunan nilai – penyisihan piutang..

19Ref: SAK ETAP



Perbedaan Pokok PSAK dan SAK ETAP

• Sewa operasi menggunakan konsep rule based – 4 kriteria (perpindahan kepemilikan, 
opsi beli, 75%masa manfaat, nilai kini sewa >90%nilai wajar aset)

• Tidak mengakui pajak tangguhan, kapitalisai biaya pinjaman

• Tidak ada pengaturan tentang : penggabungan usaha, derivatif, hedging

• Mata uang pelaporan menggunakan mata uang fungsional atau rupiah.

• Terdapat pengaturan dalam PSAK seperti dengan dengan pengaturan yang lebih
sederhana: investasi properti, hubungan istimewa, peristiwa setelah periode pelaporan, 
imbalan kerja, Pengendalian bersama (PBA, PBO dan PBE).

• Tidak ada pengaturan khusus transaksi khusus industri: kontrak asuransi, eksplorasi dan 
evaluasi minerral, agrikultur.

• Hirarki kebijakan akuntansi jika SAK ETAP tidak mengatur secara khusus akan
digunakan: bab yang terkait, kerangka konseptual, standar lain, dan literatur.

20Ref: SAK ETAP
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STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS PRIVAT (SAKEP)

• SAK Entitas Privat menggantikan SAK tier 2 SAK ETAP

• SAK Entitas Privat

– Adopsi dari IFRS for SME’s (2015)

– Lebih sederhana dari SAK namun lebih komprehensif dari SAK ETAP

• Penambahan pengaturan SAK ETAP dalam SAK Entitas Privat

– Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Keuangan Tersendiri

– Instrumen Keuangan Dasar

– Isu terkait Instrumen Keuangan Lain

– Kombinasi Bisnis dan Goodwiil

– Hibah Pemerintah

– Pembayaran Berbasis Saham

– Penurunan nilai Aset

– Hiperlinflasi

– Aktivitas Khusus: Agrikultur, Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral; Perjanjian Konsesi Jasa

– Perubahan pengaturan seperti asset tetap, asset takberwujud, properti investasi, penghasilan komprehensif
lain, sehingga tidak jauh berbeda dengan PSAK

• Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi – Penerapan Dini 1/1/2022 dan Efektif 1 Januari 2025

Ref: Materi PPT Public Hearing SAK Entitas Privat
22



PERBANDINGAN SAKEP DAN SAK

• Menghilangkan topik yang tidak relevan bagi entitas privat, misalnya laba
per saham, laporan keuangan interim, dan segmen operasi.

• Menyederhanakan opsi kebijakan akuntansi, sehingga entitas privat akan
mengikuti kebijakan akuntansi tunggal untuk transaksi, peristiwa atau
kondisi tertentu. Misalnya, properti investasi diukur dengan model nilai
wajar jika tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Jika memerlukan biaya
atau upaya yang berlebihan, maka menggunakan model biaya.

• Penyederhanaan beberapa prinsip pengakuan dan pengukuran.

• Pengungkapan yang lebih sedikit.

• Penggunaan bahasa yang lebih sederhana.

Ref: Materi PPT Public Hearing SAK Entitas Privat
23
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ISI SAK ENTITAS PRIVAT (SAKEP) 
BAB ISI BAB ISI

1 Entitas Privat 19 Kombinasi Bisnis dan Goodwill

2 Konsep dan Prinsip Pervasive 20 Sewa

3 Penyajian Laporan Keuangan 21 Provisi dan Kontijensi - lampiran

4 Laporan Posisi Keuangan 22 Liabiltias dan Ekuitas

5 Laporan Penghasilan Komprehensif dan Laporan Laba Rugi 23 Pendapatan

6 Laporan Perubahan Ekuitas 24 Hibah Permerintah

7 Laporan Arus Kas 25 Biaya Pinjaman

8 Catatan atas Laporan Keuangan 26 Pembayaran Berbasis Saham

9 Laporan Keuangan Konsolidasi dan LK Tersendiri 27 Penurunan Nilai Aset

10 Kebijakan Akuntansi, Estimasi dan Kesalahan 28 Imbalan Kerja

11 Instrumen Keuangan Dasar 29 Pajak Penghasilan

12 Isu terkait Instrumen Keuangan Lain 30 Penjabaran Valuta Asing

13 Persediaan 31 Hiperinflasi

14 Investasi pada Entitas Asosiasi 32 Transaksi dalam Mata Uang Asing

15 Investasi pada Ventura Bersama 33 Pengungkapan Pihak Berelasi

16 Properti Investasi 34 Aktivitas Khusus

17 Aset Tetap 35 Ketentuan Transisi

18 Aset Tak Berwujud selain goodwill Lam A – Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi
LAM B Daftar Istilah
Lam C – Penyesuaian terhadap SAK dan SAK EMKM
Ilustrasi, table persyaratan penyajian dan pengungkapan, 
Perbedaan IFRS dan IFRS for SME.

Ref: Draf SAK Entitas Privat



SAK EMKM



RUANG LINGKUP
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Disahkan 24 Oktober 2016, dilaunching pada KNA VIII 8 Desember
2016

• Kata Pengantar

• Standar – 18 bab→ isi pokok standar

• Dasar Kesimpulan→ bukan bagian standar

• Contoh Ilustrasi laporan keuangan – dilengkapi contoh jurnal
penyesuaian kas menjadi akrual→ bukan bagian dari standar

Isi Standar

Ref: SAK EMKM



RUANG LINGKUP SAK EMKM

• ETAP yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan
menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia, selama dua tahun berturut-
turut. 

Standar digunakan untuk entitas mikro, kecil dan menengah

Dapat digunakan entitas lain jika otoritas mengijinkan entitas
tersebut menyusun laporan keuagnan dengan menggunaan SAK 
EMKM

27
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UU Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM

• Kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 - lima puluh 
juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha; atau

• Hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 

Kriteria Usaha Mikro

• Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 - Rp 
500.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha; atau

• Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 
- Rp 2.500.000.000,00.

Kriteria Usaha Kecil

• Kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 - Rp. 
10.000.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha; atau

• Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 -
50.000.000.000,00.

Kriteria Usaha Menengah :

28

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 
perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang 
memenuhi kriteria Usaha Mikro.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan
atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang 
memenuhi kriteria Usaha Kecil.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif
yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 
perseorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil 
atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau
hasil penjualan tahunan.

Ref: UU No 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil Mikro dan Menengah



Perbedaan SAK EMKM dan SAK ETAP - 1

• Laporan Keuangan 3 (Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Catatan atas
Laporan Keuangan) sementara ETAP ada 5 laporan keuangan:

• Dalam kebijakan akuntansi, tidak diperkenankan menggunakan standar lain di luar
SAK EMKM.

• Pengukuran secara umum menggunakan historical cost.

• Beberapa pengaturan SAK ETAP tidak ada dalam SAK EMKM: asosiasi, anak
perusahaan, imbalan kerja, pihak berelasi, peristiwa setelah tanggal pelaporan, 
mata uang fungsional, properti investasi.

• Tidak ada pengaturan khusus untuk pengungkapan, sesuai bab 6 pengungkapan
diperlukan jika informasi relevan

• Aset keuangan: tidak mengakui penurunan nilai kecuali jika regulasi mengatur
untuk industri tersebut. Tidak ada kapitalisasi biaya transaksi atas aset dan liabilitas
keuangan, semua biaya transaksi dibebankan. Tidak ada pengaturan khusus kas 
yang dibatasi

• Persediaan tidak ada cadangan penurunan nilai, persediaan diukur sebesar harga
perolehan.

29

Laporan Laba Rugi

Laporan Posisi 
Keuangan

Catatan atas 
Laporan Keuangan

LK EMKM

Ref: SAK EMKM



Perbedaan SAK EMKM dan SAK ETAP - 2

• Aset tetap: tidak penurunan nilai, tidak boleh dilakukan revaluasi, tidak ada kapitalisasi bunga saat
pembangunan aset sendiri, tidak ada kapitalisasi biaya yang dikeluarkan setelah tanggal perolehan.

• Penyusutan dan amortisasi tidak mempertimbangkan nilai residu dan hanya dengan metode garis
lurus dan saldo menurun.

• Dilakukan pemisahan antara modal dan saldo laba, termasuk untuk perusahaan perorangan / firma

• Biaya pengembangan semuanya dibebankan tidak ada yang dapat diakui aset tak berwujud.

• Kurs valuta asing: tidak ada penilaian kembali aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing pada
tanggal pelaporan, diukur dengan kurs pada tanggal transaksi.

• Tidak mengakui provisi dan liabilitas kontijensi cukup diungkapkan jika material.

• Pendapatan bunga dan dividen diakui saat diterima (basis kas)

• Konstruksi diakui sebesar jumlah yang ditagihkan.

30



PENGATURAN SAK EMKM

• Bab 1 Ruang Lingkup

• Bab 2 Konsep dan Prinsip Pervasive

• Bab 3 Penyajian Laporan Keuangan

• Bab 4 Laporan Posisi Keuangan

• Bab 5 Laporan Laba Rugi

• Bab 6 Catatan atas Laporan Keuangan

• Bab 7 Kebijakan Akuntansi, Estimasi dan Kesalahan

• Bab 8 Aset dan Liabilitas Keuangan

• Bab 9 Persediaan

• Bab 10 Investasi pada Ventura Bersama

• Bab 11 Aset Tetap

• Bab 12 Aset Takberwujud

• Bab 13 Liabilitas dan Ekuitas

• Bab 14 Pendapatan dan Beban

• Bab 15 Pajak Penghasilan

• Bab 16 Transaksi dalam Mata Uang Asing

• Bab 17 Ketentuan Transisi 

• Bab 18 Tanggal Efektif
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PSAP
PERNYATAAN 

STANDAR 
AKUNTANSI 

PEMERINTAHAN



Standar Akuntansi Pemerintahan

• Standar digunakan untuk menyusun laporan keuangan:

– Pemerintah Pusat – termasuk LK Kementerian Lembaga

– Pemerintah Daerah – Provinsi, Kabupatan, Kota

– Badan Layanan Umum

• Berbentuk Regulasi Pemerintah – PP No 71 tahun 2010 dan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk tambahan dan Revisi.

• Standar dikembangkan dari praktik akuntansi pemerintah yang 
berlaku secara international dan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia.

• Acuan standar internasional untuk akuntansi sektor publik
menggunakan International Public Sector Accounting Standard 
(IPSAS)
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• Laporan Operasional

• Neraca

• Perubahan Ekuitas

• Laporan Arus Kas

• Catatan atas Laporan
Keuangan

• Laporan Realisasi Anggaran

• Laporan Perubahan SAL

Laporan Keuangan SAP Akrual
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STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL
(LAMPIRAN I & II)

PSAP BASIS KAS MENUJU AKRUAL (LAMPIRAN II) BASIS AKRUAL (LAMPIRAN I)

PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan Penyajian Laporan Keuangan

PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas 

PSAP 03 Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas

PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan

PSAP 05 Akuntansi Persediaan Akuntansi Persediaan

PSAP 06 Akuntansi Investasi Akuntansi Investasi

PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap Akuntansi Aset Tetap

PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

PSAP 09 Akuntansi Kewajiban Akuntansi Kewajiban

PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan 

Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa

Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan 

Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan 

Operasi yang Tidak Dilanjutkan

PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian Laporan Keuangan Konsolidasian

PSAP 12 - Laporan Operasional

PSAP 13 Akuntansi Badan Layanan Umum

PSAP 14 Aset Tak Berwujud

Ref: PSAP PP 71 Tahun 2010



KERANGKA
KONSEPTUAL PELAPORAN 

KEUANGAN (KKPK)



Pengantar

• Kerangka konseptual pelaporan keuangan disahkan pada 11 Desember 2019 → Revisi Kerangka Konseptual
Pelaporan Keuangan (KKPK).

• Menggantikan kerangka konseptual yang berlaku efektif 1 Januari 2016.

• Adopsi dari The Conceptual Framework for Financial Reporting yang berlaku efektif 1 Jan 2020

• KKPK berlaku efektif 1 Januari 2020 dan penerapan dini diperkenankan.

• Perubahan pada Bab 1 dan 2 terkait klarifikasi atas
penatagunaan oleh manajemen (management's 
stewardship), prudensi (prudence), substansi
mengungguli bentuk,ketidakpastian pengukuran, 
dan identifikasi relevansi dan reprensentasi tepat.

• Penambahan bab terkait deskripsi laporan
keuangan dan entitas pelapor.

• Perubahan definisi elemen laporan keuangan.

• Penambahan deskripsi kewajiban kini dan 
pedoman yang mendukung deskripsi tersebut.

• Penambahan pedoman lain dari elemen laporan
keuangan.

• Penambahan deskripsi kriteria pengakuan.

• Penambahan deskripsi penghentian pengakuan.

• Penambahan deskripsi dasar pengukuran.

• Penambahan deskripsi faktor yang dipertimbangkan
ketika memilih dasar pengukuran.

• Penambahan deskripsi penyajian dan 
pengungkapan.
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Perubahan

Ref: Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan



ISI KERANGKA KONSEPTUAL

PENDAHULUAN

1. Tujuan Pelaporan Bertujuan Umum

2. Karakteristik Kualitatif Informasi Keuangan yang Berguna

3. Laporan Keuangan dan Entitas Pelapor

4. Unsur-Unsur Laporan Keuangan

5. Pengakuan dan Penghentian Pengakuan

6. Pengukuran

7. Penyajian dan Pengungkapan 

8. Konsep Modal dan Pemeliharaan Modal

BAB
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Pendahuluan - Tujuan

KKPK mendeskripsikan tujuan dari dan konsep untuk, pelaporan keuangan untuk
tujuan umum. 

• membantu Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) 
dalam mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berdasarkan
konsep yang konsisten;

• membantu penyusun laporan keuangan untuk mengembangkan kebijakan akuntansi
yang konsisten ketika tidak ada Standar yang berlaku untuk transaksi tertentu atau
peristiwa lain, atau ketika Standar memberikan pilihan kebijakan akuntansi; dan;

• membantu semua pihak untuk memahami dan menginterpretasikan Standar.

Tujuan Kerangka Konseptual:

• Tidak mendefinisikan standar untuk pengukuran atau isu pengungkapan tertentu. 
Kerangka Konseptual ini tidak mengungguli PSAK tertentu. 

Kerangka Konseptual bukan merupakan PSAK

38
Ref: Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan



1. Tujuan Pelaporan Keuangan Bertujuan Umum

TUJUAN, KEGUNAAN, DAN KETERBATASAN PELAPORAN KEUANGAN 
BERTUJUAN UMUM

• Sumber daya ekonomik dan klaim

• Perubahan sumber daya ekonomik dan klaim

• Kinerja keuangan terefleksikan oleh akuntansi akrual

• Kinerja keuangan terefleksikan oleh arus kas masa lalu

• Perubahan sumber daya ekonomik dan klaim yang tidak berasal dari kinerja keuangan

INFORMASI TENTANG SUMBER DAYA EKONOMIK ENTITAS PELAPOR, KLAIM 
TERHADAP ENTITAS, SERTA PERUBAHAN SUMBER DAYA DAN KLAIM

INFORMASI TENTANG PENGGUNAAN SUMBER DAYA EKONOMIK ENTITAS
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1. Tujuan

Tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum menjadi dasar dari Kerangka
Konseptual.

(a) pembelian, penjualan, atau pemilikan instrumen ekuitas dan instrumen utang;

(b) penyediaan atau penyelesaian pinjaman dan bentuk kredit lainnya.

(c) menggunakan hak untuk memilih, atau memengaruhi, tindakan manajemen yang 
memengaruhi penggunaan sumber daya ekonomik entitas.

Tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum adalah menyediakan informasi
keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan 
investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat
keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Keputusan 
mengenai:
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2.  Karakteristik Informasi keuangan yang berguna

Pendahuluan

• Karakteristik kualitatif fundamental

• Relevansi : nilai prediktif, nilai konfirmasi dan memperhatikan materialitas

• Representasi Tepat : lengkap, netral, bebas dari kesalahan

• Karakteristik kualitatif peningkat

• Keterbandingan

• Keterverifikasian

• Ketepatwaktuan

• Keterpahaman

Karakteristik kualitatif laporan keuangan yang berguna

Kendala biaya pelaporan keuangan yang berguna
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3. Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Entitas Pelapor

Tujuan dan ruang lingkup laporan
keuangan

Periode pelaporan

Perspektif yang diadopsi dalam laporan 
keuangan

Asumsi kelangsungan usaha

• Laporan keuangan konsolidasian 
dan tidak dikonsolidasikan

• Laporan keuangan

ENTITAS PELAPOR
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4. Unsur Unsur Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

• Hak

• Potensi untuk menghasilkan
manfaat ekonomik

• Pengendalian

DEFINISI ASET

• Kewajiban

• Pengalihan sumber daya 
ekonomik

• Kewajiban kini sebagai akibat 
dari peristiwa masa lalu

DEFINISI LIABILITAS

• Unit Akun

• Kontrak eksekutori

• Substansi hak kontraktual dan 
kewajiban kontraktual

ASET DAN LIABILITAS

DEFINISI EKUITAS

DEFINISI PENGHASILAN 
DAN BEBAN
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Sumber daya

ekonomik

Aset Sumber daya ekonomik kini yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa 

masa lalu.

Sumber daya ekonomik adalah hak yang memiliki potensi menghasilkan manfaat

ekonomik.

Liabilitas Kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomik sebagai akibat

peristiwa masa lalu.

Ekuitas Kepentingan residual dalam aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya.

Perubahan sumber

daya ekonomik

dan klaim, yang

mencerminkan

kinerja keuangan

Penghasilan Peningkatan aset, atau penurunan liabilitas, yang menghasilkan peningkatan ekuitas, 

selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas.

Beban Penurunan aset, atau peningkatan liabilitas, yang mengakibatkan penurunan ekuitas, 

selain yang berkaitan dengan distribusi ke pemegang klaim ekuitas.

Perubahan lain

dalam sumber daya

ekonomik dan

klaim

Kontribusi dari pemegang klaim ekuitas, dan distribusi kepada mereka.

Pertukaran aset atau liabilitas yang tidak menghasilkan peningkatan atau penurunan

ekuitas.
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4. Unsur Unsur Laporan Keuangan
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5. Pengakuan dan Penghentian Pengakuan

PROSES PENGAKUAN

• Relevansi

• Ketidakpastian eksistensi

• Probabilitas rendah dari arus masuk atau arus keluar manfaat ekonomik

• Representasi tepat

• Ketidakpastian pengukuran

• Faktor lain

KRITERIA PENGAKUAN

PENGHENTIAN PENGAKUAN
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6. Pengukuran

• Relevansi: Karakteristik aset atau liabilitas; 
Kontribusi arus kas masa depan

• Representasi tepat

• Karakteristik kualitatif peningkat dan kendala
biaya→ Biaya historis, Nilai kini

• Faktor khusus untuk pengukuran awal

• Lebih dari satu dasar pengukuran

FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN 
SAAT MEMILIH DASAR PENGUKURAN

PENGUKURAN EKUITAS

TEKNIK PENGUKURAN BERDASARKAN 
ARUS KAS

PENDAHULUAN

• Biaya historis

• Nilai kini

• Nilai wajar

• Nilai pakai dan nilai pemenuhan

• Biaya kini

DASAR PENGUKURAN

• Biaya historis

• Nilai kini: Nilai wajar, Nilai pakai dan nilai 
pemenuhan, Biaya kini

INFORMASI YANG DISEDIAKAN 
OLEH DASAR PENGUKURAN 
KHUSUS
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7. Penyajian dan Pengungkapan

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI

TUJUAN DAN PRINSIP PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

• Klasifikasi aset dan liabilitas

• Saling hapus

• Klasifikasi ekuitas

• Klasifikasi penghasilan dan beban

• Laba atau rugi dan penghasilan komprehensif lain

KLASIFIKASI

AGREGASI

47
Ref: Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan



8. Konsep Modal dan Pemeliharaan Modal

• konsep modal keuangan, seperti uang atau daya beli yang diinvestasikan, modal bersinonim dengan aset neto atau 
ekuitas entitas. 

• konsep modal fisik, seperti kemampuan usaha, modal dipandang sebagai kapasitas produktif entitas yang 
didasarkan pada, sebagai contoh, unit output per hari. 

Konsep modal keuangan dianut oleh sebagian besar entitas dalam penyusunan laporan 
keuangan.

• Pemeliharaan modal keuangan. Laba diperoleh jika jumlah finansial aset neto pada akhir periode melebihi jumlah 
finansial pada awal periode, setelah mengeluarkan distribusi kepada, dan kontribusi dari, pemilik selama periode. 
Pemeliharaan modal keuangan dapat diukur dalam satuan moneter nominal atau satuan daya beli yang konstan. 

• Pemeliharaan modal fisik. Laba diperoleh jika kapasitas produktif fisik (atau kemampuan usaha) entitas (atau 
sumber daya atau dana yang dibutuhkan untuk mencapai kapasitas tersebut) pada akhir periode melebihi kapasitas 
produktif fisik pada awal periode setelah mengeluarkan distribusi kepada, dan kontribusi dari, para pemilik selama 
suatu periode.

Konsep pemeliharaan modal
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ISAK 32

DEFINISI DAN 
HIERARKI STANDAR 

AKUNTANSI 
KEUANGAN 



Standar Akuntansi Keuangan

• Standar Akuntansi Keuangan adalah Pernyataan dan Interpretasi
yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan
Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan
Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk
entitas yang berada di bawah pengawasannya.

• Terdapat potensi inkonsistensi antara definisi SAK dan hierarki 
SAK jika terdapat perlakuan akuntansi yang berbeda atas suatu 
transaksi yang sama antara PSAK/ISAK dan peraturan pasar 
modal.

• ISAK 32 menjelaskan dan menegaskan hierarki PSAK, ISAK dan 
peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di 
bawah pengawasannya.

Ref: ISAK 32 Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan 50



ISAK 32: Hierarki SAK

• PSAK 25 Part 07 - Ketika suatu PSAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, 
peristiwa atau kondisi lain, kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk pos tersebut
menggunakan PSAK tersebut.

– PSAK yang dimaksudkan merujuk pada PSAK dan ISAK
– ISAK memiliki status yang sejajar dengan PSAK

• Peraturan regulator pasar modal
– Tidak bertentangan dengan PSAK/ISAK spesifik/

• Diatur dalam PSAK 25 paragraf 07 dan 10-12 

– Bertentangan dengan PSAK/ISAK spesifik.
• Jika prinsip pokok peraturan regulator pasar modal bertentangan dengan prinsip

akuntansi, atau
• Jika perlakuan akuntansi dalam peraturan regulator pasar modal tidak sesuai

dengan kriteria dalam KKPK 

Contoh: PSAK/ISAK menganut prinsip substansi mengungguli bentuk, sedangkan
peraturan pasar modal menganut prinsip bentuk mengungguli substansi

ISAK 32 mensyaratkan entitas menerapkan PSAK dan ISAK yang spesifik

Ref: ISAK 32 Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan

Eff 1 Januari 2017
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PSAK 1
PENYAJIAN LAPORAN 

KEUANGAN



Penyajian Laporan Keuangan
• Perubahan PSAK 1
❑ Eff 2012 – komponen LK, pos luar biasa, NCI, OCI
❑ Eff 2015 – nama LK, komponen OCI, komparasi tambahan
❑ Eff 2017 – prakarsa pengungkapan: materialitas & penggabungan, pemisahan

penyajian, subtotal, OCI dari entitas asosiasi, fleksibilitas urutan CALK
❑ ED dikeluarkan 2020 – materilitas pengungkapan kebijakan akuntansi

Laporan keuangan lengkap (tingkat keutamaan sama):
▪ Laporan Posisi Keuangan
▪ Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
▪ Laporan Perubahan Ekuitas
▪ Laporan Arus Kas – PSAK 2
▪ Catatan atas Laporan Keuangan  
▪ Informasi komparatif periode terdekat sebelumnya
▪ Laporan Posisi Keuangan pada awal periode terdekat

sebelumnya→ retroaktif, kesalahan

Tujuan laporan keuangan :  
▪ memberikan informasi mengenai:

▪ posisi keuangan, 
▪ kinerja keuangan
▪ arus kas entitas

yang bermanfaat bagi sebagian besar
kalangan pengguna laporan dalam
pembuatan keputusan ekonomi. 
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• Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan 
suatu entitas.

• Manajemen Entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas

Ref:  PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan



Karakteristik Umum Laporan Keuangan
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▪ Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK

▪ Entitas yang LK telah patuh pada SAK membuat pernyataan eksplisit kepatuhan pada SAK.

▪ Entitas tidak dapat memperbaiki kebijakan akutansi yang tidak tepat baik dengan pengungkapan atau materi
penjelasan

▪ Dalam keadaan yang sangat jarang, ketika manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap PSAK akan
memberikan pemahaman yang salah, entitas memberikan pengungkapan.

▪ Dalam menyusun LK manajemen membuat penilaian terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan
kelangsungan usaha.

▪ Entitas menyusun LK atas dasar akrual,  kecuali laporan arus kas

▪ Entitas menyajikan secara terpisah setiap kelas pos serupa yang Material dan menyajikan secara terpisah pos 
yang memiliku sifat dan fungsi yang tidak serupa, kecuali tidak material.

▪ Saling hapus (asset dan liabilitas, beban dan pendapatan) tidak dilakukan kecuali diijinkan PSAK.

▪ Frekuensi pelaporan setidaknya secara tahunan, jika periode lebih Panjang atau lebih pendek dari satu tahun
harus diberikan harus diberikan pengungkapan.

▪ Penyajian dan klasifikasi dalam harus konsisten kecuali terjadi perubahan dala, operasi entitas atau perubahan
tersebut disyaratkan oleh suatu PSAK.

Ref:  PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan



Informasi Komparatif

• Entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode sebelumnya 
untuk seluruh laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau 
disyaratkan lain oleh SAK. 

– Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan 
periode sebelumnya diungkapkan jika relevan.

– Entitas menyajikan minimal, dua laporan posisi keuangan, dua laporan laba rugi 
dan penghasilan komprehensif lain, dua laporan laba rugi terpisah (jika 
disajikan), dua laporan arus kas dan dua laporan perubahan ekuitas, serta 
catatan atas laporan keuangan terkait. 

• Entitas dapat menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan sepanjang 
informasi tersebut disusun sesuai PSAK/ISAK. 

– Informasi komparatif terdiri satu atau lebih LK, namun tidak LK lengkap. 

– Entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan seluruh LK sebagai komparatif
tambahan. 

– Entitas disyaratkan menyajikan, dalam catatan atas laporan keuangan, 
informasi komparatif yang terkait dengan laporan tambahan.

Ref:  PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan
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Perubahan Kebijakan Akuntansi, Penyajian 
Kembali, Retrospektif atau Reklasifikasi

▪ Entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal 
periode terdekat sebelumnya sebagai tambahan laporan keuangan 
komparatif minimum jika:

a. entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, 
membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam
laporan keuangan atau reklasifikasi pos-pos dalam laporan 
keuangan; dan

b. penerapan retrospektif, penyajian kembali retropsektif atau 
reklasifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam laporan 
posisi keuangan pada awal periode sebelumnya.

▪ Entitas menyajikan tiga laporan posisi keuangan pada:
a. akhir periode berjalan;
b. akhir periode sebelumnya; dan
c. awal periode

▪ Jika entias merubah penyajian atau pengklasifikasian, entitas
mengungkapkan sifat, jumlah dan alas an reklasifikasi.

Ref:  PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan
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Ref:  Laporan Keuangan PT. Unilever Tbk 31 Desember 2019
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Struktur dan Isi Laporan Keuangan

Indentifikasi Laporan Keuangan

• Entitas mengidientifikasikan laporan keuangan secara
jelas dan membedakan dari informasi lain dalam
dokumen publikasi yang sama

• Menyajikan informasi berikut:

– Nama entitas dan periode laporan

– Apakah laporan satu atau kelompok

– Tanggal akhir periode atau periode yang dicakup.

– Mata uang pelaporan

– Pembulatan yang digunakan

• Pengungkapan arti luas yaitu penyajian dalam LK atau pengungkapan dalam CALK
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Laporan Posisi Keuangan

• Informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat
ditambahkan jika penambahan tersebut relevan.

• Penyajian dalam line sendiri atau dalam notes tergantung dari
materialitas informasi tersebut.

• Pos tambahan, judul sub total boleh disajikan sepanjang relevan

• Penyajian aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek
dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah, kecuali
penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih
relevan dan dapat diandalkan maka digunakan urutan likuiditas. 

– Pajak tangguhan tidak boleh diklasifikasikan sebagai jangka
pendek

• Pembedaan lancar dan tidak lancar berdasarkan realisasi atau
penggunaan (asset)  penyelesaian kewajiban (liabilitas) dalam jangka
waktu satu tahun.

• Pengungkapan dalam LK 
atau CALK subklasifikasi
yang disajikan sesuai
operasi entitas.

• Informasi modal dan 
cadangan diungkapkan
dalam Posisi Keuangan, 
Perubahan Ekuitas atau
CALK.

• Jika modal bukan saham, 
menyajikan komponen
ekuitas setiap kategori.
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Minimum Line Item

(a) aset tetap;

(b) properti investasi;

(c) aset takberwujud;

(d) aset keuangan (tidak termasuk jumlah yang 

disajikan pada (e), (h) dan (i));

(e) investasi dengan menggunakan metode ekuitas;

(f) aset biologis sesuai PSAK 69;

(g) persediaan;

(h) piutang dagang dan piutang lain;

(i) kas dan setara kas;

(j) total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang 

dimiliki untuk dijual sesuai PSAK 58;

(k) utang dagang dan utang lain;

(l) provisi;

(m) liabilitas keuangan (tidak termasuk jumlah

yang disajikan dalam (k) dan (l));

n) liabilitas dan aset untuk pajak kini sesuai

dengan PSAK 46;

(o) liabilitas dan aset untuk pajak tangguhan

sesuai PSAK 46;

(p) liabilitas yang termasuk dalam kelompok 

yang dilepaskan yang diklasifikasikan

sebagai yang dimiliki untuk dijual sesuai

dengan PSAK 58;

(q) kepentingan non-pengendali, disajikan 

sebagai bagian dari ekuitas; dan 

(r) modal saham dan cadangan yang dapat

diatribusikan kepada pemilik entitas induk.
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Aset dan Liabilitas Jangka Pendek

• Klasifikasi aset lancar, jika:

– mengharapkan akan merealisasikan aset, 
atau bermaksud menjual atau
menggunakannya, dalam siklus operasi
normal;

– memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan;

– mengharapkan akan merealisasi aset dalam 
jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan; 
atau

– kas atau setara kas (PSAK 2) kecuali aset 
tersebut penggunaannya untuk
menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya
12 bulan setelah periode pelaporan.

• Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak
termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak
lancar.

• Klasifikasi liabilitas pendek, jika:

– memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas 
tersebut dalam siklus operasi normalnya;

– memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan
diperdagangkan;

– liabilitas tersebut jatuh tempo untuk
diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan
setelah periode pelaporan; atau

– tidak memiliki hak tanpa syarat untuk
menunda penyelesaian liabilitas selama
sekurangkurangnya 12 bulan setelah periode
pelaporan.

• Entitas mengklasifikasi liabilitas yang tidak
termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas
jangka panjang.
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Laporan Posisi Keuangan

PSAK 1

IAS 1

ASET LIABILITAS

Aset Lancar Liabilitas Jangka Pendek

Aset tidak Lancar Liabilitas Jangka Panjang

EKUITAS

Hak Non Pengendali

Ekuitas yang dapat diatribusikan 

ke pemilik entitas induk

ASET EKUITAS

Aset tidak Lancar Hak Non Pengendali

Aset Lancar Ekuitas yang dapat diatribusikan ke

pemilik entitas induk

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas Jangka Panjang
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Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain

63

• Penghasilan komprehensif adalah perubahan aset/liabiltas → ekuitas yang bukan berasal dari 
transaksi dengan pemilik.

• Penghasilan komprehensif terdiri dari laba rugi tahun berjalan dan penghasilan komprehensif lain

• Laporan laba dan rugi komprehensif dapat disajikan dengan dua cara:

– Satu laporan: bagian pertama laporan laba rugi dan dilanjutkan bagian kedua penghasilan
komprehensif lain

– Dua laporan: Laporan Laba Rugi dan Laporan Penghasilam Komprehensif yang dimulai dari laba
rugi tahun berjalan.

• Laba periode berjalan dan laba komprehensif dialokasikan untuk pemegang saham pengendali dan 
non pengendali.

• Klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat, jika disajikan berdasarkan fungsi diharuskan
pengungkapan berdasarkan sifat

• Penyajian “pos luar biasa / extraordinary item” tidak diperkenankan lagi

• Minimum line item untuk komponen laporan laba rugi komprehensif untuk memberikan informasi
kepada pengguna→ pendapatan, beban keuangan, pajak.
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Minimum Line Item Laporan Laba Rugi Komprehensif
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a. pendapatan;
b. biaya keuangan;
c. bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan joint 

ventures yang dicatat dengan menggunakan metode 
ekuitas;

d. beban pajak;
e. suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari:

– laba rugi setelah pajak dari operasi yang 
dihentikan; dan

– keuntungan atau kerugian setelah pajak yang 
diakui dengan pengukuran nilai wajar dikurangi 
biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset 
atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka 
operasi yang dihentikan;

f. laba rugi
g. komponen dari penghasilan komprehensif
h. bagian komprehensif dari etitas asosiasi dan ventura

bersama
i. total laba rugi komprehensif

• Ketika pos-pos pendapatan atau beban bernilai 
material, maka entitas mengungkapkan sifat dan 
jumlahnya secara terpisah:

– penurunan nilai persediaan /aset tetap dan 
pemulihannya

– restrukturisasi atas aktivitas-aktivitas suatu entitas 
dan untuk setiap liabilitas diestimasi atas biaya 
restrukturisasi;

– pelepasan aset tetap;
– pelepasan investasi;
– operasi yang dihentikan;
– penyelesaian litigasi; dan
– pembalikan liabilitas diestimasi lain.

• Entitas menyajikan analisis beban menggunakan 
klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya, mana yang 
dapat menyediakan informasi yang lebih andal dan 
relevan.
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Penghasilan Komprehensif Lain
• Penghasilan komprehensif lain: berisi pos-pos penghasilan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak

diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh SAK

• Penghasilan komprehensif lain disajikan berdasarkan kelompok:

❑ Tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi; 

– Surplus revaluasi aset tetap → direklasifikasi melalui saldo laba saat didepresiasi atau ketika aset dijual

– Penyesuaian imbalan kerja manfaat pasti – keuntungan/kerugian aktuaria→ tidak direklasifkasi.

– Keuntungan/kerugian dari instrumen yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan
komprehensif lain (FVOCI) – instrument ekuitas / tidak memenuhi test SPPI → jika dijual direklasifiksai saldo
laba

❑ Akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi.

– Keuntungan/kerugian dari instrumen yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan
komprehensif lain (FVOCI) – instrument utang / memenuhi test SPPI → jika dijual direklasifiksai ke laba rugi

– Cash flow hedge  → keuntungan/kerugian yang efektif→ kontrak berakhir→ L/R

– Translasi mata uang asing dari anak perusahaan / cabang dengan mata uang fungsional yang berbeda dengan
induk / pusat

❑ Bagian penghasilan komprehensif dari asosiasi→ diklasifikasikan berdasarkan yang akan direklasfikasi ke LR atau
tidak direklasifkasi tergantung jenis penghasilan komprehensif lainnya.
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Klasifikasi Beban – Sifat dan Fungsi

• Klasifikasi berdasarkan sifat lebih mudah 
karena tidak perlu alokasi beban menurut 
fungsi

Laba Rugi – Sifat

Pendapatan xxxx

Pendapatan lainnya (xxxx)

Total Pendapatan xxxx

Penghasilan lain xxxx

Bahan baku yang digunakan (xxxx)

Beban imbalan kerja (xxxx)

Beban penyusutan dan
amortiasai

(xxxx)

Beban lainnya (xxxx)

Total beban (xxxx)

Laba sebelum pajak xxxx

• Minimal biaya penjualan berdasarkan metode 
fungsi secara terpisah dari beban lain.

• Jika klasifikasi berdasarkan fungsi maka harus 
mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat 
beban, termasuk beban penyusutan dan & 
amortisasi dan imbalan kerja

Laba Rugi - Fungsi

Pendapatan xxxx

Beban penjualan (xxxx)

Laba bersih xxxx

Penghasilan lain xxxx

Beban Distribusi (xxxx)

Beban lain (xxxx)

Laba sebelum pajak xxxx

Pemilihan klasifikasi berdasarkan faktor historis dan industri

Ref:  PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan
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Laporan Perubahan Ekuitas

• Menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang diatribusikan kepada
pemilik entitas induk dan pihak non pengendali

• Untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif.

• Rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari :
– Laba rugi
– pos pendapatan komprehensif

– transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik

Laporan Perubahan Ekuitas atas Catatan atas Laporan Keuangan

• Analisis penghasilan kompurehsif lain berdasarkan pos

• Jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham, diungkapkan dalam
catatan atas laporan keuangan.

• Penyajian dibedakan untuk masing-masing kelas: 
– modal disetor
– Saldo akumulasi dari penghasilan komprehensif
– Saldo laba
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68

• Informasi arus kas memberikan
dasar bagi pengguna laporan
keuangan untuk menilai
kemampuan entitas dalam
menghasilkan kas dan setara kas
dan kebutuhan entitas dalam
menggunakan arus kas tersebut.

• PSAK 2 : Laporan Arus Kas
mengatur persyaratan penyajian
dan pengungkapan informasi
arus kas

Laporan Arus Kas
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Catatan atas Laporan Keuangan

• Catatan atas laporan keuangan

– Menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan akuntansi→ dasar pengukuran, kebijakan yang relevan, 
asumsi dalam estimasi; 

– Mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAL yang tidak disajikan di
bagian mana pun dalam laporan keuangan;

– Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam
laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami
laporan keuangan→ (pengelolaan modal)

▪ Sepanjang praktis, penyajian catatan atas laporan keuangan dilakukan
secara sistematis

▪ Membuat referensi silang atas setiap pos untuk informasi yag
berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan
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Catatan atas Laporan Keuangan

• Modal - Entitas mengungkapkan informasi yang 
memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk
mengevaluasi tujuan, kebijakan dan proses entitas dalam
mengelola modal.

– Informasi kualitatif, kuantitatif

– Pemenuhan persyaratan modal

• Instrumen keuangan yang memiliki fitur opsi jual dan
diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas – data kuantitatif
diklasifikasikan sebagai ekuitas, tujuan, kebijakan, proses, arus
kas keluar dan bagaimana penentuannya.
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Catatan atas Laporan Keuangan

• Pengungkapan lain

– Jumlah dividen diumumkan atau diumumkan sebelum penyelesaian
laporan keuangan.

– Jumlah dividen preferen yang tidak diakui.

• Pengungkapan berikut jika tidak diungkapkan di bagiian manapun dalam
informasi yang dipublikasi bersama LK:

▪ Domisili dan bentuk hukum, negara pendirian, alamat kantor dan lokasi
utama kantor

▪ Sifat operasi dan kegiatan utama

▪ Nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok
usaha

▪ Bagi entitas yang mempunyai umur terbatas, informasi tentang umur
entitas
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Penghasilan Komprehensif Lain – Tidak Direklasifikasi

• Entitas melakukan revaluasi aset tetap pada 2 Januari 2015. Nilai perolehan
600.000 akumulasi depresiasi 200.000. Aset direvaluasi menjadi 500.000 dan masa 
manfaat tersisa 10 tahun.

• Jurnal saat revaluasi

– Akumulasi Depresiasi 200.000

– Aset tetap 200.000

– Aset tetap 100.000

– Surplus revaluasi 100.000

• Jurnal saat depresiasi

– Beban Depresiasi 50.000

– Akumulasi Depresiasi 50.000

– Surplus Revaluasi 10.000

– Saldo Laba 10.000
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Amandemen PSAK 1 - 2020
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• Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai 
Jangka Pendek atau Jangka Panjang. Effektif 1 Januari 2023

• Mengklarifikasi salah satu kriteria dalam mengklasifikasikan liabilitas sebagai jangka panjang
yaitu mensyaratkan entitas memiliki hak untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas
setidaknya selama 12 bulan setelah periode pelaporan.

– menetapkan bahwa hak entitas untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas harus ada pada 
akhir periode pelaporan;

– mengklarifikasi bahwa klasifikasi tidak terpengaruh oleh niat atau harapan manajemen
tentang apakah entitas akan menggunakan haknya untuk menangguhkan penyelesaian
liabilitas;

– mengklarifikasi bagaimana kondisi pinjaman mempengaruhi klasifikasi dan

– memperjelas persyaratan untuk entitas mengklasifikasikan liabilitas berdasarkan
pada kemampuan untuk menyelesaikan liabilitas dengan menerbitkan instrumen ekuitas
sendiri.

Ref:  ED Amandemen PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan
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Amandemen PSAK 1 - 2021
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• Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan→ pengungkapan kebijakan akuntansi

• Kebijakan akuntansi material menggantikan istilah kebijakan akuntansi signifikan.

• Latar belakang→ praktik banyaknya informasi kebijakan akuntansi yang diungkapkan
dalam catatan atas laporan keuangan berlebihan dan formalitas.

• Amendemen PSAK 1 mengubah istilah “signifikan” menjadi “material” dan memberi
penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material. 

• Tidak seluruh kebijakan akuntansi terkait transaksi, peristiwa lain atau kondisi yang 
material dengan sendirinya menjadi material terhadap laporan keuangan entitas. 
Diberikan contoh keadaan di mana entitas mempertimbangkan kebijakan akuntansi
menjadi material terhadap laporan keuangan entitas.

• Informasi spesifik-entitas terkait kebijakan akuntansinya akan lebih berguna bagi
pengguna laporan keuangan.

• Entitas dapat mengungkapkan informasi kebijakan akuntansi yang tidak material 
sepanjang tidak mengaburkan informasi kebijakan akuntansi material.

• Informasi kebijakan akuntansi tidak material jika tidak memengaruhi persyaratan
pengungkapan terkait yang ditetapkan dalam PSAK lainnya

Ref:  ED Amandemen PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan
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PT ASTRA INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam miliaran rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ref: Laporan Keuangan PT. Astra Internasional Tbk, 2020
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Ref: Laporan Keuangan PT. Astra Internasional Tbk, 2020

PT ASTRA INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam miliaran rupiah, kecuali dinyatakan lain)
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PT ASTRA INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam miliaran rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ref: Laporan Keuangan PT. Astra Internasional Tbk, 2020
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Ilustrasi Laporan Laba Rugi dua Laporan

Referensi : Laporan Tahunan BP 2014
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Ilustrasi Laporan Laba Rugi dua Laporan
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ISAK 35
PENYAJIAN LAPORAN 
KEUANGAN ENTITAS 
BERORIENTASI NON 

LABA



Praktik Akuntabilitas Organisasi nonlaba di  Indonesia

Tidak ada 
keharusan 

menyusun LK, 
kecuali 

menerima hibah 
500jt dan tot 
aset bukan 

hibah 20milyar 

Entitas non laba 

non Pemerintah

Menyajikan 
laporan 

keuangan dengan 
dorongan 

stakeholder 
kepentingan 

donatur

Entitas 

nonlaba 

Pemerintah

▪ BLU – PP BLU menyatakan SAK yang berlaku umum.
▪ BLU - PMK 17/2015 PSAP BLU. Entitas BLU kekayaan

negara tidak dipisahan→ BLU menggunakan SAP 
▪ OJK – PSAK dan ISAK 35
▪ BPKH – PSAK dan ISAK 35
▪ BI – Kebijakan Akuntansi Keuangan BI
▪ Parpol – tidak menyebutkan standar mana yang 

digunakan namun harus menyusun laporan keuangan

81

Ormas yang 
menerima 
dana hibah 

wajib 
menyusun 

laporan 
keuangan 
sesuai SAK

PSAP

PSAK / SAK ETAP / 

ISAK 35

81

• Tidak membayar 
pajak atas surplus 
yang diperoleh 
untuk yayasan 
pendidikan; 

• Pendapatan bukan 
obyek pajak



Pendahuluan

❑ Referensi

▪ PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan

❑Latar Belakang

▪ PSAK 1 – menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorentasi laba.Jika
entitas dengan aktivitas non laba menerapkan PSAK 1 maka perlu menyesuaian deskripsi.

▪ Ruang lingkup PSAK 1 secara substansi telah mencakup ruang lingkup penyajian LK entitas
dengan aktivitas nonlaba.

▪ PSAK 1 tidak menyediakan pedoman penyajian LK entitas berorientasi non laba

▪ Entitas berorientasi non laba berbeda dalam:

▪ Cara memperoleh sumber daya tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat
ekonomik tidak sebandingkan dengan sumber daya yang diberikan.
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Pendahuluan

❑ Ruang Lingkup

▪ Berlaku untuk entitas berorientasi nonlaba terlepas bentuk badan hukumnya.

▪ Juga berlaku untuk ETAP.

▪ Diterapkan khusus untuk penyajian laporan keuangan

❑ Permasalahan

▪ Interpretasi ini membahas bagaimana entitas berorientasi non laba membuat penyesuaian:

▪ Deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos dalam laporan keuangan dan;

▪ Deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri
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Interpretasi

▪ Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba disusun
dengan memperhatikan persyaratan, struktur laporan dan persyaratan
minimal yang diatur dalam PSAK 1. (par 09)

▪ Entitas berorientasi non laba dapat membuat penyesuaian deskripsi
yang digunakan untuk beberapa pos dalam laporan keuangan. Misal:
pembatasan sumber daya (par 10)

▪ Entitas berorientasi non laba dapat membuat penyesuaian deskripsi
yang digunakan atas laporan keuangan. Misal Judul misal laporan
perubahan aset neto, bulan laporan laba rugi, untuk mencerminkan
fungsi yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangan. (par 11)

▪ Entitas berorientasi nonlaba tetap mempertimbangkan seluruh fakta
dan keadaan dalam menyajikan laporan keuangan termasuk catatan
atas LK, sehingga tidak mempengaruhi kualitas informasi yang
disajikan dalam LK. (Par 12)
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Contoh Ilustrasi dalam ISAK 35
bukan bagian dari standar

▪ Laporan Posisi Keuangan
▪ Menyajian pos penghasilan komprehensif pada bagian aset neto

tanpa pembatasan

▪ Menyajikan pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri

▪ Laporan Penghasilan Komprehensif
▪ Kolom tunggal

▪ Menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi aset neto

▪ Laporan Perubahan Aset Neto

▪ Laporan Arus kas

▪ Catatan atas Laporan Keuangan
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Laporan 
Posisi 
Keuangan

20X2 20X1

ASET

Aset Lancar

Kas  pada setara  kas xxxx xxxx

Piutang bunga xxxx xxxx

Investas i  jangka pendek xxxx xxxx

Aset lancar la in xxxx xxxx

Total Aset Lancar xxxx xxxx

Aset Tidak Lancar

Properti  investas i xxxx xxxx

Investas i  jangka panjang xxxx xxxx

Aset tetap xxxx xxxx

Total Aset Tidak Lancar xxxx xxxx

TOTAL ASET xxxx xxxx

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek

Pendapatan di terima di  muka xxxx xxxx

Utang jangka pendek xxxx xxxx

Total Liabilitas Jangka Pendek xxxx xxxx

Liabilitas Jangka Penjang

Utang jangka panjang xxxx xxxx

Liabi l i tas  imbal  kerja xxxx xxxx

Total Liabilitas Jangka Panjang xxxx xxxx

Total Liabilitas xxxx xxxx

ASET NETO

Tanpa pembatasan (without restrictions)

dari pemberi sumber daya**) xxxx xxxx

Dengan pembatasan (with restrictions) dari 

pemberi sumber daya (catatan B) xxxx xxxx

Total Aset Neto xxxx xxxx

ENTITAS XYZ

Laporan Pos is i  per 31 Desember 20X

(dalam jutaan rupiah)
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Laporan
Penghasilan
Komprehensif Tanpa 

Pembatasan 

dari 

Pemberi 

sumber 

Daya

Dengan 

Pembatasa

n dari 

Pemberi 

Sumber 

Daya

Jumlah

Tanpa 

Pembatasan 

dari 

Pemberi 

sumber 

Daya

Dengan 

Pembatasan 

dari 

Pemberi 

Sumber 

Daya

Jumlah

PENDAPATAN

Sumbangan xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Jasa  layanan xxxx - xxxx xxxx - xxxx

Penghas i lan investas i

jangka pendek

(catatan D) xxxx - xxxx xxxx - xxxx

Penghas i lan investas i

jangka panjang

(catatan D) xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Lain-la in xxxx - xxxx xxxx - xxxx

Total pendapatan xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

BEBAN

Gaji , upah xxxx - xxxx xxxx - xxxx

Jasa  dan profes ional xxxx - xxxx xxxx - xxxx

Adminis trati f xxxx - xxxx xxxx - xxxx

Depres ias i xxxx - xxxx xxxx - xxxx

Bunga xxxx - xxxx xxxx - xxxx

Lain-la in xxxx - xxxx xxxx - xxxx

Total  beban

(Catatan E) xxxx - xxxx xxxx - xxxx

Kerugian akibat kebakaran xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Total beban xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Surplus (Defisit) xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN xxxx - xxxx xxxx - xxxx

TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

ENTITAS XYZ

Laporan Penghas i lan Komprehens i f

untuk tahun yang berakhir pada tanggal  31 Desember 20X2

(dalam jutaan rupiah)

20X2 20X1

Ref: ISAK 35 Penyajian LK Entitas Berorientasi Non Laba 87



PSAK 2
LAPORAN ARUS KAS



PSAK 2: LAPORAN   ARUS  KAS

Informasi arus kas entitas berguna
sebagai dasar untuk menilai
kemampuan entias dalam 

menghasilkan kas dan setara kas 
serta menilai kebutuhan kas entitas

untuk menggunakan arus kas 
tersebut.

Laporan arus kas menggambarkan
perubahan historis dalam kas dan 

setara kas yang diklasifikasikan atas 
aktivitas operasi, investasi dan 

pendanaan selama satu periode

89



Kas dan Setara Kas

90

• Kas adalah saldo kas (cash on hand) dan rekening giro (demand) deposit.

• Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, 
berjangka pendek dan yang dapat dengan cepat dapat dijadikan kas dalam
jumlah yang dapat ditentukan dan memilki risiko perubahan nilai yang tidak
signifikan.

– Investasi segera jatuh tempo→ tiga bulan atau kurang

– Saham tidak termasuk kecuali preferen yang jatuh temponya telah
ditentukan

– Cerukan (bank overdraft) termasuk dalam kas / setara kas

• Arus kas tidak termasuk mutasi antara pos-pos yang termasuk kas atau setara
kas



Penyajian Laporan Arus Kas

• Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan 
diklasifikasikan menurut:

– Aktivitas operasi

– Aktivitas investasi

– Aktivitas pendanaan.

• Penyajian ketiga aktivitas tersebut dengan cara yang paling sesuai
dengan bisnisnya.

• Suatu transaksi tunggal dapat diidentifikasikan ke dalam lebih dari
satu aktivitas misal pelunasan pinjaman dan bunganya→
pendanaan dan operasi
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Arus Kas Operasi
▪ Aktivitas operasi adalah Aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan

merupakan aktivitas investasi dan pendanaan.

▪ Indikator utama menentukan apakan operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan 
memelihara kemampuan operasi entitas, membayar deviden dan melakukan investasi.

▪ Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut:
▪ Metode langsung→ kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan;
▪ Metode tidak langsung→ laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non kas, penangguhan atau

akrual dalam asset lancar dan kewajiban lancar dan unsur yang tidak terkait aktivitas operasi.

• Dianjurkan melaporkan dengan metode langsung→ informasi yang lebih berguna

Outflows terdiri dari:

Pembayaran kepada pemasok barang dan jasa

Pembayaran untuk karyawan.

Pembayaran klaim (asuransi), pembelian efek
(perusahaan efek), pengembalian kredit (bank)

Pembayaran biaya operasi

Pembayaran bunga, pajak.  

Inflows terdiri dari :

Penerimaan dari penjualan barang/jasa, royalti, 
pendapatan lain.

Penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi
pajak.

Penerimaan dari pemberian untuk bank dan
penjualan sekuritas dari perusahaan efek



Aktivitas Operasi – Metode tidak langsung

Laba sebelum
pajak dan

bunga

Arus kas dari
kegiatan operasi

Perubahan akrual aset dan 
liabilitas untuk aktivitas

operasional

+ Kerugian dan –
Keuntungan

aktivitas investasi
dan pendanaan

+ Beban bukan kas 
seperti depresiasi dan 

amortisasi
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Arus Kas Investasi

• Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi
lain yang tidak termasuk setara kas.

• Mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di
masa depan

Outflows terdiri dari:

Pembayaran kas untuk membeli aset tidak
tetap, aset tidak berwujud, biaya
pengembangan dikapiralisasi

Pembayaran kas dari kontrak future, forward, 
swap untuk aktivitas pendanaan.

Pembayaran untuk membeli instrumen
utang/ekuitas/ ventura selain untuk
diperdagangkan

Inflows terdiri dari :

Penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak
berwujud dan aset jangka panjang lain.

Penerimaan kas dari kontrak future/ forward, 
future untuk pendanaan

Penerimaan penjualan instrumen utang atau
kas (selain diperdagangkan)

Penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan
pinjaman dari pihak lain.
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Arus Kas Pendanaan

• Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta
komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas

• Memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas.

• Pelaporan Arus kas dari aktivitas Investasi dan pendanaan dilaporkan secara terpisah kelompok
utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan 
pendanaan kecuali yang boleh dilaporkan neto.

Outflows terdiri dari:

Pembayaran kas kepada pemiliki untuk

menarik atau menebus saham.

Pelunasan pinjaman

Pembayaran kas oleh lessee untuk

mengurangi saldo liabilitas terkait sewa

pembiayaan

Inflows terdiri dari :

Penerimaan kas dari penerbitan

saham.

Penerimaan kas dari penerbitan

obligasi, wesel, pinjaman jangka

pendek dan jangka panjang, hipotek,
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Laporan Arus Kas

• Arus kas bunga dan dividen diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan
secara konsisten.

– Beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan
(alternatif)

– Pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi
(alternatif)

– Dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau
operasi (alternatif)

– Pendapatan dividen dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi
(alternatif)

• Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan dan bunga pinjaman
diungkapkan secara terpisah.

• Perubahan nilai tukar dilaporkan dalam LAK untuk merekonsiliasi saldo awal
dan akhir kas dan setara kas.

• Pengungkapan transaksi non kas – investasi dan pendanaan
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AMANDEMEN PSAK 2 – 44A-44E

• Pengungkapan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas
dari aktivitas pendanaan

– perubahan yang timbul dari arus kas

– perubahan nonkas. (44A)

• Entitas mengungkapkan perubahan pada liabilitas yang timbul
dari aktivitas pendanaan sebagai berikut: 

a) perubahan dari arus kas pendanaan; 

b) perubahan yang timbul dari perolehan atau kehilangan pengendalian
entitas anak atau bisnis lain; 

c) dampak perubahan tingkat kurs valuta asing; 

d) perubahan pada nilai wajar; dan

e) perubahan lainnya. 
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AMANDEMEN PSAK 2 – 44A-44E

20X1 Arus

Kas

Perubahan non kas 20X2

Akuisisi Valas Nilai 

wajar

Pinjaman jangka Panjang 44.000 (2.000) - - - 42.000

Pinjaman jangka pendek 20.000 (1.000) - 400 - 19.400

Liabilitas sewa 8.000 (1.600) 600 - - 7.000

Aset yang dimiliki untuk

lindung nilai pinj jk

Panjang

(1.350) 300 - - (50) (1.100)

Jumlah liabilitas dari

aktivitas pendanaan

70.650 (4.300) 600 400 (50) 67.300
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Pelaporan Arus kas atas dasar netto

• Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan berikut ini dapat disajikan
menurut arus kas bersih / netto :

– Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan pelanggan jika lebih mencerminkan aktivitas
pelanggan daripada aktivitas operasi (pembayaran rekening giro, dana pelanggan dikelola entitas
asosiasi)

– Penerimaan dan pengeluaran untuk pos-pos dengan perputaran yang cepat, jumlah yang besar dan
jangka waktu singkat (transaksi kredit nasabah, pembelian dan penjualan investasi, pinjaman jangka
pendek)

– Untuk lembaga keuangan dengan arus kas neto

• Penerimaan dan pembayaran kas sehubungan dengan deposito

• Penempatan dan penarikan deposito pada lembaga keuangan lain

• Pemberian dan pelunasan uang muka dan pinjaman kepada nasabah
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Arus kas dalam mata uang asing

• Arus kas dari transaksi mata uang asing dibukukan dalam mata
uang fungsional entitas dengan mengalikan jumlah mata uang
asing tersebut dengan nilai tukar pada tanggal transaksi.

• Arus kas entitas anak di luar negeri dijabarkan berdasarkan nilai
tukar pada tanggal transaksi arus kas.

• Konsisten dengan PSAK 10.

• Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akibar
perubahan nilai tukar bukan arus kas.

• Perubahan nilai tukar dilaporkan dalam LAK untuk merekonsiliasi

saldo awal dan akhir kas dan setara kas.
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Investasi dalam asosiasi, anak, bisnis lain

• Investasi dilaporkan hanya terkait dengan arus kas yang terjadi antara
investor dan investee

• Arus kas yang berasal dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas
entitas anak dan bisnis lain disajikan secara terpisah dan
diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi.

• Pengungkapan atas perolehan dan kehilangan pengendalian entitas
anak dan bisnis:

– Jumlah imbalan

– Porsi imbalan yang merupakan kas atau setara kas

– Jumlah kas dan setara kas pada entitas anak di mana pengendalian
hilang

– Jumlah aset dan liabilitas selain kas /setara kas di mana
pengendalian hilang.
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Ketentuan lain

102

• Transaksi investasi dan pendanaan nonkas diungkapkan pada
bagian lain laporan keuangan sehingga dapat memberikan semua
informasi relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan.

• Entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas serta
menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam LAK dengan pos 
yang sama yang disajikan dalam laporan posisi keuangan.

• Entitas mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang 
signifikan yang tidak digunakan oleh kelompok usaha (restriksi) 
beserta pendapat manajemen.



Ilustrasi

Laporan Arus Kas

Metode Langsung Laporan Arus Kas Par 18a 20X2

Arus kas dari aktivitas operasi

Penerimaan kas dari pelanggan 30.150.000 

Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan (27.600.000)

Kas yang dihasilan operasi 2.550.000

Pembayaran bunga (270.000)

Pembayaran pajak penghasilan (900.000)

Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas operasi 1.380.000

Arus kas untuk aktivitas investasi

Akuisisi entitas anak X dengan kas (cat A) (550.000)

Pembelian aset tetap (cat B) (350.000)

Hasil dari penjualan peralatan 20.000

Penerimaan bunga* 200.000

Penerimaan dividen* 200.000

Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas investasi (480.000)

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Hasil dari penerbitan modal saham 250.000

Hasil dari pinjaman jangka Panjang 250.000

Pembyaran utang sewa pembiayaan (90.000)

Pembayaran dividen (1.200.000)

Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas investasi (790.000)

Kenaikan bersih kas dan setara kas 110.000

Kas dan setara kas pada awal periode 120.000

Kas dan setara kas pada akhir periode 230.000

* dapat disajikan sebagai arus kas dari
operasi
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Arus Kas Operasi Metode Tidak Langsung

Metode Langsung Laporan Arus Kas Par 18a 20X2

Arus kas dari aktivitas operasi

Laba sebelum pajak 3.350.000

Penyesuaian untuk:

Penyusutan 450.000

Kerugian selisih kurs 40.000

Pendapatan investasi (500.000)

Beban bunga 400.000

Kenaikan piutang usaha dan piutang lain (500.000)

Penurunan persediaan 1.050.000

Penurunan utang usaha (1.740.000)

Kas yang dihasilkan dari operasi 2.550.000

Pembayaran bunga (270.000)

Pembayaran pajak penghasilan (900.000)

Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas operasi 1.380.000
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Arus Kas Operasi Metode Tidak Langsung - Bank

Metode Langsung Laporan Arus Kas Par 18a 20X2

Arus kas dari aktivitas operasi

Penerimaan bunga dan komisi 28.447.000

Pembayaran bunga 23.436.000

Pembayarn piutang yang telah dihapus 237.000

Pembyaran kas kepada karyawan dan pemasok (997.000)

4.224.000

(Kenaikan) Penurunan dalam Aset operasi

Dana jangka pendek (650.000)

Deposito untuk tujuan pengendalian moneter 234.000

Ana uang muka kepada langganan 288.000

Kenaikan bersih dalam piutang kartu kredit (360.000)

Surat berharga jangka pendek yang diperjualbelikan (120.000)

(Kenaikan) Penurunan dalam Utan gObligasi

Deposito dari pelanggan 600.000

Sertifikat deposito yagn diperjualbelikan (200.000)

Kas bersih dan aktivitas operasi sebelum pajak 3.440.000

Pajak penghasilan (100.000)

Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas operasi 3.340

105



PSAK 3
LAPORAN 

KEUANGAN 
INTERIM



• Laporan keuangan interim merupakan laporan keuangan 
yang berisi baik laporan keuangan lengkap (seperti yang 
dijelaskan di PSAK atau laporan keuangan ringkas (seperti 
yang dijelaskan di Pernyataan ini) untuk suatu periode 
interim.

• Periode interim adalah suatu periode laporan keuangan 
yang lebih pendek dari satu tahun buku penuh.

Definisi dan Ruang Lingkup

▪ PSAK ini tidak mengatur entitas yang disyaratkan 
menerbitkan.

▪ Regulator, pemerintah mensyaratkan entitas tertentu untuk 
menerbitkan laporan keuangan interim sesuai SAK.

▪ Laporan keuangan interim dievaluasi kepatuhannya 
terhadap SAK

▪ Jika laporan keuangan interim tidak sesuai SAK, tidak 
menghalangi laporan keuangan tahunan mematuhi SAK.
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• Entitas diperbolehkan memilih menyusun laporan 
keuangan interim, informasi lebih sedikit 
dibandingkan dengan laporan keuangan tahunan.

• Pertimbangan: tepat waktu, biaya, pengulangan 
informasi

– Informasi lebih sedikit dibanding laporan tahunan

Isi Laporan Keuangan Interim
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Komponen dan Penyajian

• Laporan keuangan interim dapat disajikan :
– Laporan Keuangan Lengkap
– Laporan Keuangan Ringkas

• Komponen minimal laporan keuangan interim
– Laporan posisi keuangan ringkas
– Laporan laba rugi komprehensif dalam laporan terpisah atau digabung

• Pemutakhiran yang tidak signifikan terhadap catatan atas laporan keuangan
tahunan terkini, tidak perlu dibuat.

• Informasi yang material dan tidak diungkapkan di bagian manapun dalam 
laporan keuangan interim diungkapkan.

• Kepatuhan terhadap SAK harus diungkapkan.

• Keputusan materialitas pengakuan dan pengungkapan didasarkan pada 
data untuk periode interim.
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Pengakuan dan Pengukuran

• Entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dalam 
laporan keuangan interim sebagaimana yang diterapkan dalam 
laporan keuangan tahunan, kecuali untuk perubahan kebijakan 
akuntansi yang dilakukan setelah tanggal laporan keuangan 
tahunan terkini yang akan tercermin dalam laporan keuangan 
tahunan berikutnya. 

• Frekuensi pelaporan entitas (tahunan, semesteran, atau 
kuartalan) tidak mempengaruhi pengukuran hasil tahunannya. 

• Untuk mencapai tujuan tersebut, pengukuran untuk tujuan 
pelaporan interim dibuat atas dasar awal tahun buku sampai 
tanggal pelaporan.



Pengakuan dan Pengukuran

• Pendapatan musiman, berulang, atau berkala dalam suatu tahun buku tidak 
diantisipasi atau ditangguhkan pada tanggal interim, jika antisipasi atau penangguhan 
tidak akan sesuai pada akhir tahun buku.

• Biaya yang tidak beraturan selama tahun keuangan diantisipasi atau ditangguhkan 
untuk tujuan pelaporan interim jika, dan hanya jika, hal tersebut adalah tepat untuk 
mengantisipasi atau menangguhkan jenis biaya tersebut pada akhir tahun keuangan.

• Estimasi

– Penetapan prosedur pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan interim 
untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan adalah andal, serta 
pengungkapan yang sesuai untuk semua informasi keuangan material yang relevan 
untuk memahami posisi atau kinerja keuangan entitas. 

– Jika pengukuran dalam laporan keuangan tahunan dan interim berdasarkan pada 
estimasi yang masuk akal, maka penyusunan laporan keuangan interim umumnya 
akan membutuhkan penggunaan metode estimasi yang lebih banyak daripada 
laporan keuangan tahunan.
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PSAK 5

SEGMEN OPERASI



Segmen Operasi

Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan
keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis
yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi.

Penyusunan laporan
keuangan didasarkan

pada perspektif
kebutuhan informasi
oleh pihak eksternal

Penyusunan laporan
keuangan didasarkan

pada perspektif
kebutuhan informasi
oleh pihak internal
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Segmen Operasi

• Segmen operasi adalah komponen dari entitas: 
– Terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan menimbulkan

beban,
– Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional

untuk alokasi sumber daya dan menilai kinerja, dan
– Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan

• Kriteria suatu unit dianggap sebagai segmen: 10% dari pendapatan, laba rugi atau aset. 

• Pengungkapan:
– Jika tidak memenuhi ambang batas dapat dipertimbangkan (10% pendapatan, laba

rugi atau aset) → jika manjemen percaya informasi tersebut berguna bagi
pengguna.

– Yang tidak memenuhi ambang batas dapat digabung jika memenuhi kriteria
agregasi.

– Jika yang dilaporkan kurang dari 75% dari pendapatan entitas→ tambahan segmen
diidentifikasi (walau tidak memenuhi kriteria).

– Segmen operasi lain yang tidak dilaporkan digabungkan dan diungkapkan dalam
kategori “semua segmen lain”.
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Segmen Operasi – Penyesuaian 2015

Informasi Umum

• Menambahkan persyaratan pengungkapan yang dibuat oleh manajemen ketika
menerapkan kriteria penggabungan segmen operasi, termasuk deskripsi singkat
segmen operasi yang telah digabungkan dan indikator ekonomik yang telah dinilai
dalam menentukan bahwa segmen operasi yang digabungkan memiliki karakteristik
ekonomik yang serupa.

Rekonsiliasi 
• mengklarifikasi bahwa rekonsiliasi total aset segmen dilaporkan terhadap aset entitas 

hanya diungkapkan jika aset segmen dilaporkan sesuai dengan paragraf 23.
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Ilustrasi Pengungkapan Segmen Operasi
Kebijakan akuntansi: ac Pelaporan Segmen

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasional. Pengambil

keputusan operasional bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya, menilai kinerja segmen operasi dan membuat keputusan strategis.

Ref: Laporan Keuangan PT. Astra Internasional Tbk, 2020



Ilustrasi Pengungkapan Segmen Operasi

Ref: Laporan Keuangan PT. Astra Internasional Tbk, 2020
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