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       PENGHITUNGAN LABA/RUGI &  

       PEMBUATAN LAPORAN LABA/RUGI  
  

Berdasar informasi yang tercantum di neraca saldo setelah jurnal 

penyesuaian, kita dapat menghitung dan membuat laporan keuangan yang 

dimulai dengan laporan laba/rugi (baca: laporan laba rugi). Di bab ini kita 

mendiskusikan definisi laporan laba/rugi, akun-akun pembentuk laporan 

laba/rugi, bentuk laporan laba/rugi, dan langkah-langkah pembuatan 

laporan laba/rugi. 

 

A. Definisi Laporan Laba/Rugi  

  aporan laba/rugi (income statement) menyajikan informasi keuangan 

hasil kegiatan bisnis yang diperoleh perusahaan selama satu periode. 

Berdasar laporan laba/rugi ini maka perusahaan mengetahui apakah 

kegiatan bisnisnya menguntungkan atau sebaliknya, merugikan. Berdasar 

laporan laba/rugi ini diharapkan perusahaan juga dapat melakukan 

evaluasi tentang kegiatan bisnisnya di masa datang.  

 

B. Akun-akun Pembentuk Laporan Laba/Rugi 

  aporan laba/rugi terdiri dari akun-akun pendapatan dan akun-akun 

biaya. Selisih antara total nilai rupiah pendapatan dan total nilai rupiah 

biaya merupakan laba atau rugi. Jika pendapatan lebih besar daripada 

biaya maka perusahaan menghasilkan laba. Sedangkan jika pendapatan 

lebih kecil daripada biaya maka perusahaan menderita rugi. 

 

 

 

 

 

 

L A B A 
 

jika 
 
       PENDAPATAN  >  BIAYA 

R U G I 
 

jika 
 

PENDAPATAN < BIAYA 
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Note
1 (satu) periode akuntansi lazimnya adalah satu tahun, yaitu 1 Januari s/d 31 Desember (12 bulan). Beberapa perusahaan menggunakan tanggal yang berbeda, atau periodenya lebih dari 12 bulan. Di ebook ini kita menggunakan periode akuntansi fiskal, yaitu 1 Januari s/d 31 Desember.
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Note
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Pendapatan dapat berasal dari kegiatan bisnis utama (operasional) 

maupun dari kegiatan lain-lain (non-operasional). Contoh pendapatan 

adalah pendapatan usaha, penjualan, pendapatan sewa gudang, untung 

penjualan aktiva tetap, dsb. Demikian pula, biaya dapat berasal dari biaya 

operasional maupun non-operasional. Contoh biaya adalah biaya listrik, 

biaya gaji, biaya sewa kendaraan, rugi penjualan aktiva tetap, dsb. 

 

C. Bentuk Laporan Laba/Rugi 

  erdapat 2 (dua) bentuk laporan laba/rugi, yaitu:   

1. Langkah tunggal (single step); laba/rugi merupakan selisih antara 

semua pendapatan dan semua biaya. Penghitungan laba/rugi dilakukan 

dengan cara mengelompokkan semua pendapatan dan menguranginya 

dengan semua biaya (tanpa memisahkan pendapatan (biaya) operasional 

dari pendapatan (biaya) non-operasional).   

2. Langkah bertahap (multiple step); laporan laba/rugi disusun dalam 

beberapa kelompok. Pada kelompok pertama, perusahaan menghitung 

laba/rugi yang diperoleh dari kegiatan operasional (selisih antara 

pendapatan operasional dan biaya operasional). Kelompok selanjutnya, 

perusahaan menghitung laba/rugi yang diperoleh dari kegiatan non-

operasional (selisih antara pendapatan non-operasional dan biaya non-

operasional).   

 

D. Langkah-langkah Pembuatan Laporan Laba/Rugi 

  ebelum membuat laporan laba rugi, tulislah semua akun 

pendapatan dan akun biaya ke kolom Laba/Rugi di neraca lajur. Akun 

biaya seharusnya berada di sisi debet, sedangkan akun pendapatan berada 

di sisi kredit. Selisih total pendapatan dan total biaya merupakan laba/rugi 

dan dicantumkan di baris “Penghitungan laba/rugi”. Jika perusahaan 

menghasilkan laba maka dicantumkan di Debet di kolom Laba/Rugi yang 

terdapat di neraca lajur. Dan sebaliknya jika perusahaan mengalami rugi 

maka dicantumkan di sisi Kredit. Penulisan laba di Debet semata-mata 

untuk menyeimbangkan saldo Debet dan Kredit di kolom Laba/Rugi yang 

www.cherrycorner.com
Note
Di akuntansi, terminologi (istilah) "untung" dibedakan dengan "laba". Untung (gains) adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan non-operasional. 
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Note
Pemilihan bentuk laporan laba/rugi mempengaruhi informasi keuangan yang dihasilkan. Menggunakan bentuk langkah tunggal maka perusahaan mengutamakan informasi laba. Sedangkan bentuk langkah ganda memungkinkan perusahaan memperoleh informasi yang lebih detail dan rinci.
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Note
Penghitungan laba/rugi berdasar akun-akun nominal yang terbentuk selama periode tersebut. Sebagaimana kita telah pelajari, pada akhir periode perusahaan menghitung selisih antara elemen Pendapatan dan elemen Biaya.
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Pencantuman laba di sisi Debet neraca lajur semata-mata agar kedua sisi di kolom "Laba/Rugi" menjadi seimbang. Sesungguhnya, Harap diketahui, baris "Penghitungan Laba/Rugi" yang terdapat di neraca lajur adalah BUKAN nama akun.
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terdapat di neraca lajur. Setelah itu, secara berurutan, lakukan hal-hal 

berikut ini untuk membuat laporan laba/rugi: 

1. Tulislah nama perusahaan, phrasa “Laporan Laba/Rugi” dan periode 

laporan. 

2. Untuk bentuk laporan langkah tunggal: 

a.  Cantumkan akun-akun pendapatan dan informasi nilai rupiahnya 

untuk masing-masing akun pendapatan, dimulai dari pendapatan 

operasional diikuti dengan pendapatan non-operasional.  

b.  Jumlahkan semua pendapatan dan berilah keterangan “Total 

Pendapatan” 

c.  Cantumkan akun-akun biaya dan informasi rupiahnya untuk 

masing-masing akun biaya, dimulai dari biaya-biaya operasional 

diikuti dengan biaya non-operasional. 

d.  Jumlahkan semua biaya dan berilah keterangan “Total Biaya” 

e.  Hitunglah selisih antara pendapatan dan biaya. Berilah keterangan 

“Laba (Rugi)”. Jika rugi, selisih ditulis dalam tanda kurung. 

3. Untuk laporan langkah bertahap: 

a.  Cantumkan akun-akun pendapatan operasional dan informasi nilai 

rupiah untuk masing-masing akun pendapatan tersebut.  

b.  Jumlahkan semua pendapatan operasional dan berilah keterangan 

“Total Pendapatan Operasional”. 

c.  Cantumkan akun-akun biaya operasional dan informasi nilai 

rupiahnya untuk masing-masing akun biaya tersebut. 

d.  Jumlahkan semua biaya operasional dan berilah keterangan “Total 

Biaya Operasional” 

e.  Hitunglah selisih pendapatan operasional dengan biaya operasional. 

Berilah keterangan “Laba (Rugi) Operasional”. Jika rugi, tulislah 

selisih tersebut dalam tanda kurung. 

f.  Untuk kegiatan non-operasional, lakukan langkah-langkah yang 

sama dari 3a s/d 3e. 

g.  Hitunglah “Laba (Rugi) Bersih” dengan menjumlahkan “Laba (Rugi) 

Operasional” dan “Laba (Rugi) Non-Operasional”. 

 



Halaman | 4  
 

E. Aplikasi Pelaporan Laba/Rugi 

  aporan laba/rugi perusahaan Cherry (bentuk langkah tunggal dan 

langkah berganda)  pada akhir periode 2007 ditampilkan di Peraga 12.1 dan 

12.2. Sedangkan neraca lajur perusahaan Cherry sampai dengan tahap 

pelaporan laba/rugi terdapat di lampiran 12A dan 12B. 

Peraga 12.1: Laporan Laba/Rugi – Langkah Tunggal 
 

Perusahaan Cherry 
Laporan Laba/Rugi – Langkah Tunggal 

untuk Periode 2007 
Pendapatan usaha 20.000.000  

Pendapatan sewa gudang 2.000.000  

     Total Pendapatan  22.000.000 

Biaya gaji 7.000.000  

Biaya supplies 1.000.000  

Biaya sewa kendaraan 4.000.000  

Biaya iklan 750.000  

Biaya penyusutan 1.000.000  

     (-)Total Biaya  (13.750.000) 

Laba (Rugi) bersih  8.250.000 
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Beberapa buku menggunakan phrasa " Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2007", atau "Untuk periode 1 Januari s/d 31 Desember 2007". Makna utamanya sama, yaitu bahwa laporan laba/rugi mencakup hasil usaha selama satu periode.
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Peraga 12.2: Laporan Laba/Rugi – Langkah Bertahap 
 

Perusahaan Cherry 
Laporan Laba/Rugi – Langkah Ganda  

untuk Periode 2007    
Pendapatan usaha  20.000.000 

Biaya gaji 7.000.000  

Biaya supplies 1.000.000  

Biaya sewa kendaraan 4.000.000  

Biaya iklan 750.000  

Biaya penyusutan 1.000.000  

     (-)Total Biaya operasional  (13.750.000) 

Laba (Rugi) operasional  6.250.000 

Pendapatan Non-operasional:    

     Pendapatan sewa gudang  2.000.000 

Laba (Rugi) bersih  8.250.000 
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KESIMPULAN 

 
  rutan pertama laporan keuangan yang dibuat adalah laporan 

laba/rugi (baca: laporan laba rugi). Laporan laba/rugi berisi pembandingan 

pendapatan dan biaya yang terjadi dalam satu (1) periode yang sama. 

Berdasar laporan laba/rugi maka perusahaan dapat mengetahui hasil 

kegiatan bisnis selama satu periode. Jika pendapatan lebih besar dibanding 

biaya maka perusahaan menghasilkan laba. Sebaliknya, jika pendapatan 

lebih kecil dibanding biaya maka perusahaan mengalami rugi. 

   entuk laporan laba/rugi dapat berupa langkah tunggal atau langkah 

bertahap. Menggunakan bentuk langkah tunggal, laba dihitung berdasar 

pendapatan dan biaya tanpa dilakukan pengklasifikasian berdasar 

operasional dan non-operasional. Sedangkan menggunakan bentuk langkah 

bertahap maka pendapatan dan biaya masing-masing dikelompokkan 

berdasar operasional dan non-operasional.  

 

Kata-kata Kunci 

01. Laporan laba/rugi 06. Selama satu periode 

02. Akun-akun nominal 07. Laba (Rugi) bersih 

03. Bentuk langkah tunggal 08. Bentuk langkah ganda 

04. Pendapatan usaha 09. Pendapatan non-operasional 

05. Rugi 10. Laba 
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Lampiran 12A: Neraca Lajur 10 Kolom (Ribuan Rp) – Penghitungan Laba/Rugi 
Perusahaan Cherry 

Neraca Lajur (Ribuan Rp) – 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           
Piutang usaha  2.000    2.000       
Supplies  3.000   a)1.000 2.000       
Sewa kendaraan dibayar dimuka 12.000   c)4.000  8.000      
Peralatan kantor  10.000    10.000       
Utang usaha  1.000    1.000      
Sewa gudang diterima dimuka  4.000 e)2.000   2.000      
Modal  14.000    14.000      
Pribadi 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      
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     

Penghitungan Laba (Rugi)       8.250    

Total 
  8.750 8.750 40.750  40.750  22.000 22.000   
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Lampiran 12B: Neraca Lajur 12 Kolom (Ribuan Rp) – Penghitungan Laba/Rugi 
Perusahaan Cherry – 31 Desember 2007 

 NAMA AKUN 
NERACA SALDO 

JURNAL 
PENYESUAIAN 

NERACA SALDO 
SETELAH JURNAL 

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         
Supplies  3.000    a)1.000 2.000         
Sewa kendaraan dibayar dimuka 12.000   c)4.000  8.000        
Peralatan kantor  10.000    10.000         
Utang usaha  1.000    1.000        
Sewa gudang diterima dimuka  4.000 e)2.000   2.000        
Modal  14.000    14.000        
Pribadi 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        
Pendapatan sewa gudang    e)2.000  2.000   2.000     
Biaya penyusutan peralatan kantor   d)1.000   1.000  1.000      
Akm. penyusutan peralatan kantor    d)1.000  1.000        
Penghitungan laba/rugi       8.250      
Ikhtisar Laba/Rugi             

Total   8.750 8.750 40.750 40.750  22.000 22.000     
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