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Pengertian Akuntasi Agribisnis

Definisi akuntansi merupakan suatu proses

yang meliputi (1) pencatatan, (2)

penggolongan, (3) peringkasan, (4)

pelaporan, dan (5) penganalisisan data

keuangan dari suatu organisasi. Kegiatan

pencatatan dan penggolongan adalahproses

yang dilakukan secara rutin dan berulang-

ulang setiap kali terjadi transaksi keuangan.

Sedangkan kegiatan pelaporan dan

penganalisisan biasanya hanya dilakukan

pada waktu tertentu. Dari pengertian di

atas dapat disimpulkan bahwa laporan

keuangan merupakan alat informasi yang

menghubungkan perusahaan dengan

pihakpihak yang berkepentingan yang

menunjukkan

Kondisi kesehatan keuangan perusahaan

dan kinerja perusahaan.

Secara prinsip pembukuan atau laporan keuangan 

terdiri dari beberapa komponen yang sangat urgen 

untuk sebuah perusahaan untuk mengetahui sehat 

tidaknya sebuah usaha. Menurut Standar Akuntansi 

Keungan (2004), menyatakan bahwa laporan 

keuangan terdiri dari: (1) Neraca, (2) laporan Laba-

rugi, (3) Laporan Perubahan Modal, (4) Laporan 

Arus Kas 
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Aktiva (assets):

 Suatu manfaat ekonomi masa datang

 Dikuasai oleh perusahaan

 Timbul akibat telah terjadinya suatu transaksi

Kewajiban (liabilities):

 Pengorbanan manfaat ekonomi masa datang

 Menjadi kewajiban pada saat pelaporan

 Timbul akibat telah terjadinya suatu transaksi



Pendapatan (revenues):

 Aliran masuk sumber ekonomi (kas atau aset 

lainnya) ke dalam perusahaan atau kenaikan 

aset yang berasal dari penyerahan barang atau 

jasa sebagai kegiatan utama atau sentral 

perusahaan.

 Penyerahan barang atau jasa pada umumnya 

terjadi karena transaksi penjualan.



Persamaan Akuntansi

Transaksi adalah suatu kejadian atau

kondisi ekonomi yang secara

langsung mempengaruhi kondisi

keuangan



Persamaan Akuntansi

Sedangkan yang disebut persamaan akuntansi adalah

hubungan antara aktiva, kewajiban (liabilities) dan

modal pemilik (owner equity) yang dinyatakan dalam

suatu persamaan. Unsur-unsur persamaan akuntansi

terdiri dari 3 (tiga) yaitu : aktiva, Utang (liabilities) dan

modal pemilik (owner equity).

Aktiva   =  Utang  +  Modal



Persamaan Akuntansi

Persamaan akuntansi itu adalah keseimbangan antara sisi Aktiva

(kiri) dan sisi Pasiva (kanan). 

Pada dasarnya pengaruh perubahan atas transaksi keuangan berkisar

pada :

Bertambahnya harta diimbangi dengan bertambahnya modal

Bertambahnya harta diimbangi dengan berkurangnya harta lain

Bertambahnya harta diimbangi dengan bertambahnya utang

Berkurangnya harta diimbangi dengan berkurangnya utang

Berkurangnya harta diimbangi dengan berkurangnya modal

:



Persamaan Akuntansi

Pengertian 3 (tiga) unsur persamaan akuntansi

 Aktiva (assets) adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan

dan memberikan keuntungan bagi usaha tersebut di masa

mendatang. Contohnya kas, piutang, tanah/bangunan, 

kendaraan, peralatan dan lain-lain.

 Utang (liabilities) adalah berupa Utang atau pinjaman yang 

harus dibayarkan kepada pihak luar. 

 Modal pemilik (owner equity) adalah jumlah aktiva yang 

tersisa setelah dikurangi kewajiban-kewajiban. 



Buatlah Persamaan Akuntansinya

Aktiva Pasiva

Kas + Piutang + Perlengkapan + Peralatan        =      Utang usaha + Modal 



Arus kas

Laporan Arus Kas

Menurut Kasmir (2008:29), laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan

semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh

langsung atau tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas terdiri dari arus kas

masuk (cash in) dan arus kas keluar (cash out) selama periode tertentu.
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Laporan Laba rugi

Laporan laba rugi

Laporan keuangan  laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukan pendapatan-

pendapatan  dan biaya-biaya dari suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu. 

Selisih antara pendapatan dengan biaya merupakan laba yang diperoleh atau rugi 

yang diderita oleh perusahaan. Laporan laba rugi yang kadang-kadang disebut 

laporan penghasilan atau laporan pendapatan dan biaya merupakan laporan yang 

menunjukkan kemajuan keuangan perusahaan dan juga merupakan tali 

perhubungan dua neraca yang berurutan. 
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Laporan Perubahan Modal

Laporan Perubahan Modal

Menurut Partiwi Dwi Astuti (2012: 155), laporan perubahan modal menyediakan 

informasi peningkatan atau penurunan modal pemilik dalam periode akuntansi 

tertentu. Tambahan  modal pemilik dan laba bersih merupakan hal yang dapat 

meningkatkan  modal pemilik, sedangkan rugi, prive atau pembagian deviden 

merupakan pengurang modal pemilik. Informasi yang disajikan dalam laporan 

perubahan modal berkaitan dengan laporan laba rugi yang telah tersusun 

sebelumnya. Oleh karenanya, sangat tidak mungkin untuk menyusun laporan 

perubahan modal tanpa sebelumnya menyusun laporan laba rugi terlebih dahulu. 
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Neraca

Laporan Neraca

Neraca atau sering disebut juga laporan posisi keuangan. Menurut AL Haryono

Jusuf (2001:21) neraca adalah suatu daftar yang menggambarkan aktiva (harta

kekayaan), kewajiban dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Neraca dibuat

dengan maksud untuk menggambarkan posisi keuangan suatu organisasi pada saat

tertentu

Komponen neraca antara lain:

1. Aktiva (asset) yang terdiri atas akitva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lain-lain.

2. Kewajiban (liability) yang terdiri atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban 

jangka panjang.

3. Modal yang terdiri dari Modal setor dan Laba yang ditahan. 
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For Example

Berikut ini adalah transaksi dari usaha baber shop milik Pak Ahmad

A. Pak Ahmad mendirikan usaha pangkas rambut (baber shop) 

dengan menyetor uang pribadinya sebesar Rp. 20.000.000,00

B. Dibeli secara tunai peralatan cukur yaitu berupa alat cukur listrik

seharga Rp. 5 juta

C. Dibeli perlengkapan mencukur berupa silet, sisir, kain dsb sebesar

Rp. 1.500.000,00

D. Dibeli kursi cukur listrik sebagai peralatan mencukur seharga

Rp. 2 juta secara kredit

E. Diterima pendapatan dari mencukur sebesar Rp. 1.000.000,00

F. Menerima order mencukur pelanggan seharga Rp. 250.000,00 dan

akan dibayar bulan depan

G. Dibayarkan gaji para pencukur yaitu untuk 2 (dua) orang @ 

Rp.    150.000,00

H. Pada akhir bulan diterima sebagian piutang dari pelanggan

sebesar Rp. 250.000,00 dibayar tunai.



Buatlah Persamaan Akuntansinya ( Laporan Arus kas)

A K T I V A P A S S I V A

Kas Piutang Perlengkapan Peralatan Utang usaha Modal 

A 20.000.000 20.000.000

B -5.000.000 5.000.000

15.000.000 - - 5.000.000 - 20.000.000

C -1.500.000 1.500.000

13.500.000 - 1.500.000 5.000.000 20.000.000

D - - - 2.000.000 2.000.000

13.500.000 - 1.500.000 7.000.000 2.000.000 20.000.000

E 1.000.000 1.000.000

14.500.000 - 1.500.000 7.000.000 2.000.000 21.000.000

F 250.000 250.000

14.500.000 250.000 1.500.000 7.000.000 2.000.000 21.000.000

G -300.000 -300.000

14.200.000 250.000 1.500.000 7.000.000 2.000.000 20.700.000

H 250.000 -250.000 250.000

14.450.000 0 1.500.000 7.000.000 2.000.000 20.950.000
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Usaha Barber Shop Pak Ahmad

Laporan Laba Rugi

Untuk Periode yang berakhir tanggal 31 November 2021

Pendapatan 1.250.000
Perdapatan transaksi E

Pendapatan Transaksi H
1.000.000 

250.000
Beban Usaha

Biaya Gaji pegawai 2 orang 300000

Jumlah beban Usaha 300000

Laba bersih 990.000
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Usaha Barber Shop Pak Ahmad

Perubahan Modal

Untuk Periode yang berakhir tanggal 31 November 2021

Modal Awal Per 1 November 20.000.000

Laba Bersih Bulan Januari

Pengambilan Pribadi (Prive)
990.000 

0
Penambahan Modal 990.000
Modal Akhir per 31 Novermber 20.990.000



Copy right R DT’04

Usaha Barber Shop Pak Ahmad

Neraca

Per 31 November 2021

Aktiva Lancar

Kas Rp 14.450.000

Piutang Usaha Rp 0

Perlengkapan/Supplies Rp 1.500.000

Jumlah Aktiva Lancar Rp 15.950.000

Aktiva Tetap

Peralatan Rp 7.000.000

Jumlah Total  aktiva Rp 22.950.000

Hutang Lancar Rp 2.000.000

Modal Rp 20.950.000

Jumlah Total  Passiva Rp 22.950.000



Toko agribisnis kacang mete milik Bpk Ilham baru dibuka awal tahun 2021,  lokasi 

ditempatkan di kamar paling depan rumahnya. Sementara kamar tersebut  tidak dimasukkan 

sebagai asset toko, tetapi dianggap menyewa. Selama bulan Januari 2014 transaksi keuangan 

yang dilakukan sebagai berikut:
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1 Jan

2 Jan

5 Jan

7 Jan

9 Jan

14 Jan

15 Jan

20 Jan

22 Jan

25 Jan

29 Jan

30 Jan

31 Jan

Bpk Ilham menyetor uang tunai Rp1.000.000,00 sebagai investasi pertamanya atau

modal awalnya di Toko.

Membeli secara tunai peralatan Toko seharga Rp 300.000,00

Membayar uang sewa kamar untuk bulan Januari sebesar Rp 100.000,00

Membeli secara kredit dari Toko Makmur peralatan seharga Rp 500.000,00 dan

perlengkapan (s uplies) seharga Rp 200.000,00.

Dipinjam uang dari Bank dengan menandatangani sebuah wesel jangka 3 bulan bunga

12% per tahun senilai Rp 750.000,00

Mengantar pesanan kacang mete kepada toko Reski senilai Rp 450.000,00 dan

langsung dbayar tunai.

Dibayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar Rp 150.000,00

Mengantar pesanan kacang mete pada toko Jaya senilai Rp 550.000,00. diterima tunai

sebanyak Rp 250.000,00 dan sisanya akan dilunasi bulan Pebruari 2007

Diangsur utang kepada Toko Makmur sebesar Rp 200.000,00

Dibayar rekening listrik untuk bulan Januari Rp 75.000,00

Diterima dari toko jaya angsuran utangnya sebanyak Rp 150.000,00

Diambil uang tunai oleh bpk Ilham sebesar Rp 100.000,00 untuk kepentingan

pribadinya.

Dibayar bunga atas wesel untuk bulan Januari sebesar Rp 7.500,00


