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 PEMBUATAN LAPORAN PERUBAHAN MODAL,  

 NERACA, DAN LAPORAN ARUS KAS 

 
 

Disamping laporan laba/rugi, laporan keuangan yang dihasilkan dari 

penyusunan laporan keuangan adalah laporan perubahan modal, neraca 

dan laporan arus kas. Bab ini mendiskusikan tentang ketiga hal tersebut. 

 

A. Pembuatan Laporan Perubahan Modal 

  etelah pencatatan jurnal penutup maka perusahaan membuat 

laporan perubahan modal. Laporan ini menyajikan informasi keuangan 

tentang perubahan modal selama satu periode. Perubahan modal terjadi 

karena penambahan setoran dari pemilik selama periode berjalan, 

pengambilan aktiva oleh pemilik yang dicatat di akun Pribadi, dan laba/rugi 

bersih yang diperoleh selama satu periode; laba menambah modal, 

sedangkan rugi mengurangi modal. 

 

B. Langkah-langkah Pembuatan Laporan Perubahan Modal 

  erikut ini langkah-langkah pelaporan perubahan modal: 

1. Tulislah nama perusahaan, phrasa “Laporan Perubahan Modal” dan 

periode laporan. 

2. Tulislah saldo awal periode akun Modal (nilai rupiah diperoleh dari 

saldo awal periode akun Modal). 

3. Tambahkan perubahan yang merupakan penambahan-penambahan 

modal beserta nilai rupiahnya selama periode berjalan (nilai rupiah 

diperoleh dari sisi kredit akun Modal yang terjadi selama periode 

berjalan). 

4. Kurangkan perubahan yang merupakan pengurangan modal dari 

pengambilan pribadi (nilai rupiah diperoleh dari akun Pribadi). 

5. Tambahkan (kurangkan) modal dari laba (rugi) selama satu periode yang 

dihasilkan perusahaan. 

6. Tulislah keterangan “Saldo Akhir” dari hasil penghitungan no. 1 s/d 5. 

 

www.cherrycorner.com
Note
Pemilik lazimnya mengambil aktiva untuk kepentingan pribadi dalam bentuk kas. Namun demikian, pengambilan aktiva selain kas untuk kepentingan pribadi oleh pemilik juga dimungkinkan. Jurnal dibuat sesuai dengan akun-akun yang berubah dari transaksi pengambilan Pribadi tersebut.

www.cherrycorner.com
Note
Periode laporan adalah satu periode, BUKAN tanggal tertentu.

www.cherrycorner.com
Note
Laba menambah modal, sedangkan rugi mengurangi modal.
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C. Neraca 

  eraca (disebut juga laporan posisi keuangan) menunjukkan saldo 

akun-akun aktiva, utang, dan modal pada tanggal tertentu. Berdasar 

neraca ini, para pengguna laporan keuangan dapat mengetahui saldo/posisi 

keuangan setiap akun aktiva, utang, dan modal pada tanggal tertentu. 

Terdapat dua istilah neraca, yaitu neraca awal dan neraca akhir. 

Neraca awal menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada awal periode 

sebelum perusahaan memulai kegiatan bisnisnya di periode tertentu. 

Sedangkan neraca akhir menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada 

akhir periode, setelah diperhitungkan laba/rugi selama satu periode.  

 

D. Pencantuman Akun di Neraca 

  eraca terdiri dua sisi, yaitu sisi debet yang berisi akun-akun aktiva, 

dan sisi kredit yang berisi akun-akun utang dan Modal. Hal ini 

mencerminkan persamaan dasar akuntansi. Urutan penyajian akun-akun 

di neraca adalah sebagai berikut: 

a. Aktiva; disusun berdasar tingkat kemudahan aktiva tersebut diubah 

menjadi alat pembayaran tunai (uang). Lazimnya aktiva dikelompokkan 

menjadi dua kategori, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. 

b. Utang; disusun berdasar periode pelunasan utang. Utang yang 

dicantumkan di neraca dimulai dari utang lancar dilanjutkan utang 

jangka panjang. 

c. Modal; disajikan di neraca setelah penyajian akun-akun utang.   

 

E. Akun Kontra dan Penyajiannya di Neraca 

  gar dapat menyajikan informasi lebih baik, PABU membuat akun 

kontra. Yang dimaksud dengan akun kontra adalah akun yang merupakan 

pengurang akun lain dimana penyajiannya persis di bawah akun yang 

dikurangi tersebut. Terdapat beberapa akun kontra, dua (2) diantaranya 

adalah: 

a. Akumulasi penyusutan aktiva tetap; merupakan akun kontra untuk 

akun aktiva tetap. Saldo akun Aktiva tetap yang dikurangi dengan akun 

www.cherrycorner.com
Note
Dalam banyak situasi, neraca akhir dan neraca awal periode berikutnya adalah sama.

www.cherrycorner.com
Note
Hal ini mengikuti PDA, yaitu AKTIVA = UTANG + MODAL. Neraca terdiri dari dua sisi, yaitu sisi kiri (debet) yang berisi akun-akun elemen aktiva, dan sisi kanan (kredit) yang berisi akun-akun elemen utang dan elemen modal.

www.cherrycorner.com
Note
Meskipun bersaldo kredit, akun Akumulasi penyusutan dituliskan di sisi aktiva sebagai pengurang akun Aktiva tetap.
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Akumulasi penyusutan menggambarkan nilai buku aktiva tetap 

tersebut. 

b. Cadangan piutang tak tertagih; merupakan akun kontra untuk piutang 

usaha. Saldo piutang usaha yang dikurangi dengan saldo akun 

Cadangan kerugian piutang usaha menggambarkan nilai bersih yang 

dapat direalisasikan dari piutang (net realizable value). 

 

F. Langkah-langkah Pembuatan Neraca 

  ebelum membuat neraca, tuntaskan penulisan akun-akun riil di 

neraca lajur kolom “Neraca”. Setelah itu selesai maka buatlah neraca 

dengan langkah-langkah berikut ini: 

1. Tulislah phrasa “Neraca”, nama perusahaan, dan tanggal neraca. 

2. Tulislah saldo akun-akun yang tercantum di neraca lajur kolom 

“Neraca” ke neraca dengan ketentuan sbb: 

a.   Akun aktiva, dimulai dari Kas, dicatat di sisi debet 

b.   Akun utang, dimulai dari utang lancar, di sisi kredit 

c.   Akun modal, di bawah akun-akun utang, di sisi kredit.Saldo akun 

Modal adalah saldo setelah diperhitungkan laba/rugi, dan saldo 

akun Pribadi (perubahan akun Modal akhir periode diperoleh 

melalui proses jurnal penutup). 

3. Jumlahkan saldo akun-akun yang ada di sisi debet dan kredit. Total 

saldo kedua sisi harus sama. 

 

G. Laporan Arus Kas 

  aporan arus kas menyajikan informasi tentang aliran masuk kas 

dan aliran keluar kas perusahaan selama satu periode. Laporan ini 

memberikan informasi tentang perubahan kas selama satu periode yang 

diklasifikasikan menjadi tiga (3) jenis kegiatan utama perusahaan, yaitu: 

a. Kegiatan operasional (operating activities),  

b. Kegiatan investasi (investing activities), dan 

c. Kegiatan pendanaan (financing activities).  

Kegiatan operasional meliputi transaksi-transaksi yang berkaitan 

dengan pengeluaran biaya dan pemerolehan pendapatan untuk 

www.cherrycorner.com
Note
Beberapa penulis menyebutnya akun "Cadangan piutang tak tertagih". Meskipun bersaldo kredit, akun Cadangan ini ditampilkan di sisi aktiva sebagai pengurang akun Piutang dagang.
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menghasilkan laba dari kegiatau rutin perusahaan. Kegiatan investasi 

meliputi transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pembelian dan 

penjualan aktiva untuk investasi yang dilakukan perusahaan. Sedangkan 

kegiatan pendanaan meliputi transaksi-transaksi pemerolehan dan 

penggunaan dana perusahaan. 

 

H. Langkah-langkah Pembuatan Laporan Arus Kas 

   erikut ini langkah-langkah pembuatan laporan arus kas: 

1. Tulislah phrasa “Laporan Arus Kas”, nama perusahaan, dan periode 

laporan. 

2. Dimulai klasifikasi pertama, yaitu aktivitas operasional. Tulislah 

peristiwa-peristiwa aliran masuk kas beserta nilai rupiahnya, 

dilanjutkan dengan peristiwa-peristiwa aliran keluar kas. Hitunglah 

selisihnya. 

3. Berikutnya adalah arus kas dari kegiatan investasi. Tulislah peristiwa-

peristiwa aliran masuk kas beserta nilai rupiahnya, dilanjutkan dengan 

peristiwa-peristiwa aliran keluar kas dari kegiatan investasi. Hitunglah 

selisihnya. 

4. Terakhir adalah kegiatan pendanaan. Tulislah peristiwa-peristiwa aliran 

masuk kas beserta nilai rupiahnya, dilanjutkan dengan peristiwa-

peristiwa aliran keluar kas dari kegiatan pendanaan. Hitunglah 

selisihnya 

5. Jumlahkan semua selisih, dan jumlahnya harus sama dengan saldo di 

akun Kas yang tercantum di neraca akhir. 

 

I. Aplikasi Pembuatan Laporan Perubahan Modal, Neraca dan Laporan 

Arus Kas 

  erikut ini adalah contoh laporan perubahan modal (Peraga 14.1), 

neraca (Peraga 14.2) dan laporan arus kas (Peraga 14.3) di perusahaan 

Cherry.  
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Peraga 14.1: Laporan Perubahan Modal 
 

Laporan Perubahan Modal (Rp) – Cherry 
Perusahaan Cherry – Untuk Periode 2007 

 Modal awal, 1 Januari 2007  0 

 Penyetoran modal:   

 1 Jan. Tunai 10.000.000  

 2 Jan. Komputer 3.000.000  

 20 Mei Tunai  1.000.000  

 Total penyetoran modal 2007  14.000.000 

   14.000.000 

 (-) Pengambilan modal (Pribadi)  (2.000.000) 

   12.000.000 

 Laba (Rugi), 2007  8.250.000 

 Modal akhir, 31 Desember 2007  20.250.000 

 

Peraga 14.2: Neraca 
 

  NERACA (Rp) – Cherry 
  Perusahaan Cherry – 31 Desember 2007 

Kas 3.000.000 Utang usaha 2.000.000 

Piutang usaha 4.000.000 Sewa gudang diterima 

dimuka 

1.000.000 

Sewa kendaraan dibayar 

dimuka 

6.000.000 Utang biaya iklan 750.000 

Supplies 2.000.000 Modal 20.250.000 

Peralatan kantor 10.000.000    

(-) Ak. cad. penyusutan (1.000.000)   

Total 24.000.000 Total 24.000.000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cherrycorner.com
Note
Nilai rupiah Modal akhir yang tercantum di laporan perubahan modal SAMA dengan nilai rupiah Modal yang tercantum di Neraca. Oleh karenanya, lazimnya laporan perubahan modal dibuat terlebih dahulu. Neraca dibuat setelah laporan perubahan modal diselesaikan.
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Peraga 14.3: Laporan Arus Kas 
 

Laporan Arus Kas  
Perusahaan Cherry – Untuk Periode 2007 

Aliran Kas dari kegiatan operasional:  

     Kas diterima dari pelanggan 20.000.000 

     Kas diterima dari pendapatan lain-lain 3.000.000 

     Kas dibayarkan untuk supplies (3.000.000) 

     Kas dibayarkan untuk biaya gaji (7.000.000) 

     Kas dibayarkan untuk biaya sewa kendaraan (10.000.000) 

     Aliran kas Netto dari aktivitas operasional 3.000.000 

Aliran kas dari kegiatan Pendanaan 0 

Aliran kas dari kegiatan investasi 0 

Kenaikan (Penurunan) Kas 3.000.000 

Saldo Kas Awal Periode, 1/1 – 2007 0 

Saldo Kas Akhir Periode, 31/12 – 2007 3.000.000 

 

Lampiran 14A dan Lampiran 14B menunjukkan neraca lajur 10 dan 12 

kolom di perusahaan Cherry. Kedua neraca lajur tersebut bermanfaat 

terutama untuk membuat neraca dan laporan perubahan modal. 

www.cherrycorner.com
Note
Saldo kas akhir periode harus sama dengan saldo kas yang tercantum di neraca akhir pada periode yang sama.
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KESIMPULAN 

 
   iga (3) laporan keuangan yang selanjutnya dibuat adalah laporan 

perubahan modal, neraca dan laporan arus kas. Laporan perubahan modal 

menyajikan informasi perubahan modal karena tambahan setoran modal, 

pengambilan pribadi, dan laba/rugi perusahaan selama satu periode. 

Neraca menyajikan informasi tentang posisi keuangan elemen aktiva, utang, 

dan modal perusahaan pada tanggal tertentu. Berbeda dengan 3 laporan 

lainnya, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan 

arus kas,  maka neraca menyajikan posisi keuangan pada tanggal tertentu, 

bukannya informasi selama satu periode. 

   aporan arus kas menyajikan informasi tentang aliran kas masuk 

dan aliran kas keluar yang terjadi di perusahaan selama satu periode. Arus 

kas terdiri dari 3 kegiatan, yaitu operasional, pendanaan, dan investasi.  

 

Kata-kata Kunci 

01. Neraca 06. Cadangan piutang tak tertagih 

02. Akun kontra 07. Kegiatan investasi 

03. Modal akhir 08. Akumulasi penyusutan Aktiva tetap 

04. Laporan arus kas 09. Laporan perubahan modal 

05. Modal awal 10. Laba/rugi 
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Lampiran 14A: Neraca Lajur 10 Kolom (Ribuan Rp) – Neraca 
Perusahaan Cherry – 31 Desember 2007 

 NAMA AKUN 
NERACA SALDO JURNAL PENYESUAIAN NERACA SALDO 

SETELAH PENYESUAIAN 
LABA/RUGI NERACA 

DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT 
Kas 3.000       3.000       3.000   
Piutang usaha  2.000    2.000     2.000  
Supplies  3.000   a)1.000 2.000     2.000  
Sewa kendaraan dibayar dimuka 12.000   c)4.000  8.000    8.000  
Peralatan kantor  10.000    10.000     10.000  
Utang usaha  1.000    1.000    1.000 
Sewa gudang diterima dimuka  4.000 e)2.000   2.000     2.000 
Modal  14.000    14.000      14.000 
Pribadi 2.000     2.000    2.000  
Pendapatan  20.000    20.000   20.000   
Biaya gaji 7.000    7.000   7.000    

Total 39.000 39.000          
Biaya supplies   a)1.000  1.000   1.000    
Biaya iklan   b)750  750   750    
Biaya sewa kendaraan   c)4.000  4.000   4.000    
Utang biaya iklan    b)750  750     750 
Pendapatan sewa gudang    e)2.000  2.000   2.000   
Biaya penyusutan peralatan kantor   d)1.000   1.000  1.000    
Akumulasi penyusutan peralatan 
kantor 

   d)1.000  1.000     1.000 

Penghitungan Laba (Rugi)       8.250   8.250 

Total 
  8.750 8.750 40.750  40.750  22.000 22.000 27.000 27.000 
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Lampiran 14B: Neraca Lajur 12 Kolom (Ribuan Rp) – Neraca 
Perusahaan Cherry – 31 Desember 2007 

 NAMA AKUN 
NERACA SALDO 

JURNAL 
PENYESUAIAN 

NERACA SALDO 
SETELAH 

PENYESUAIAN 
LABA/RUGI JURNAL PENUTUP NERACA 

DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT 
Kas 3.000        3.000              
Piutang usaha  2.000     2.000       2.000  
Supplies  3.000    a)1.000 2.000       2.000  
Sewa kendaraan dibayar dimuka 12.000   c)4.000  8.000      8.000  
Peralatan kantor  10.000    10.000       10.000  
Utang usaha  1.000    1.000       1.000 
Sewa gudang diterima dimuka  4.000 e)2.000   2.000       2.000 
Modal  14.000    14.000    d)2.000 c)8.250  20.250 
Pribadi 2.000     2.000     d)2.000   
Pendapatan  20.000    20.000   20.000 a)20.000    
Biaya gaji 7.000    7.000   7.000   b)7.000   

Total 39.000 39.000            
Biaya supplies   a)1.000  1.000   1.000   b)1.000   
Biaya iklan   b)750  750   750   b)750   
Biaya sewa kendaraan   c)4.000  4.000   4.000   b)4.000   
Utang biaya iklan    b)750  750       750 
Pendapatan sewa gudang    e)2.000  2.000   2.000 a)2.000    
Biaya penyusutan peralatan kantor   d)1.000   1.000  1.000   b)1.000   
Akm. penyusutan peralatan kantor    d)1.000  1.000       1.000 
Penghitungan laba/rugi       8.250      
Ikhtisar Laba/Rugi         b)13.750 

c)8.250 
a)22.000   

Total   8.750 8.750 40.750 40.750  22.000 22.000 46.000 46.000 25.000 25.000 
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