
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN USAHA

Oleh :

7 LANGKAH
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LAPORAN KEUANGAN

Suatu laporan yang berisi informasi
keuangan mengenai suatu badan usaha
yang akan dipergunakan oleh pihak-
pihak yg berkepentingan sebagai bahan
pertimbangan dalam pembuatan
keputusan.



Akuntansi

Akuntansi Keuangan
Laporan keuangan dan 

pengungkapannya

Akuntansi Manajemen
Rencana, Anggaran dan Laporan 

Kinerja Unit

Pemakai External
Investor, kreditor,

supplier, pelanggan, dll.

Pemakai Internal
Manajer untuk tujuan 

pengelolaan perusahaan

AKUNTANSI KEUANGAN DAN MANAJEMEN



2
Ketahui 
kebutuhan 
informasi 
stakeholders

STAKEHOLDERS
Internal:
Pemilik, 

manajer, 
pegawai 

Eksternal:   
Pelanggan, 
kreditor, 
pemerintah

1
Identifikasi 
stakeholders

Sistem 
Informasi 
Akuntansi

Rancang sistem 
informasi akuntansi 
untuk memenuhi 
kebutuhan 
stakeholders

34Catat data 
ekonomik dari 
aktivitas bisnis
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Siapkan 
laporan 
akuntansi 
untuk 
stakeholders

Proses Penyediaan Informasi



Alur Transaksi Bisnis

1 Persetujuan 
transaksi 2 Transaksi 

terjadi 3 Dokumen 
disiapkan

4 Catat di 
jurnal 5 Posting ke 

buku besar
6 Siapkan Laporan 

Keuangan



Langkah #1

• Membuat neraca saldo adalah menyusun daftar rekening-rekening 
buku besar dengan saldo debit dan kredit.

• Neraca saldo ini disusun bila semua jurnal sudah dibukukan ke 
masing-masing rekeningnya.

• Penyusunan Neraca Saldo ini dilakukan sebelum membuat jurnal 
penyesuaian sehingga disebut juga neraca saldo yang belum 
disesuaikan.

• Penyusunan Neraca Saldo adalah langkah pertama untuk membuat 
jurnal penyesuaian dan Neraca Lajur.

• Selain itu dapat juga digunakan untuk memeriksa keseimbangan 
debit dan kredit dari seluruh rekening buku besar.

Membuat Neraca 
Saldo



CONTOH



Fungsi jurnal penyesuaian adalah
membuat penyesuaian untuk
transaksi tertentu. Misalnya, transaksi
asuransi dibayar di muka, penyusutan
aktiva tetap.

Mengumpulkan data yang diperlukan 
untuk membuat jurnal penyesuaian

Langkah #2



contoh jurnal penyesuaian untuk transaksi tertentu :



• Neraca lajur (daftar kerja) merupakan 
suatu cara untuk memudahkan 
penyusunan laporan keuangan.

• Penyusunan neraca lajur dimulai dari 
neraca saldo dan disesuaikan dengan 
data yang diperoleh dari langkah nomor 
#2 di atas.

Membuat Neraca Lajur 
(daftar kertas kerja)

Langkah #3



contoh neraca lajur :



• Karena dalam neraca lajur sudah 
dipisahkan jumlah-jumlah yang akan 
dilaporkan dalam neraca dan laporan laba 
rugi.

• Kolom neraca dan laba rugi dalam neraca 
lajur (daftar kerja) diubah bentuknya 
sehingga dapat dihasilkan neraca dan 
laporan laba rugi yang mudah dibaca dan 
dianalisa.

Membuat Laporan
Laba Rugi dan Neraca

Langkah #4



Contoh Laba Rugi dan Neraca 



Jurnal penutupan adalah jurnal untuk
menutup semua rekening nominal ke
rekening rekening laba rugi dan
memindahkan saldo rekening laba rugi ke
rekening laba tidak dibagi.

Menyesuaikan dan menutup rekening-
rekening dengan Jurnal Penutup

Langkah #5



Perhatikan contoh berikut ini:



• Sesudah jurnal penyesuaian dan 
penutupan dibukukan ke masing-masing 
rekeningnya.

• Maka untuk memeriksa keseimbangan 
debit dan kredit rekening-rekening yang 
masih terbuka dibuat neraca saldo 
sesudah penutupan.

Membuat neraca saldo setelah 
penutupan

Langkah #6



contoh neraca saldo setelah penutupan :



Pengertian Jurnal penyesuaian kembali 
adalah jurnal untuk menghapus rekening-
rekening antisipasi (accrued) dan transitoris 
(prepaid) yang timbul dari jurnal 
penyesuaian akhir periode dan 
mengembalikannya ke rekening nominal.

Menyesuaikan kembali rekening-
rekening

Langkah #7



Perhatikan contoh ayat jurnal penyesuaian 
berikut ini:



TERIMAKASIH


