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Apa Itu Ekonomi ??

Ekonomi
Oikos ( Rumah Tangga)

Nomos ( Aturan)

Ilmu ekonomi adalah studi tentang cara orang-orang dan masyarakat
membuat pilihan, dengan atau tanpa menggunakan uang, dalam menggunakan
sumber daya produksi yang terbatas. (Paul A. Samuelson)

Ilmu Ekonomi

Ekonomi
deskriptif

Teori
Ekonomi

Ekonomi
Mikro

Ekonomi
MakroEkonomi

Terapan

 

TEORI EKONOMI 

• TEORI EKONOMI MIKRO adalah bagian ilmu ekonomi
yang mempelajari perilaku unit-unti ekonomi secara
individual, seperti perilaku konsumen, produsen, pasar, 
penerimaan, biaya, dan keuntungan perusahaan.

• TEORI EKONOMI MAKRO Teori ekonomi makro adlah
bagian ilmu ekonomi memplajari unit-unit ekonomi secara
agregat (keseluruhan), seperti pendapat nasional, inflasi, 
pengangguran, dan kebijakan pemerintah.

 



• Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia selalu berusaha untuk mendapatkan hasil
semaksimal mungkin.

• Untuk mencapai hasil yang semaksimal mungkin, manusia dapat menggunakan benda
pemuas kebutuhan yang ada.

Prinsip Ilmu Ekonomi

 

Motif Ekonomi

Untuk Mencari
Keuntungan

Untuk Mencapai
Penghargaan

Untuk mencapai
Kekuasaan

Untuk
Melakukan

Kegiatan Sosial

 



Metode Ekonomi

Metode Induksi : metode yang bermula dari
fakta yang ada di masyarakat yang dianalisa

dan diambil kesimpulan.

Metode Deduksi : metode yang bermula dari
teori-teori yang dianalisa kemudian dibuat

kesimpulan ekonomi.

Metode Sintesa : Metode yang 
menggunakan kenyataan dan teori secara
bersama-sama untuk membuat kesimpulan

ekonomi.

 

Tahukan Kamu ??

Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan
sekecil mungkin.

Kegiatan ekonomi adalah setiap langkah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi

Motif ekonomi adalah daya yang menggerakkan orang untuk melakukan suatu tindakan
ekonomi.

Politik ekonomi adalah paket tindakan untuk memperbaiki perekonomian yang bertujuan
meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat.

 

 



Kegunaan Ilmu Ekonomi

Mengajarkan cara berpikir yang dapat kita gunakan setiap hari ketika mengambil keputusan, 
Seperti :

• Biaya peluang (opportunity cost) 
• Marjinalitas
• Pasar efisien

Memahami masyarakat dengan lebih baik. 

Memahami persoalan-persoalan global

Menjadikan kita pemilih yang kompeten. 

 

Sejarah Ilmu Ekonomi

Ilmu ekonomi adalah salah satu
cabang ilmu pengetahuan yang
sudah cukup lama berkembang.
Perkembangannya bermula sejak
tahun 1776, yaitu setelah Adam
Smith menerbitkan bukunya yang
berjudul “An Inquiry into the
Nature and causes of the Wealth
of Nations”. Sehingga Adam Smith
dianggap sebagai “Bapak Ilmu
Ekonomi.” Adam Smith

Source. Google.com

 



Latihan Soal  

 

Pilihlah satu jawaban yang dianggap tepat! 

1. Ilmu ekonomi  adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya 

mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu, merupakan definisi ilmu 

ekonomi menurut .... 

a.       David Richardo                                    

b.      Adam Smith 

c.   Paul Samuelson                            

d.   Etimologis  

e.   J.B Say 

 

2.      Ekonomi berasal dari kata oikos dan nomos. Arti dari kata nomos adalah .... 

a.       Rumah tangga                                          

b.      Kebutuhan   

c.  Kemakmuran 

d.  Kelangkaan 

e.   Peraturan     

    

3.      Manfaat langsung dalam mempelajari ilmu ekonomi adalah .... 

a.       Mengurangi tingkat pengangguran                

b.      Meningkatkan nilai ekspor netto 

c.       Menurunkan tingkat inflasi 

d.      Memahami permasalahan ekonomi masyarakat 

e.       Membuat kita menjadi orang kaya 

 

4.      Definisi dari suatu metode ilmu ekonomi pada tabel berikut yang tepat adalah .... 

 Jenis 

metode 

Definisi 

a. Statistika  Metode yang dilakukan dengan cara pengamatan 

b.  Matematika Metode ilmu ekonomi yang bertujuan memecahkan 

permasalahan sosial. 

c. Deduktif Metode yang bekerja atas dasar hukum atau prinsip umum yang 

sudah diuji kebenarannya. 

d. Induktif Metode yang digunakan melalui pemecahan soal-soal 

matematis 

e. Observasi Metode pemecahan masalah ekonomi dengan cara pengolahan 

dan penyajian dalam bentuk angka-angka 

 

5.   Ilmu ekonomi yang menjelaskan bagaimana suatu masalah ekonomi dapat terjadi, merupakan 

kajian dari ekonomi .... 

a.       Positif        

b.      Normati  

c.  Terapanf  

d.  Teori 

e.   Deskriptif 

 



6.    Mengumpulkan data yang faktual mengenai suatu masalah ekonomi yang terjadi di suatu 

daerah, merupakan kajian dari ekonomi .... 

a.       Makro      

b.      Teori  

c.   Deskriptif   

d.   Terapan 

e.   Normatif 

                                  

7.      Bagian dari teori ekonomi yang membahas masalah ekonomi secara keseluruhan adalah .... 

a.     Ekonomi mikro        

b.     Ekonomi makro  

c.  Ekonomi global   

d.  Ekonomi syariah 

e.  Ekonomi Industri 

 

8.      Aspek teori ekonomi : 

(1) Produksi perusahan tertentu 

(2) Kenaikkan harga BBM 

(3) Harga gorengan di kantin  

(4) Pendapatan nasional 

(5) Pengangguran di Indonesia 

Yang termasuk ke dalam ekonomi mikro adalah .... 

a.       (1) dan (3)      

b.      (2) dan (4)  

c.   (3) dan (4) 

d.   (2) dan (5) 

e.  (3) dan (5) 

 

9.    Nelayan di pangandaran tidak dapat melaut, karena ombak sangat besar. Konsep ekonomi 

terapan yang sesuai untuk masalah tersebut adalah .... 

a.       Sementara waktu mengalihkan para nelayan untuk bekerja di tempat lain 

b.      Memberi pinjaman kepada nelayan untuk membeli kapal besar 

c.       Memberi pinjaman kepada nelayan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup 

d.      Mendirikan koperasi untuk mengatasi masalah tersebut 

e.       Menunggu bantuan dari pemerintah 

 

10.  Setiap pagi bu Tini selalu membuat nasi goreng untuk sarapan keluarganya, tindakan 

ekonomi yang dilakukan bu Tini adalah .... 

a.       Konsumsi     

b.      Distribusi   

c.  Stabilisasi   

d.  Produksi  

e.   Distribusi      
 



Permasalahan Pokok Ekonomi
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Masalah Pokok Ekonomi

Masalah Pokok
Ekonomi

Klasik

Modern

1. Barang apa yang akan di produksi?
2. Apakah Barang dan Jasa tersebut

sampai kepada orang yang tepat?
3. Apa barang tersebut akan di konsumsi

dengan tepat olah masyarakat?

1. Barang dan Jasa apa yang diproduksi?
2. Bagaimana Barang dan Jasa

diproduksi?
3. Untuk siapa Barang dan Jasa

diproduksi?

 

 

Kebutuhan

Intensitas

Primer

Sekunder

tersier

Subjek

Jasmani

Rohani

Waktu

Sekarang

Masa 
Depan

Sifat

Individu

Publik

 



KEBUTUHAN MENURUT INTENSITAS 

• Kebutuhan Primer
Kebutuhan primer (pokok) adalah kebutuhan minimal 
yang mutlak harus dipenuhi untuk hidup sebagai layaknya
manusia. Kebutuhan primer meliputi makanan dan
minuman, pakaian, serta tempat tinggal.

• Kebutuhan Sekunder
Manusia adalah makhluk yang berbudaya dan
bermasyarakat, sehingga keberadaannya
menuntut kebutuhan selain kebutuhan primer. 
Kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan
primer disebut kebutuhan sekunder (tambahan). 
Kebutuhan sekunder terkait erat dengan faktor
lingkungan hidup dan tradisi masyarakat serta
faktor psikologis. Orang yang mempunyai
kedudukan di masyarakat sering merasa harus
mempunyai kebutuhan supaya dipandang layak, 
misalnya pakaian pesta, sepatu bermerek, 
komputer, sumbangan atau sedekah dan lain 
sebagainya.

 

 

 



• Kebutuhan Tersier
Setelah kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan
terpenuhi akan muncul kebutuhan tersier (barang
mewah) untuk dipenuhi. Kebutuhan tersier lebih terarah
pada tujuan untuk mempertinggi status sosial (prestise) 
seseorang atau terkait dengan hobi dan kegemaran
tertentu. Contoh kebutuhan tersier adalah mobil mewah, 
perhiasan, vila, dan lain-lain.

 

Kebutuhan Berdasarkan Sifat

• Kebutuhan Jasmani
Kebutuhan jasmani (materiil) diperlukan untuk memenuhi
keperluan jasmani (raga) seseorang. Kebutuhan ini
misalnya makanan sehat, pakaian bersih, tempat
berlindung, olahraga, dan lain-lain.

 

 



 

Kebutuhan Rohani

• Kebutuhan rohani (spiritual) diperlukan untuk memenuhi
keperluan rohani (jiwa atau pikiran) seseorang. Jika
kebutuhan rohani dipenuhi maka seseorang akan
mendapat kepuasan batin. Contoh kebutuhan rohani
antara lain pendidikan, ibadah, dan rekreasi.

 

Kebutuhan Menurut Waktu
• Kebutuhan Sekarang
Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus
dipenuhi saat ini dan harus didahulukan. Kebutuhan
sekarang merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda
atau bersifat mendesak. Misalnya manusia membutuhkan
obat di saat sakit, payung di saat hujan, dan makanan
ketika merasa lapar.

 



 

Kebutuhan Yang Akan Datang

• Kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang 
pemenuhannya sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya. 
Misalnya kebutuhan untuk memiliki rumah sendiri dan
pendidikan anak. Pemenuhan kebutuhan masa depan
biasanya dilakukan dengan menabung

 

Kebutuhan Menurut Subjeknya

• Kebutuhan individu (perorangan) adalah kebutuhan yang 
diperlukan oleh masing-masing orang. Kebutuhan antara
orang yang satu dengan yang lainnya berbeda. Misalnya
kebutuhan seorang anak berbeda dengan orang dewasa, 
kebutuhan nelayan berbeda dengan petani, dan kebutuhan
pelajar berbeda dengan karyawan.

 

 



Kebutuhan Kelompok

• Kebutuhan kelompok (kolektif) adalah kebutuhan yang 
diperlukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama, 
misalnya masyarakat dalam satu desa atau kota. Kebutuhan
kelompok yang berwujud misalnya jalan, jembatan, listrik, dan
angkutan umum. Kebutuhan kelompok yang tidak berwujud
misalnya keamanan, ketertiban, kebersihan umum, dan
menang dalam pertandingan. Berbagai kebutuhan kelompok
tersebut diselenggarakan oleh umum, dengan jalan usaha
bersama dan atau dibiayai oleh pemerintah dari uang hasil
pajak.

 

Kelangkaan

Sumber daya yang terbatas, tapi keinginan manusia yang tidak
terbatas

Sumber daya yang tidak terbatas menyebabkan adanya
kelangkaan

Solusinya, masyarakat harus melakukan pilihan

Pilihan yang ada menyebabkan adanya biaya peluang

 

 

 



• Bencana Alam
• Perang
• Perilaku Manusia
• Kebutuhan yang tidak terbatas

Tahukan kamu apa
penyebab

kelangkaan??

 

Kelangkaan BBM Terjadi di Tegal Terimbas Macet Arus
Mudik

TEGAL - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) terjadi di wilayah Kota Tegal dan sekitarnya sehari
sebelum Lebaran yang diyakini terimbas kemacetan panjang arus mudik di jalur pantura. Warga
Tegal berdasarkan pantauan Sindo harus antre berjam-jam di Stasiun Pengisian Bahan Bakar
Umum (SPBU).Kesulitan mendapatkan BBM sudah dialami warga sejak Senin (4/7) kemarin
hingga hari ini. Pantauan di sejumlah SPBU, terlihat ada antrean panjang kendaraan roda empat
dan roda dua warga mengular ratusan meter. Pemandangan itu di antaranya terlihat di SPBU 
Pasific di Jalan Mayjen Sutoyo. Antrean kendaraan roda dua sudah meluber hingga bahu jalan. 
Sedangkan antrean kendaraan roda dua membludak dan cenderung tidak beraturan karena
warga saling serobot agar bisa segera dilayani.Tidak hanya SPBU di jalur pantura yang dipenuhi
antrean kendaraan, SPBU di Jalan KS Tubun yang relatif jauh dari jalur pantura kondisinya juga tak
berbeda jauh. "Sudah antre satu jam, belum dilayani. Mau ngisi BBM saja susah begini," kata 
salah seorang warga yang tengah antre di SPBU tersebut, Ayu (26), Selasa (5/7/2016). Warga
lainnya, Fatoni, 30, mengaku sudah berkeliling ke dua SPBU untuk membeli BBM sebelum
mengantre di SPBU KS Tubun. "Semuanya sama antre panjang. Tidak ada yang sepi. Mau nggak
mau harus antre daripada motor mogok," ujarnya. Keberadaan penjual bensin eceran yang 
biasanya menjadi alternatif warga untuk mendapatkan BBM juga tidak terlihat karena persediaan
sudah kosong selama beberapa hari. (akr)

Sumber: http://ekbis.sindonews.com/read/1122020/34/kelangkaan-bbm-terjadi-di-tegal-
terimbas-macet-arus-mudik-1467701209

 

 

 



Biaya Peluang

• Biaya Peluang adalah biaya yang harus dikorbankan
seseorang karena memilih satu pilihan dari beberapa
pilihan yang ada.

 

Contoh
• Anggi diterima untuk bekerja di sebuah perusahaan multinasional dengan gaji
Rp 4000.000 per bulan, tapi disisi lain Anggi juga ditawari oleh orang 
tuanya untuk melanjutkan S2 dengan biaya Rp 6.000.000 per semester. 

• Pada akhirnya Anggi memilih untuk melanjutkan S2, otomatis Anggi
kehilangan kesempatan untuk memperoleh gaji Rp 4000.000 per bulan. 

• Jika dihitung, maka biaya yang dikorbankan oleh Anggi adalah Rp
4.000.000 per bulan atau Rp 48.000.000 per tahun.

 

 

 

 



Latihan Soal  

1.       Berikut penyebab-penyebab tidak terbatasnya kebutuhan manusia, kecuali..... 
a.       Pertambahan jumlah penduduk 
b.      Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
c.       Bertambahnya kemiskinan dan pengangguran 
d.      Peningkatan taraf hidup 
e.      Kemajuan tingkat kebudayaan 
2.       Pembagian kebutuhan menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier merupakan 

pembagian berdasarkan..... 
a.       Waktu pemenuhannya 
b.      Intensitasnya 
c.       Sifatnya 
d.      Subjeknya 
e.      Cara pemenuhannya 
3.       Inti masalah ekonomi adalah.... 
a.       Kebutuhan manusia yang dapat dipenuhi dengan kerja 
b.      Kebutuhan manusia dan keterbatasan alat pemuasnya 

c.       Kebutuhan manusia dan uang sebagai alat pemuasnya 

d.      Kebutuhan manusia barang atau jasa sebagai alat pemuasnya 

e.       Kebutuhan manusia dalam mencapai kepuasan hidup 

4.      Jas hujan akan berguna pada waktu musim hujan. Contoh tersebut sesuai dengan 
kegunaan..... 

a.       Pelayanan 
b.      Waktu 
c.       Tempat 
d.      Bentuk 
e.       Hak milik 
5.      Perhatikan pernyataan berikut !  

1) jumlah tenaga ahli kurang 
2) sumber daya alam melimpah  
3) penguasaan ilmu dan tehnologi rendah  
4) kebutuhan manusia terbatas 
5) Jumlah modal terbatas 
Faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan barang pemuas kebutuhan, yaitu ....  

a.       1,2, dan 3 
b.      1,3, dan 4 
c.       1,3, dan 5 
d.      2,3, dan 5 
e.       3,4, dan 5 
6.      Benda kebutuhan yang jumlahnya terbatas serta untuk mendapatkannya diperlukan 

pengorbanan adalah..... 
a.       Benda bebas 
b.      Benda ekonomi 
c.       Barang konsumsi 
d.      Barang produksi 



e.       Barang substitusi 
 
 
 

7.      Kesenjangan antara harapan, kenyataan, dan kebutuhan disebut.... 
a.       Keinginan 
b.      Kelangkaan 
c.       Inti masalah ekonomi 
d.      Masalah ekonomi 
e.       Kebutuhan 
8.      Perhatikan pernyataan berikut ! 

1). Memenuhi kebutuhan hidup 
2). Meningkkatkan produksi 
3). Meningkatkan kesejahteraan material 
4). Pembagian pendapatan yang merata 
5). Kebutuhan hidup selalu bertambah 
Berdasarkan pernyataan berikut, alasan ekonomi yang dapat meningkatkan kemakmuran 
adalah.... 

a.       1,2, dan 3 
b.      1,3, dan 4 
c.       2,3, dan 4 
d.      2,3, dan 5 
e.       3,4, dan 5 
9.      Perhatikan tabel berikut ! 

 
 
 
 
 
 

Yang termasuk kebutuhan sekunder yaitu.... 
a.       A1, B1, C1 
b.      A1, B2, C1 
c.       A2, B2, C3 
d.      A2, B2, C1 
e.       A3, B3, C3 
10.  Berikut ini termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah.... 
a.       Perkebunan 
b.      Pertanian 
c.       Peternakan 
d.      Perikanan 
e.       pertambangan 

 

 

No A B 
 
C 

1 Makanan Pakaian Perumahan 

2 Piano Video Parabola 

3 Meja Sepatu Sepeda 



Peran Pelaku Ekonomi
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Kegiatan Ekonomi

Konsumsi

Penggunaan barang dan
jasa yang digunakan
untuk memenuhi
kebutuhan hidup.

Produksi

Kegiatan membuat
barang dengan

menambah nilai guna
barang dan jasa.

Distriibusi

Kegiatan menyalurkan, 
memperdagangkan, 

mengangkut barang atau
jasa yang telah
diproduksi kepada
masyarakat

 

Pelaku Kegiatan Ekonomi

Rumah Tangga Konsumen

Rumah Tangga Produsen

Pemerintah

Masyarakat Luar Negeri

 



Rumah Tangga Konsumen

Rumah tangga keluarga/ konsumsi merupakan pelaku kegiatan ekonomi yang menyediakan 
faktor-faktor produksi kepada pelaku kegiatan ekonomi lain. 

• Penyediaan faktor produksi tersebut dimaksudkan guna mendapatkan uang agar dapat 
memenuhi kebutuhannya. Adapun cara yang dilakukan agar uang tersebut diperoleh adalah 
sebagai berikut:

1. Menawarkan tanah (alam) yang dimiliki kepada pihak lain untuk menerima balas jasa yang 
disebut dengan sewa.

2. Menawarkan sumber tenaga kerja atau sumber daya manusia untuk mendapatkan balas 
jasa yang disebut dengan upah atau gaji.

3. Menawarkan modal yang dimiliki untuk mendapatkan bunga sebagai balas jasa.

4. Menawarkan keahlian atau memakai keahlian yang dimiliki dan balas jasa yang diterima 
disebut bagian keuntungan atau laba dari perusahaan yang bersangkutan.

Dengan demikian kelompok rumah tangga ini melakukan kegiatan sebagai berikut:

• menyediakan dan menyerahkan faktor-faktor produksi

• Menerima balas jasa atas faktor produksi yang dimiliki

• Mengonsumsi barang dan jasa

Rumah Tangga Produsen

• Rumah tangga perusahaan berperan untuk melakukan 
kegiatan produksi maupun distribusi dalam kegiatan 
ekonomi. Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok 
rumah tangga perusahaan meliputi :

1. Melakukan kegiatan produksi barang dan jasa , 
dengan cara mengolah faktor produksi yang diterima 
dari rumah tangga konsumen.

2. Membayar imbalan atas penggunaan faktor produksi.
3. Menjual hasil produksi kepada rumah tangga 

konsumen.
4. Menerima pembayaran atas penjualan berang dan 

jasa.

 



 

Masyrakat Luar Negeri 

• Masyarakat luar negeri memiliki peranan yang penting dalam
kegiatan ekonomi. Selama ini belum ada negara yang mampu hidup
mandiri tanpa adanya bantuan dari negara lain. Setiap negara
membutuhkan negara lain dalam kehidupan berekonomi. Contohnya
dalam jual beli, negara yang satu akan membeli pada negara yang
lain dan akan menjual pula pada negara yang lain. Contoh
konkritnya indonesia yang membutuhkan komputer buatan amerika
dan amerika yang membuthkan tekstil buatan indonesia. Tak hanya
itu, kerja sama ekonomi antar negara juga berperan untuk
membentu negara yang sedang mengalami nkesulitan dalam
perekonomian. Contohnya lahirnya negara G7 yang memberikan
pinjaman keuangan pada negara-negara sedang berkembang.

 

Peran Konsumen

Memberikan faktor-faktor produksi
untuk produsen. Hal ini bisa berupa

faktor-faktor produksi, semacam
tanah, uang, tenaga kerja sampai

modal.

Selaku penerima imbalan dari jasa
dalam penggunaan faktor-faktor dari

produksi.

Konsumen selaku pemakai, yang 
mengurangi serta menghabiskan

barang dan jasa dalam rangka
memenuhi kebutuhan hidup.

Membayar pajak terhadap
pemerintah atau negara.

Peran Produsen

Penghasil atau pembuat barang dan
jasa.

Membayar jasa-jasa dari
penggunaan faktor-faktor produksi

terhadap konsumen yang dapat
berupa pembayaran upah atau

sewa.

Mengelola faktor-faktor dari
produksi serta melakukan suatu

kegiatan produksi barang dan jasa.

Sebagai Agen pembangunan.

 



 

Peran Pemerintah

Sebagai produsen yang 
memproduksi barang dan jasa yang 

dibutuhkan masyarakat, yang 
biasanya berupa layanan publik

Sebagai konsumen

Sebagai pembuat kebijakan untuk
mengarur kebijakan ekonomi, agar 

stabilitas ekonomi terjaga

Peran Masyarakat
Luar Negeri

Pengekspor barang dan jasa

Pengimpor barang dan jasa

Pengekspor faktor pproduksi

Pengimpor faktor produksi

Sebagai Mitra kerjasama ekonomi

 

Rumah Tangga
Konsumen

Rumah Tangga
Produsen

Pasar barang dan
Jasa

Pasar Faktor
Produksi

Uang Uang

Barang dan Jasa Barang dan Jasa

Uang Uang

Circular Flow ( Dua Sektor/ Perekonomian tertutup)

Faktor Produksi Faktor Produksi

 



Rumah Tangga
Konsumen

Rumah Tangga
Produsen

Pasar barang dan
Jasa

Pasar Faktor
Produksi

Pemerintah

Pajak Pajak

Subsidi Subsidi

Circular Flow ( Tiga Sektor)

Uang Uang

Barang dan Jasa Barang dan Jasa
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Rumah Tangga
Konsumen

Rumah Tangga
Produsen

Pasar barang dan
Jasa

Pasar Faktor
Produksi

Pemerintah

Pajak Pajak

Subsidi Subsidi

Masyarakat Luar
Negeri

Circular Flow ( Empat Sektor/ Perekonomian terbuka)

Uang Uang

Barang dan Jasa Barang dan Jasa

Faktor Produksi Faktor Produksi

Uang Uang

Faktor Produksi

Uang

U
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P
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Bisakah kamu
menjawab soal ini??

Waktunya Quis! !

Jawablah soal dibawah ini dengan tepat! Klik salah satu dari lima pilihan jawaban yang 
Menurut kalian tepat. Selamat mengerjakan !!! 

 

 



1. Perhatikan bagan interaksi antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen berikut ini :

Berdasarkan bagan di atas yang merupakan adanya penawaran faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, 

tanah dan sebagainya adalah nomor….

A. 1 B. 2 D. 4C. 3 E. 5

 

 

 



2. Perhatikan bagan interaksi antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen berikut ini :

Berdasarkan bagan di atas yang merupakan adanya timbal balik atas faktor produksi seperti upah, sewa

dan sebagainya adalah nomor….

A. 1 B. 2 D. 4C. 3 E. 5

 

 



3. Berikut ini merupakan faktor-faktor konsumsi:

1. Pendapatan

2. Kebudayaan

3. Sikap dan kepribadian

4. Harga Barang

Yang merupakan faktor Internal konsumsi adalah…

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 3 

D. 2 dan 4 

E. 4 dan 5 

 

 

 



4. Berikut ini merupakan faktor-faktor konsumsi:

1. Pendapatan

2. Kebudayaan

3. Sikap dan kepribadian

4. Harga Barang

Yang merupakan faktor Eksternal konsumsi adalah…

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 3 

D. 2 dan 4 

E. 4 dan 5 

 



5. Berikut ini merupakan peran konsumen dan produsen:
• Penghasil barang dan jasa

• Pemakai barang dan jasa

• Meningkatkan produk domestik bruto

• Membantu peredaran barang dan jasa

• Pemakai faktor-faktor produksi

Yang merupakan peran produsen adalah…

A. 1, 2, dan 3 

B. 1, 3, dan 5 
C. 2, 3, dan 4 
D. 2, 4, dan 5

E. 2 dan 4 

 



Pasar Persaingan Sempurna dan Pasar Persaingan Tidak
Sempurna

Latihan Soal dapat di unduh di www.e-conosmart.com



 

Apa itu Pasar??

Pasar itu…
Pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual dan beli
barang atau jasa.
Dibedakan atas
• Pasar Barang Konsumsi
• Pasar Faktor Produksi

 

Pasar Persaingan Sempurna dan Tidak Sempurna

Pasar

Pasar persaingan
Sempurna

Pasar persaingan
tidak sempurna

Pasar
Monopolistik

Pasar oligopoli

Pasar Monopoli

 



Adapun ciri-cirinya yaitu :

Pasar
Persaingan
Sempurna

Pasar
Monopoli-stik

Pasar Monopoli Pasar Oligopoli

Jumlah Penjual Banyak Penjual Banyak Penjual Satu Penjual Beberapa
Penjual

Jumlah Pembeli Banyak
Pembeli

Banyak
Pembeli

Banyak
Pembeli

Banyak
Pembeli

Jenis Barang Homogen Terdapat
Diferensiasi
Produk

Homogen Bisa Homogen, 
Bisa Berbeda-
beda

Hambatan
masuk pasar

Bebas keluar-
masuk pasar

Bebas keluar-
masuk Pasar

Sangat sulit
keluar-masuk
pasar

Sulit keluar-
masuk pasar

 

Pasar Persaingan Sempurna

• Homogenitas Produk

Barang yang dihasilkan semua perusahaan sama (homogen) atau serupa. Kondisi
ini membuat pembeli sulit membedakan perusahaan penghasil produk dan tidak
ada gunanya bagi para produsen untuk bersaing.

• Penjual dan Pembeli Memiliki Pengetahuan Sempurna

Maksudnya ialah baik penjual maupun pembeli sama-sama memiliki pengetahuan
yang baik tentang harga dan input produk yang dijual. Hal ini membuat penjual
dan pembeli tidak bisa mempengaruhi harga pasar.

• Produsen Mudah Keluar-Masuk Pasar

Bila sebuah perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri,
pilihan tersebut mudah dilakukan. Begitu juga bila ada produsen yang ingin masuk
dalam industri yang cenderung sangat mudah. Tidak ada hambatan yang berarti
akan hal ini.

• Harga Murni Hasil Penawaran dan Permintaan (Supply and Demand)

Perusahaan tidak dapat semena-mena meningkatkan harga jual, karena harga jual
murni hasil dari banyaknya penawaran dan permintaan yang ada di pasar.

 



Kebaikan Pasar Persaingan Sempurna
• Mengoptimalkan Efisiensi
1. Ada dua konsep efisiensi dari pasar persaingan sempurna, yakni:
2. Efisiensi produktif: Syarat mencapai efisiensi ini ialah semua tingkat produksi menggunakan biaya

minimum dan industri secara keseluruhan harus memproduksi barang dengan biaya terendah.
3. Efisiensi alokatif: Syarat mencapai efisiensi maksimum ialah harga setiap barang sama dengan

biaya marjinal untuk memproduksi barang tersebut.
4. Dari pemahaman efisiensi tersebut bisa dijelaskan bahwa keuntungan normal bisa didapatkan, 

asalkan biaya produksi minim dan harga barang sama dengan biaya marjinal produksi barang.
• Kebebasan Memilih dan Betindak
1. Tidak ada konsentrasi kekuasaan pada pasar persaingan sempurna. Penjual tidak memiliki banyak

pilihan dalam menentukan variasi barang, sehingga kualitas dan harga barang setiap penjual
hampir sama.

2. Hal tersebut memberikan kebebasan untuk pembeli dalam memilih barang yang diinginkan.
3. Tidak ada yang bisa mempengaruhi harga yang cenderung stabil. Nilai jual di pasaran juga

cenderung yang termurah, karena banyaknya penjual barang, sehingga para penjual tidak dapat
meningkatkan harga jual.

 

Kelemahan Pasar Persaingan Sempurna

• Minim Inovasi

Persamaan yang terjadi antar produsen membuat penjual tidak terdorong
untuk berkembang dan berinovasi. Hal ini karena teknologi dapat dicontoh
dengan mudah oleh perusahaan lain. Tidak ada perbedaan dan
keuntungan kekal, karena proses dan hasilnya dibuat sama atau serupa.

• Konflik Keadilan

1. Bagi konsumen, kualitas produk memang lebih terjamin karena
semuanya tampak sama dan serupa. Namun, ini juga membuat
terbatasnya pilihan karena tidak ada variasi.

2. Bagi produsen, ada konflik keadilan yang terjadi di internal industri.
Mulai dari perkara biaya hingga distribusi pendapatan yang tak merata.
Distribusi pendapatan menentukan bentuk dan penggunaan sumber
daya yang efisien. Bila tak merata, maka penggunaan akan lebih banyak
digunakan oleh golongan kaya saja.

 



Membedakan Pasar Persaingan Sempurna dan
Tidak Sempurna

Jenisnya ada tiga, yakni pasar monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Bila
di pasar persaingan sempurna jumlah penjual dan pembeli imbang, maka
di pasar persaingan tidak sempurna berlaku sebaliknya.
Contohnya:

1. Pasar monopoli: Penjual hanya satu dan berhadapan dengan banyak
sekali pembeli, contohnya seperti Pertamina. Perusahaan monopoli
umumnya tak memiliki barang pengganti yang dekat dan bisa
menentukan harga pasaran sesuai kebutuhan dan keinginannya.

2. Pasar oligopoli: Sejumlah produsen menguasai seluruh permintaan
pasar. Jumlah perusahaan umumnya lebih dari dua dan tidak lebih dari
10. Contohnya industri semen Indonesia. Di pasaran dikenal ada Semen
Gresik, Semen Holcim, Semen Indocement, dan sebagainya.

3. Pasar monopolistik: Sejumlah besar penjual menawarkan produk yang
sama. Pasar dengan sifat monopoli pada spesifikasi barang, namun
berbeda pada beberapa aspeknya. Contohnya banyak dijumpai pada
sektor jasa dan perdagangan. Misal jasa salon, ojek online, toko
kelontong, dan lain-lain.

 

Adapun ciri-cirinya yaitu :

Pasar
Persaingan
Sempurna

Pasar
Monopoli-stik

Pasar Monopoli Pasar Oligopoli

Jumlah Penjual Banyak Penjual Banyak Penjual Satu Penjual Beberapa
Penjual

Jumlah Pembeli Banyak
Pembeli

Banyak
Pembeli

Banyak
Pembeli

Banyak
Pembeli

Jenis Barang Homogen Terdapat
Diferensiasi
Produk

Homogen Bisa Homogen, 
Bisa Berbeda-
beda

Hambatan
masuk pasar

Bebas keluar-
masuk pasar

Bebas keluar-
masuk Pasar

Sangat sulit
keluar-masuk
pasar

Sulit keluar-
masuk pasar

 



Kelebihan Pasar-pasar
Pasar Persaingan
Sempurna

Pasar Monopolistik Pasar Monopoli Pasar Oligopoli

Menjual barang dengan
harga sesuai harga
pasar

Produsen dapat
memperoleh keuntungan
lebih besar

Menghindari produk
tiruan dan persaingan
tidak bermanfaat

Memberi kebebasan
memilih bagi pembeli.

Mendorong produsen
untuk beproduksi secara
efisien

Memacu inovasi dan
kreativitas produsen

Terjaganya
kesinambungan stabilitas
perusahaan

Mampu melakukan
penelitian dan

pengembangan
produk.

Kegiatan ekonomi lebih
sehat karena sumber
daya produksi bebas
keluar masuk

Pembeli tidak mudah
berpindah produk

Menimbulkan skala
ekonomi yang 
menurunkan biaya
produksi

Lebih memperhatikan
kepuasan konsumen

karena adanya
persaingan penjual.

 

Kekurangan Pasar-pasar
Pasar Persaingan
Sempurna

Pasar Monopolistik Pasar Monopoli Pasar Oligopoli

Berkurangnya pilihan 
karena barang bersifat 
homogen

Adanya persaingan ketat
antar produsen

Tidak dapat dimasuki
karena diatur pemerintah
dan UU

Adanya persaingan ketat
antar produsen

Berkurangnya inovasi 
produsen karena barang 
bersifat homogen

Biaya untuk memasuki
dan menguasai pasar 
monopolistik mahal
(iklan, promosi, uji
kualitas produk)

Pembeli tidak punya
barang substitusi atau
pilihan lain

Sering terjadi perang
harga

Hanya ada dalam
kondisi perekonomian
ideal

Tingkat efisiendinya
relatif rendah, sehingga
harga yang dibayarkan
konsumen relatif tinggi

Keuntungan terpusat di 
satu produsen

Butuh investasi besar
untuk masuk ke dalam
pasar

 



Pasar Monopoli Pasar Persaingan
Sempurna

Pasar Oligopoli

 

Pasar Monopolistik

 



Permintaan dan Penawaran
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Permintaan

Hukum Permintaan

“Jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka permintaan akan menurun. Sebaliknya, apabila
harga suatu barang dan jasa menurun, maka permintaan akan meningkat, ceteris paribus.”

Harga
Kuantitas awal
yang diminta

( kg)

Kuantitas baru
yang diminta

( kg)

Rp 9.000 20 0
Rp 8000 30 10
Rp 7000 40 20
Rp 6000 50 30
Rp 5000 60 40
Rp 4000 70 50

 

Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan

Harga Barang dan Jasa

Pendapatan Individu

Harga barang Lain Yang Terkait

Selera

Ekspektasi Konsumen

 



• Harga Barang
Barang yang harganya diperkirakan akan naik, maka orang akan
menimbun atau membeli ketika harganya masih rendah misalnya seperti
bbm/bensin.

• Pendapatan Individu
Orang yang punya gaji dan tunjangan besar dia dapat membeli banyak
barang yang dia inginkan, tetapi jika pendapatannya rendah maka
seseorang mungkin akan mengirit pemakaian barang yang dibelinya
agar jarang beli.

• Harga barang lain yang terkait
Jika roti tawar tidak ada atau harganya sangat mahal maka
meises, selai dan margarin akan turun permintaannya.

 

• Selera

Jika selera masyarakat meningkat maka permintaan pun meningkat pula, dan
sebaliknya. Selera masyarakat sering disebut mode atau tren.

• Ekspektasi Konsumen
Isu sering kali dikembangkan untuk mempengaruhi permintaan agar dapat
meningkat, seperti adanya berita tentang kenaikan BBM, kenaikan sembako
dll.

 



Macam-macam Permintaan

„ Permintaan atas barang dan jasa yang tidak
disertai dengan daya beli

Permintaan Absolut 
(Absolut Demand)

„ Permintaan atas barang dan jasa yang 
disertai daya beli

Permintaan Efektif
(Effective Demand)

 

Penawaran

Hukum Permintaan

”Jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka penawaran akan meningkat. Sebaliknya, apabila
harga suatu barang dan jasa menurun, maka penawaran juga akan menurun, ceteris paribus.”

Harga
Kuantitas awal
yang diminta

( kg)

Kuantitas baru
yang diminta

( kg)
Rp 4000 30 10
Rp 5000 40 20
Rp 6000 50 30
Rp 7000 60 40
Rp 8000 70 50
Rp 9000 80 60

 



Faktor Yang Mempengaruhi Penawaran

Harga

Sumber Daya

Teknologi

Ekspektasi produsen

 

Faktor yang mempengaruhi penawaran
• Biaya produksi

Harga bahan baku yang mahal akan mengakibatkan tingginya biaya produksi dan menyebabkan produsen
menawarkan barang dalam jumlah terbatas untuk menghindari kerugian karena takut tidak laku.

• Teknologi
adanya kemajuan teknologi akan menyebabkan pengurangan terhadap biaya produksi dan produsen dapat
menawarkan barang dalam jumlah yang lebih besar lagi.

• Harga barang pelengkap dan pengganti
Apabila harga barang pengganti mengalami kenaikan maka produsen akan memproduksi lebih banyak lagi karena
berasumsi konsumen akan beralih ke barang pengganti karena harganya lebih murah.

• Pajak
semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan akan berakibat naiknya harga barang dan jasa yang akan membawa
dampak pada rendahnya permintaan konsumen dan berkurangnya jumlah barang yang ditawarkan.

• Perkiraan harga barang di masa datang
Apabila kondisi pendapatan masyarakat meningkat, biaya produksi berkurang dan tingkat harga barang dan jasa
naik, maka produsen akan menambah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Tetapi bila pendapatan masyarakat
tetap, biaya produksi mengalami peningkatan, harga barang dan jasa naik, maka produsen cenderung mengurangi
jumlah barang dan jasa yang ditawarkan atau beralih pada usaha lain.

• Tujuan dari perusahaan
Bila perusahaan berorientasi untuk dapat menguasai pasar, maka dia harus mampu menekan harga terhadap
barang dan jasa yang ditawarkan sehingga keuntungan yang diperoleh kecil. Bila orientasinya pada keuntungan
maksimal maka perusahaan menetapkan harga yang tinggi terhadap barang dan jasa yang ditawarkannya.

 



Harga Keseimbangan

Harga keseimbangan/harga pasar terbentuk melalui proses kesepakatan antara penjual dan pembeli.

RUMUS
Qd = Qs Atau Pd = Ps

Setelah Pajak
Qd = Q(s-t) 

Setelah Subsidi
Qd = Q(s+s)

 

Harga Kuantitas yang 
diminta ( kg)

Kuantitas yang 
ditawarkan

( kg)

Rp5.000
Rp4.000
Rp3.000
Rp2.000
Rp1.000

30
48
66
84
102

102
84
66
48
30

Kurva Harga Keseimbangan

SD surplus 72 kg

surplus 36 kg

kekurangan 36 kg

kekurangan 72 kg

E

Harga keseimbangan terbentuk pada 
TITIK PERTEMUAN kurva permintaan 
dan kurva penawaran.

Keseimbangan terjadi ketika kuantitas 
yang ditawarkan SAMA DENGAN 
kuantitas yang diminta.

 



ELASTISITAS



Ela
stis
ita
s Elastisitas

permintaan
Elastisitas
penawaran

 

Apa itu elastisitas

Elastisitas merupakan suatu angka yang
menunjukan selisih harga terhadap perubahan
jumlah barang.

 



JENIS – JENIS  ELASTISITAS 

• Elastisitas harga (price elasticity)
Elastisitas harga atau price elasticity yaitu persentase
perubahan jumlah permintaan barang atau yang 
ditawarkan, yang disebabkan oleh persentase perubahan
dari harga barang tersebut.

• b. Elastisitas silang (cross elasticity)
Elastisitas silang atau cross elasticity adalah persentase
perubahan jumlah permintaan barang x, yang disebabkan
oleh persentase perubahan dari harga barang lain (y).

• c. Elastisitas pendapatan (income elasticity)
Elastisitas pendapatan atau income elasticity yaitu
persentase perubahan permintaan akan suatu barang yang 
diakibatkan oleh persentase perubahan pendapatan
(income) riil konsumen.

 

CONTOH ELATISITAS PERMINTAAN 

• Contoh elastisitas dari permintaan:
Pada saat harga Rp400,00 jumlah permintaan
barang 30 unit, kemudian harga turun menjadi
Rp360,00 jumlah permintaan barang 60 unit. 
Hitunglah soal besar koefisien elastisitasnya!

 



 

Elastis Inelastis Elastis uniter

Elastis Sempurna Inelastis Sempurna

 



Faktor yang mempengaruhi elastisitas

permintaan

Harga

Pendapatan

Selera
konsumen

Harga
barang

perkiraan

penawaran

Harga

Teknik
Produksi

Harga
Bahan

Perkiraan

 

• Seberapa besar konsumen bereaksi terhadap perubahan harga sangat penting
bagi produsen. Tujuannya adalah agar dapat menentukan harga yang 
menguntungkan produsen. Elastisitas permintaan adalah sebuah ukuran
seberapa besar derajat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga.

• Berikut ini adalah faktor – faktor yang mempengaruhi besarnya elastisitas
permintaan :
1. Ketersediaan barang substitusi
2. Proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang
3. Kategori barang (kebutuhan pokok atau kebutuhan mewah)
4. Keragaman penggunaan barang

• Berikut ini adalah faktor – faktor yang mempengaruhi besarnya elastisitas
penawaran :
1. Waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi
2. Daya tahan barang
3. Mobilitas faktor produksi
4. Kemudahan produsen pendatang baru untuk memasuki pasar

 



Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank



Bank dan Lembaga Keuangan non Bank

Pengertian
bank

Fungsi dan
peran bank

Jenis bank

Prinsip bank produk bank

Pengertian
lembaga

keuangan non 
bank

Fungsi lembaga
keuangan
nonbank

Jenis, prinsip dan
produk lembaga
keuangnanon bank

 

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit
atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf

hidup masyarakat

Apa itu Bank???

UU NO. 10 Th. 
1998

 



 

 

Fungsi Bank 

• Fungsi Bank
Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyrakat
luas(funding) dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau
kredit(lending) untuk berbagai tujuan. Tetapi sebenarnya fungsi bank 
dapat dijelaskan dengan lebih spesifik seperti yang diungkapkan oleh Y. Sri 
Susilo, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso (2006), yaitu sebagai
berikut :
- Agent of Trust
Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik
dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana.
- Agent of Development
Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain adalah
kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.
- Agent of Service
Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan
penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat seperti jasa
pengiriman uang , jasa penitipa n barang berharga, dll.

 



fungsi

Bank Sentral

Bank Umum

Segi
kepemilikan

Bank 
pemerintah

Bank swasta
nasional

Bank 
koperasi

Bank asing

Bank 
campuran

Segi status

konvensional

syariah

Jenis bank…

 

Jenis Bank 

• Bank Sentral

Bank sentral adalah bank yang berfungsi

menciptakan daya beli baru berupa uang
kartal dan uang giral.

• Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia 
(BI). Selain Bank Sentral, Bank Indonesia juga
merupakan bank sirkulasi, karena hanya Bank 
Indonesia berhak mencetak uang baik berupa
uang kertas maupun uang logam.

 



Fungsi Bank Sentral

• Fungsi bank sentral diatur dalam

undangundang No. 23 tahun 1999 yaitu

tentang Bank Indonesia.

Disebutkan bahwa tujuan Bank 

Indonesia melalui kebijakan-kebijakan

adalah untuk mencapai dan memelihara

kestabilan nilai rupiah yang 

menitikberatkan pada tingkat inflasi dan

nilai tukar rupiah.

 

Tugas Pokok Bank Sentral
• Tugas Bank Sentral dalam suatu negara adalah sebagai berikut.

1. Mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai

rupiah.

2. Mendorong kelancaran produksi, pembangunan, dan

kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

3. Mencetak uang baru

4. Menarik kembali uang dari peredaran.

5. Mengawasi bank-bank yang lain, baik bank 

pemerintah maupun bank swasta.

6. Menciptakan daya beli baru dengan cara menciptakan

uang giral.

 



Jenis Bank Berdasarkan
Kepemilikan

1. Bank Pemerintah
• Bank pemerintah adalah bank yang dimiliki oleh pemerintah. Bank 

Pemerintah dibagi atas bank umum, bank tabungan, dan bank 
pembangunan.

Contoh Bank Pemerintah : 
• Bank Umum adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama

menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya
memberikan kredit jangka pendek.

• Bank Tabungan adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama
sebagai tabungan dan kemudian membungakan dananya dalam kertas
berharga. Misalnya: Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 1946), Bank Rakyat 
Indonesia, dan Bank Mandiri.

• Bank Pembangunan adalah bank yang dalam pengumpulan dananya
terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau
pengeluaran kertas berharga jangka menengah dan jangka panjang. 
Contohnya: Bank Pembangunan DKI Jakarta.

 

2. Bank Swasta Nasional

• Bank swasta nasional adalah bank-bank yang 
modalnya dimiliki oleh pengusaha nasional Indonesia 
atau badan-badan hukum yang peserta dan
pimpinannya terdiri atas warga negara
Indonesia. Beberapa di antara bank swasta nasional
ditetapkan sebagai bank devisa.
Bank devisa adalah bank yang dapat melakukan
transaksi dengan valuta asing (membeli dan menjual
valuta asing, transfer ke luar negeri, inkaso ke luar
negeri). Contoh bank-bank devisa tersebut antara lain: 
Bank Bali, Bank Danamon, Bank Niaga, dan Bank 
Central Asia (BCA). Bank swasta Nasional dibagi atas
Bank Umum, Bank Tabungan, dan Bank Pembangunan.

 



3. Bank Swasta Asing

• Bank swasta asing adalah cabang dari bank asing yang berpusat di luar
negeri (membuka kantor di Indonesia), yang kegiatan operasinya diatur
dengan ketentuan sendiri.

• Contoh Bank Swasta Asing
 Bank of America,
 Citibank,
 American Express Bank,
 Chase Manhattan Bank,
 Standard Chartered Bank,
 European Asian Bank (European Bank),
 Hongkong Bank (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd),
 Bank of Tokyo,
 ABN Amro Bank (Algemene Bank Nederland),
 Bangkok Bank.

 

4. Bank Milik Koperasi
Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang 
berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh: Bank Umum Koperasi
Indonesia

5. Bank milik campuran
Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan
pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas
dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran
antara lain:
Bank Sakura Swadarma

• Bank Finconesia
• Mitsubishi Buana Bank
• Interpacific Bank
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CEK 

• Pengertian Cek
Cek merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang
direkening giro. Fungsi lain dari cek adalah sebagai alat untuk melakukan pembayaran.

• Pengertian cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang
memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak
yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut

• Syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral seperti yang diatur di
dalam KUH Dagang pasal 178 yaitu :

• Pada surat cek harus tertulis perkataan "CEK“

• surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu .

• nama bank yang harus membayar (tertarik)

• penyambutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan

• tanda tangan penarik

 



Jenis – Jenis Cek
1. Cek Atas Nama

• Merupakan cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan
hukum tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Sebagai
contoh jika didalam cek tertulis perintah bayarlah kepada : Tn. Roy
Akase sejumlah Rp 3.000.000,- atau bayarlah kepada PT. Marindo
uang sejumlah Rp 1.000.000,- maka cek inilah yang disebut dengan
cek atas nama, namun dengan catatan kata "atau pembawa"
dibelakang nama yang diperintahkan dicoret.

2.Cek Atas Unjuk

Cek atas unjuk merupakan kebalikan dari cek atas nama. Di dalam
cek atas unjuk tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum
tertentu jadi siapa saja dapat menguangkan cek atau dengan kata
lain cek dapat diuangkan oleh si pembawa cek. Sebagai contoh di
dalam cek tersebut tertulis bayarlah tunai, atau cash atau tidak
ditulis kata-kata apa pun.

3. Cek Silang

Cek Silang atau cross cheque merupakan cek yang dipojok kiri atas
diberi dua tanda silang. Cek ini sengaja diberi silang, sehingga
fungsi cek yang semula tunai berubah menjadi non tunai atau
sebagai pemindahbukuan.

 

Wesel

• Surat wesel adalah ”Syarat yang memuat

kata ”wesel” di dalamnya, ditanggali dan di

tandatangani di suatu tempat, di dalamnya

penerbit memberi perintah tidak bersyarat

kepada tersangkut untuk membayar

sejumlah uang pada hari bayar kepada

orang yang ditunjuk oleh penerbit atau

penggantinya di suatu tempat tertentu”.

 



Syarat-syarat wesel

Suatu surat wesel harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-

undang, yang disebut syarat-syarat formal. Menurut ketentuan pasal 100 KUHD, 

setiap surat wesel harus memuat syarat-syarat formal sebagai berikut:

a. istilah “wesel” harus dimuat dalam teksnya sendiri dan disebutkan dalam bahasa

surat itu ditulis.

b. Perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.

c. Nama orang yang harus membayarnya (tersangkut).

d. Penetapan hari bayar (hari jatuh).

e. Penetapan tempat di mana pembayaran harus dilakukan.

f. Nama orang kepada siapa atau penggantinya pembayaran harus dilakukan.

g. Tanggal dan tempat surat wesel diterbitkan.

h. Tanda tangan orang yang menerbitkan.

•

 

Pengertian Bilyet Giro

• Bilyet Giro adalah surat perintah pemindah bukuan dari
nasabah suatu Bank kepada Bank yang 
bersangkutan,untuk memindahkan sejumlah uang dari
rekeningnya ke rekening penerima yang namanya
disebut dalam bilyet giro, pada Bank yang sama atau
Bank yang lain.

• Bilyet Giro merupakan jenis surat berharga yang tidak
diatur dalam KUHD, yang tumbuh dan berkembang
dalam praktik perbankan karena kebutuhan dalam lalu
lintas pembayaran secara giral. Bank Indonesia sebagai
bank sentral mengatur dan memberi petunjuk cara
penggunaan Bilyet Giro.

 



• Tabungan adalah jenis simpanan yang penarikannya 
dapat dilakukan melalui syarat-syarat tertentu.

• Valuta Asing 

Mata uang yang dapat dipakai atau mudah diterima oleh
banyak negara dalam perdagangan internasional.

• Cek Perjalanan

Cek Perjalanan adalah travellers check traveler’s Cheque
yaitu alat pembayaran semacam cek, diciptakan untuk orang
bepergian dan dapat diuangkan pada kantor-kantor bank
yang mengeluarkan atau pada pihak-pihak yang ditunjuk;
dapat dibayar oleh perusahaan yang mengeluarkannya dan
dijual dengan angka atau nilai nominal tertentu dan dijamin
dari kehilangan atau pencurian; cek tadi diterima sebagai
pengganti uang tunai oleh para pedagang, dapat dicairkan di
kantor-kantor tertentu.

 

• Deposito adalah produk simpanan di

bank yang penyetorannya maupun

penarikannya hanya bisa dilakukan pada

waktu tertentu saja. Apabila dana yang

disimpan diambil sebelum waktunya,

maka siap-siap lah untuk terkena denda

penalti. Menariknya lagi, semakin besar

dan semakin lama Anda menyimpan dana

dalam bentuk deposito, maka semakin

besar pula bunga yang ditawarkan.

 



ATM 

• Anjungan Tunai Mandiri (atm) adalah automated
teller machine/ATM yaitu mesin dengan sistem
komputer yang diaktifkan dengan kartu magnetik
bank yang berkode atau bersandi; melalui mesin
tersebut nasabah dapat menabung, mengambil
uang tunai, transfer dana antar-rekening, dan
transaksi rutin; ATM dipasang secara nasional
ataupun internasional sehingga memudahkan
nasabah mendapatkan uang tunai dari ATM di
negara tempat nasabah berada dengan
menggunakan kode atau sandi ATM yang
diterbitkan oleh bank yang bensangkutan dan
nomor jati diri nasabah.

 

Kredit

• Pengertian kredit adalah suatu penyediaan
uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kepsekatan pinjam-meminjam antara bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam untuk melunasi utangnya setelah
jangka waktu tertentu dengan pemberian
bunga

 



Pengertian LKBB ialah semua badan yang

melakukan kegiatan di bidang keuangan,

yang secara langsung atau tidak

menghimpun dana terutama dengan jalan

mengeluarkan kertas berharga dan

menyalurkan ke masyarakat guna membiayai

investasi perusahaan-perusahaan.

Lembaga keuangan non- bank

 

Lembaga pembiayaan pembangunan

Lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-
surat berharga

Lembaga Keuangan bukan bank lainnya seperti koperasi, 
pegadaian, pasar modal, asuransi, leasing, lembaga dana 
pensiun

Jenis LKBB

 



Lembaga Pembiayaan Pembangunan  

• LKBB jenis ini adalah lembaga atau badan yang 
berkecimpung dalam bidang keuangan dengan cara
memberikan bantuan kepada masyarakat yang 
membutuhkan melalui kredit jangka menengah dan
jangka panjang (lebih dari setahun). Adapun contoh –
contoh Lembaga pembiayaan pembangunan adalah
sebagai berikut:

• 1. PT Indonesia Development Finance Company, 
didirikan pada tahun 1972

• 2. PT Private Development Finance Company of 
Indonesia, didirikan pada tahun 1973

 

Lembaga perantara penerbitan dan
perdagangan surat- surat berharga.

• LKBB jenis ini merupakan lembaga yang bergerak
sebagai perantara dalam menerbitkan, menjamin serta
menanggung penjualan surat – surat berharga.
Berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, Lembaga
ini tidak diperkenankan memberikan kredit, baik jangka
pendek maupun jangka panjang.

• Adapun contoh lembaga perantara penerbitan dan
perdagangan surat – surat berharga adalah sebagai
berikut: PT Ficorinvest, PT Finconesia, PT Indovest, PT
Multicor, PT Merinncorp, PT IFI, PT Asean Indonesia, PT
Inter-Pacific, dan PT MIFC.

 



Lembaga keuangan bukan bank lainya

• Lembaga keuangan bukan bank lainnya adalah
lembaga – lembaga yang bergerak dalam
bidang keuangan selain dari contoh yang telah
disebutkan di atas. Adapun contoh – contoh
lembaga keuangan bukan bank yang ada pada
masyarakat Indonesia, diantaranya adalah
perusahaan perasuransian, perusahaan umum
pegadaian, perusahaan sewa guna, koperasi
kredit, dan dana pensiun.

 

 



Bank Sentral dan otoritas jasa keuangan
( OJK)

 

 



Bank sentral dan OJK

Pengertian bank 
sentral

Fungsi dan
tugas bank 
sentral Pengertian OJK Fungsi dan

tugas OJK Wewenang OJK

 

Pengertian Bank Sentral

Menurut UU no. 23 th.
1999, bank indonesia sebagai
bank sentral merupakan
lembaga negara yang 
independen dalam artian
bebas dari campur tangan
pemerintah ataupihak lain 
kecuali hal-hal yang secara
tegas diatur dalam undang-
undang tersebut.

 

 

 



Fungsi dan tugas bank sentral

Menetapkan dan melaksanakan
kebijakan moneter

Mengatur dan menjaga
kelancaran sistem pembayaran

Mengatur dan mengawasi bank

 

Produk bank sentral

Usaha aktif

Mendiskontokan surat wasel dan
surat dagang

Membeli dan menjual wasel, 
kertas, obligasi

Memberikan kredit keepada
perbankan

Membeli dan menjual logam
mulia

Usaha pasif
Simpanan dalam rekening

koran bank-bank

Jasa-jasa

 



OJK

• Otoritas Jasa Keuangan
adalah lembaga negara yang 
dibentuk berdasarkan UU 
nomor 21 tahun 2011 yang 
berfungsi menyelenggarakan
sistem pengaturan dan
pengawasan yang terintegrasi
terhadap keseluruhan
kegiatan di dalam sektor
jasa keuangan

 

Pengaturan dan pengawasan
kegiatan jasa keuangan di 
sektor perbankan

Pengaturan dan
pengawasankegiatan jasa
keuangan di sektor pasar
modal

Pengaturan dan
pengawasan kegiatan jasa
keuangan di sektor
perasuransian, dana 
pensiun, lembaga
pembiayaan, dan lembaga
jasa keuangan lainnya.

Tugas OJK
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• menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang

• menetapkan peraturan perundang-undangan di 
sektor jasa keuangan

• menetapkan peraturan dan keputusan OJK

• menetapkan peraturan mengenai pengawasan di 
sektor jasa keuangan

• menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas 
OJK

• menetapkan peraturan mengenai tata cara
penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa
Keuangan dan pihak tertentu

• menetapkan peraturan mengenai tata cara
penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa
Keuangan

 

Visi Misi OJK

• Visi Otoritas Jasa keuangan
Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang 
terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa
keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan
kesejahteraan umum.

• Misi Otoritas Jasa Keuangan
Misi otoritas Jasa keuangan yaitu:
1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, 
adil, transparan, dan akuntabel.
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

 

 



Perlindungan Konsumen dan
Masyarakat

Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK 
berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian
Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:
1. Memberikan informasi dan edukasi kepada
masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, 
layanan, dan produknya.
2. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk
menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut
berpotensi merugikan masyarakat.
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor
jasa keuangan.

 

Kode Etik

• a. Kode Etik OJK adalah norma dan azas mengenai
kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan
dilaksanakan oleh seluruh Anggota Dewan Komisioner, 
Pejabat, dan Pegawai OJK dalam pelaksanaan tugas.

• b. Komite Etik adalah organ pendukung Dewan
Komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan
Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK terhadap
Kode Etik.

• c. Nilai Dasar Kode Etik OJK ini dicerminkan dalam
perilaku yang sesuai dengan Nilai Strategis Organisasi
OJK yakni Integritas, Profesionalisme, Transparansi, 
Akuntabilitas, Sinergi, dan Kesetaraan.

 



Struktur Organisasi OJK 
Struktur Pokok ojk yaitu: 
1. Dewan Komisioner OJK
2. Pelaksana Kegiatan Operasional
Struktur Dewan Komisioner Terdiri atas: 
1. Ketua merangkap anggota;
2. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
6. Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
7. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
8. Anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
9. Anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat Eselon I Kementerian Keuangan.
Pelaksana Kegiatan Operasional Terdiri Atas:
1. Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis I;
2. Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis II;
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan;
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal;
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB;
6. Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko; dan
7. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

 



Sistem Pembayaran



Sistem Pembayaran

Pengertian sistem
pembayaran

Peran BI dalam
sistem pembayaran

Penyelenggaraan
sistem nontunai

Alat pembayaran tunai
(Uang)

Sejarah uang Pengertian uang

Fungsi,jenis,syarat
uang

Pengelolaan uang
rupiah oleh BI

Unsur pengaman uang
rupiah

Alat pembayaran non-
tunai

Jenis alat pembayaran
non tunai

 

Apa itu sistem pembayaran ???

Sistem Pembayaran merupakan sistem yang 
berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai
uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang 
digunakan untuk pemindahan nilai uang
tersebut sangat beragam, mulai dari
penggunaan alat pembayaran yang sederhana
sampai pada penggunaan sistem yang kompleks
dan melibatkan berbagai lembaga berikut aturan
mainnya. 

 



UANG

Uang adalah benda yang disetujui oleh
masyarakat umum sebagai alat perantara
tukar menukar dalam perdagangan.

Sejarah uang

Sebelum ada uang, pertukaran dilakukan
dengan cara barter yaitu pertukaran antara
barang satu dengan barang yang lain.

 

Jenis Uang

• Uang kartal merupakan
alat pembayaran yang 
sah dan diterima
umum. Uang kartal
terdiri atas uang kertas
dan uang logam. 

Uang
kartal

• Uang giral adalah saldo
yang tersedia di bank 
yang dapat diambil
sewaktu-waktu dengan
giro, cek, dan telegrafic
transfer.

Uang Giral

 



Uang Kartal

1) Uang Negara
Uang Negara adalah uang yang di Cetak oleh Negara dengan ciri-ciri pada
uang tersebut , di cantumkan Nama Negaranya, ditanda tangani oleh
Menteri Keuangan . Seperti yang pernah berlaku di Indonesia yaitu ORI 
(Oeang Republik Indonesia) . Untuk lebih jelasnya perhatikan Uang Negara 
berikut :

a) Uang Negara
Uang Negara adalah uang yang di Cetak oleh Negara dengan ciri-ciri pada
uang tersebut , di cantumkan Nama Negaranya, ditanda tangani oleh
Menteri Keuangan . Seperti yang pernah berlaku di Indonesia yaitu ORI 
(Oeang Republik Indonesia). Untuk lebih jelasnya perhatikan Uang Negara 
berikut:

b) Uang Bank
Uang Bank adalah uang yang di Cetak oleh Bank Sentral suatu Negara 
dengan ciri-ciri pada uang tersebut , di cantumkan Nama Bank Sentralnya, 
ditanda tangani oleh Direktur Bank yang bersangkutan

 

 

Uang Giral

• Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan
masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih
mudah, praktis dan aman. Di Indonesia, bank yang berhak
menciptakan uang giral adalah bank umum selain Bank
Indonesia. Menurut UU No. 7 tentang Perbankan tahun
1992, definisi uang giral adalah tagihan yang ada di bank
umum, yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai
alatpembayaran. Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro,
atau telegrafic transfer. Uang giral adalah surat berharga
yang dapat diuangkan di bank atau dikantor pos. Contoh
uang giral, cek, giro pos, wesel dan surat berharga.Uang
giral biasanya digunakan untuk transaksi dengan nilai uang
yang sangat besar.

 



cek

Bilyet giro

Nota debet

Kartu kredit

Kartu debit 

Uang elektronik (E-money)

 

a. Cek
Cek merupakan suatu perintah kepada bank untuk membayarkan
sejumlah dana kepada sipembawa cek, dimana cek dikenal ada tiga
macam:

1) Cek atas unjuk, Pada cek tidak tertulis nama ,tapi setiap orang yang
membawa cek tersebut mendapat pembayaran dari Bank.

2) Cek atas nama : Pada Cek tersebut telah tertulis nama orang yang akan
menerima pembayaran dari Bank Cek silang.

3) Cek Kosong yaitu Cek yang sudah tidak ada lagi dananya pada rekening
di Banknya, sehingga Cek tidak dapat dicairkan.

b.Giro Bilyet adalah surat perintah nasabah bank untuk memindahkan
sejumlah uang dari rekeningnya kepada rekening nasabah yang lain yang
ditunjuk. Jadi Giro bilyet tidak dapat ditukarkan dengan uang tunai di bank
penerimanya. Bagaimana tentang penjelasan uang giral ini, apa Anda
sudah paham dengan apa yang telah disampaikan, jika mungkin, silahkan
Anda berkunjung ke suatu bank yang ada di daerahmu dan tanyakan
kepada pegawai yang mengerti mengenai cek atau giro ! Secara umum
uang giral dapat terbentuk ketika seseorang menyetor uang tunai ke bank
dan jumlah tersebut ditulis atas nama yang menyetor uang tunai sehingga
uang kartal berubah menjadi uang giral. Uang giral diciptakan oleh bank
itu sendiri dan berlaku dalam wilayah yang terbatas.

 



Syarat uang

Dapat diterima secara umum

Tahan lama dan tidak mudah rusak

Nilainya tetap dalam jangka waktu yang lama

Mudah disimpan dan dipindahkan atau dibawa

Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai

Memiliki kualitas yang baik

Tidak mudah di palsukan

 

Teori Uang

Teori nilai uang membahas masalah-masalah keuangan yang berkaitan dengan nilai uang. Nilai uang
menjadi perhatian para ahli ekonomi, karena tinggi atau rendahnya nilai uang sangat berpengaruh
terhadap kegiatan ekonomi. Hal ini terbukti dengan banyaknya teori uang yang disampaikan oleh
beberapa ahli. Teori uang terdiri atas dua teori: 

1) Teori Uang Statis atau disebut juga teori Kualitatif Statis. 
Dalam teori ini dipertanyakan apakah sebenarnya uang? Dan mengapa uang itu ada harganya? Mengapa

uang itu sampai beredar? Teori ini disebut statis karena tidak mempersoalkan perubahan nilai yang 
diakibatkan oleh perkembangan ekonomi. Yang termasuk teori uang statis adalah: 

a) Teori Metalisme (Intrinsik) oleh KNAPP 
Uang bersifat seperti barang, nilainya tidak dibuat-buat, melainkan sama dengan nilai logam yang 

dijadikan uang itu, contoh: uang emas dan uang perak. 
b) Teori Konvensi (Perjanjian) oleh Devanzati dan Montanari
Teori ini menyatakan bahwa uang dibentuk atas dasar pemufakatan masyarakat untuk mempermudah

pertukaran. 
c) Teori Nominalisme
Uang diterima berdasarkan nilai pertukarannya, yaitu daya belinya. 
d) Teori Negara. 
Asal Mula uang karena negara, apabila negara menetapkan apa yang menjadi alat tukar dan alat bayar

maka timbullah uang. Jadi uang bernilai karena pengumuman negara berupa undang-undang
pembayaran yang disahkan

 



Teori Uang Dinamis

• Teori ini mempersoalkan sebab terjadinya perubahan dalam nilai
uang. Teori dinamis antara lain:

• Teori Kuantitas dari David Ricardo
Teori ini menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangat
tergantung pada jumlah uang yang beredar. Apabila jumlah uang
berubah menjadi dua kali lipat, maka nilai uang akan menurun
menjadi setengah dari semula, dan juga sebaliknya. Secara rumus
teori ini dapat dinyatakan dengan rumus:

• M = Jumlah uang
K = pembanding tetap/konstanta
P = Tingkat harga

 

Teori Kuantitas dari Irving Fisher 
• Teori yang telah dikemukakan David Ricardo disempurnakan lagi

oleh Irving Fisher dengan memasukan unsur kecepatan peredaran
uang, barang dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi nilai uang
dan Fisher mengajukan rumus yang lazim disebut Fishers equation, 
dengan rumus sebagai berikut:

• M = Jumlah uang yang beredar
V = Kecepatan peredarannya
P = Tingkat harga
T = Jumlah transaksi

• Sehingga nilai uang dapat dicari dengan cara jumlah uang dikali
kecepatan peredaran uang dibagi jumlah transaksi atau

 

 

 



Manajemen



Pengertian Manajemen

1. Menurut G.R. Terry dalam Bukunya The Principles of Scientific 
Management, manajemen adalah usaha untuk mendapatkan tujuan yg telah 
ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain.

2. Menurut S.P. Hasibuan, manajemensebagai ilmu dan seni mengatur proses 
pemanfaatan SDM dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk 
mencapai suatu tujuan

3. Secara umum, manajemen adalah kegiatan-kegiatan perencanan, 
pengorganisasian, pengararan, dan pengendalian sebuah perusahaan/ BU 
untuk mencapai tujuan-tujuan yg telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksana 
manajemen tersebut disebut Manajer

 

Tingkatan Manajemen

Top Manager

1. Top Management  atau manajemen tingkat atas yang sering 

disebut Chief executive officier.

Midlle Manager
2. Midlle management atau manajemen tingkat menengah

sering disebut kepala bagian.

Low Manager
3. Lower Management atau manajemen tingkat bawah yg dike

nal pula dg istilah operasional ( Supervisor, kpl seksi,mandor)

 



Unsur-unsur Manajemen

Dalam manajemen untuk mencapai tujuan diperlukan alat-
alat atau sarana-sarana yg disebut sumber-sumber atau 
unsur-unsur manajemen.
Unsur manajemen merupakan bagian yg penting dan mutlak 
harus disediakan pada suatu kegiatan.
Alat/ sarana ( unsur manajemen) untuk mencapai tujuan 
yaitu : man, money, materials, machines, methods, dan 
markets (  6 M ) .

 

Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yg selalu ada dan 
melekat dalam proses manajemen yg akan dijadikan acuan oleh manajer dlm 
melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan.

Fungsi manajemen terdiri dari ABCDEFLMOPS, yaitu Actuating 
(penggerakan), Budgeting (menganggarkan) Commanding, Comunication, Coordinating, 
Controlling, Directing (pemberian petunjuk), Evaluating, Forecasting (peramalan) Leading, 
Motivating, Organizing, Planning, dan Staffing( susunan kepegawaian)

 



a. Planning ( Perencanaan 

• Kegiatan pertama seorang manajer adalah menyusun rencana. 
Menyusun rencana berarti memikirkan apa yg akan dikerjakan dg 
sumber daya yang dimiliki.

• Planning (perencanaan) efektif harus dapat memenuhi formula 5W + 1 
H, yaitu sbb:

1. What ( apa yg hendak dicapai ? ).
2. Why ( mengapa hal tsb perlu dilakukan ? ).
3. Where ( dimana hal tersebut dilakukan ? ).
4. When ( kapan hal tsb akan dilaukan ? ).
5. Who ( siapakan yg akan melakukan ? ).
6. How ( bagaimana cara melakukannya? ).

 

b.  Pengorganisasian (Organizing)

Seorang manajer harus mampu melaksanakan proses 
organizing yg sesuai dg rencana atau petunjuk pelaksanaan kerja.

Proses organizing yg lazim digunakan sbb:
1. Membagi pekerjaan yg akan dilakukan, menetapkan tugas-tugas, 

dan tanggung jawab.
2. Membetuk susunan jabatan dan peranan dengan pemberian 

nama.
3. Membentuk sistem-sistem kekuasaan dan status formal.
4. Membentuk struktur organisasi  untuk melakukan komunikasi 

internal.
Salah satu tugas penting organisasi adalah menciptakan 

hubungan yg harmonis dlm suatu kelompok yg terdiri dari 
berbagai individu dan berbagai macam kepentingan.

 

 



c.  Menggerakkan (Actuating)

1. Actuating
Adalah suatu tindakan menggerakkan orang-orang agar mau 
bekerja dg sendirinya atau penuh kesadaran scr bersama-sama 
untuk mencapi tujuan yg dikehendaki scr efektif. Dalam hal ini 
dibutuhkan kepemimpinan (Leadership).

2. Leadership
Leadership adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain 
agar mau bekerja dg tulus shg pekerjaan berjalan lancar dan 
tujuan dapat  tercapai.

Dalam menggerakkan karyawan, seorang pemimpin harus 
memmiliki pendekatan yg khas. Olek karena itu seorang pemimpin 
diharapkan dapat berkomunikasi, memberikan petunjuk/nasihat, 
berpikir kreatif, berinisiatif, serta memberikan stimulus kepada 
karyawan.

 

d.  Pengawasan (Controlling)

Pengawasan merupakan tindakan seorang manajer 
untuk menilai dan mengendalikan jalannya suatu 
kegiatan.

Tujuannya untuk mencegah atau memperbaiki 
kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, dan kegiatan 
lainnya yg tidak sesuai dg rencana.

Langkah dlm proses pengawasan adalah menetapkan 
standar dan metode pencapaian prestasi, pengukuran 
prestasi kerja, penetuan prestasi kerja sesuai standar, dan 
mengambil tindakan perbaikkan

 

 



Pentingnya Mempelajari
Manajemen

Setelah uraian mengenai fungsi-fungsi manajemen di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa
manajemen itu sangat penting, mengingat manajemen itu memiliki fungsi-fungsi penting
yang telah dikemukakan di atas.

Pada dasarnya manajemen itu penting, sebab:

1. Pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri, sehingga diperlukan pembagian kerja, 
tugas, dan tanggung jawab dalam menyelesaikannya.

2. Perusahaan akan dapat berhasil beik, jika manajemen diterapkan dengan baik.

3. Manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang 
dimiliki.

4. Manajemen yang baik akan mengurangi pemborosan.

5. Manajemen perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan.

6. Manajemen mangakibatkan pencapaian tujuan secara teratur.

7. Manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan.

8. Manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap kerjasama sekelompok orang
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Pengertian
wirausaha

Ciri-ciri wirausaha

Sektor-sektor
wirausaha

Sifat seorang
wirausaha

Faktor keberhasilan
wirausaha

 

 

Apakah yang 
kalian ketahui

tentang
wirausaha ?

Wirausaha adalah suatu
keberanian untuk melakukan

upaya-upaya memenuhi
kebutuhan hidup atas dasar
kemampuan yang dimilikinya
dengan cara memanfaatkan

segala potensi untuk
menghasilkan sesuatu yang 
bermanfaat bagi orang lain. 

 



Gambar : J. Schumpeter, Ahli Ekonomi
Sumber : Google 

Apakah kalian tahu bahwa wirausaha
banyak berperan dalam
perekonomian Nasional ? 

Menurut J.Schumpeter peran
wirausahawan sangatlah penting bagi
peningkatan pertumbuhan ekonomi

Karena para pengusaha selalu
berinovasi dan meningkatkan
produksi barang nya sehingga
kegiatan ekonomi suatu negara
tersebut akan lebih efisien dan
efektif

Apakah diantara kalian ada yang 
bercita-cita menjadi wirausaha ? 

Berani Ambil Resiko

Kreatif

Pantang Menyerah

Hemat Dalam Keuangan

Bisa Menarik Karyawan Yang Mempunyai
Kemampuan Tinggi

Daya Analisis yang sistematis dan tepat
sasaran

Tidak Konsumtif

Ciri-Ciri
Wirausaha

 



Menurut pendapat Bygrave ciri-ciri atau karakteristik wirausahawan dikenal dengan istilah 10 D, yaitu sebagai berikut.

a. Dream (Visi ke Depan)

Seorang wirausahawan harus mempunyai visi atau pandangan ke masa depan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya serta
mempunyai kemampuan untuk mewujudkan visinya.

b. Decisiveness (Keputusan dengan Cepat)

Seorang wirausahawan adalah orang yang dapat bekerja dengan cepat dalam menghasilkan sesuatu. Selain itu juga dapat membuat suatu
keputusan dengan cepat, tepat dan penuh perhitungan, agar berhasil dalam mengembangkan usahanya.

c. Doers (Melaksanakan Keputusan)

Seorang wirausahawan dalam mengambil keputusan akan langsung menindaklanjuti. Kegiatannya dilaksanakan secepat mungkin dengan
penuh perhitungan. Ia tidak mau menunda kesempatan yang baik dalam menjalankan bisnisnya.

d. Determination (Penentuan/Kebulatan Tekad)

Seorang wirausahawan melaksanakan kegiatannya dengan

penuh perhatian, rasa tanggung jawab, dan tidak mudah menyerah, walaupun dihadapkan pada halangan dan rintangan yang mustahil untuk
diatasi.

e. Dedication (Pengabdian)

Seorang wirausahawan harus mempunyai dedikasi (mengutamakan pekerjaan) yang tinggi terhadap bisnisnya, kadang-kadang mengorbankan
kepentingan keluarga untuk sementara waktu. Ia melaksanakan pekerjaannya tanpa kenal lelah. Semua perhatiannya dipusatkan untuk
kegiatan bisnisnya.

f. Devotion (Mencintai Pekerjaan)

Seorang wirausahawan harus mencintai pekerjaan bisnisnya dan produk yang dihasilkannya. Hal inilah yang mendorong keberhasilan yang 
efektif untuk menjual produknya.

g. Details (Dapat Memerinci)

Seorang wirausahawan sangat memperhatikan faktor-faktor yang sangat rinci terhadap apa yang terjadi selama menjalankan kegiatan
usahanya. Dia tidak mengabaikan faktor-faktor yang kecil yang dapat menghambat kegiatan usahanya.

h. Destiny (Bertanggung Jawab atas Nasib Usahanya)

Seorang wirausahawan bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapainya. Dia merupakan orang yang bebas dan tidak
mau bergantung pada orang lain.

i. Dollars (Kekayaan)

Seorang wirausahawan tidak mengutamakan pada pencapaian kekayaan. Motivasinya bukan karena masalah uang. Dia berasumsi jika berhasil
dalam bisnisnya, maka ia pantas mendapat laba, bonus, atau hadiah.

j. Distribute (Membagi-bagi)

Seorang wirausahawan bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya kepada orang-orang kepercayaannya, yaitu orang-orang yang kritis
dan mau diajak untuk mencapai sukses dalam bisnisnya.

 



Catatan :

Sektor Formal = Kegiatan usaha yang bersifat primer dan
sangat diutamakan oleh wirausahawan

Sektor Informal = Kegiatan Usaha yang bersifat sampingan
atau sekunder, biasanya usaha berjenis home industry

Sektor-Sektor
Wirausaha

Sektor Formal Sektor Informal

Sifat seorang
wirausaha

Percaya diri
Berani

mengambil
resiko

Memiliki jiwa
pemimpin

Kreatif dan
inovatif

 

 



Faktor
penyebab
keberhasilan
wirausaha

Kerja keras

Mau bekerja sama dengan orang lain

Berpenampilan baik

Yakin

Mau menambah ilmu

Pandai berkomunikasi

 

 

 



Koperasi dan

Pengelolaan

Koperasi
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Apa Itu

KOPERASI?

Koperasi Adalah badan
usaha yang 
beranggotakan orang-
orang atau badan hukum
koperasi dengan
melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip
koperasi sekaligus
sebagai fungsi dan peran
koperasi

Asas

Kekeluargaan

setiap anggota koperasi
memiliki kesadaran untuk
melakukan yang terbaik di 
setiap kegiatan koperasi, dan
hal-hal yang dianggap berguna
untuk semua anggota dalam
koperasi tersebut

Asas
Gotong
Royong

setiap anggota koperasi harus
memiliki toleransi, tidak egois

atau individualis, serta mau
bekerja sama dengan anggota

lainnya.

Koperasi memiliki 2 asas, 

 



Prinsip Ke-1 : Keanggotaan Sukarela dan Terbuka
Prinsip Ke-2 : Pengendalian oleh Anggota Secara demokratis
Prinsip Ke-3 : Partisipasi Ekonomi Anggota
Prinsip Ke-4 : Otonomi Dan Kebebasan
Prinsip Ke-5 : Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi
Prinsip Ke-6 : Kerjasama diantara Koperasi
Prinsip Ke-7 : Kepedulian Terhadap Komunitas

Setelah Mengetahui pengertian dan asas koperasi, maka
yang akan kita bahas kali ini adalah prinsip koperasi

prinsip-prinsip koperasi adalah garis-garis yang 
dijadikan penuntun dan digunakan oleh koperasi
untuk mengaplikasikan tuntunan tersebut dalam
praktik koperasi.

Mensejahterakan
para anggota
koperasi dan
masyarakat

Mewujudkan
masyarakat yang 

maju, adil dan
makmur

Memperbaiki
kehidupan para

anggota dan
masyarakat

terutama dalam
bidang

perekonomian

Membangun
tatanan

perekonomian
nasional

Tujuan koperasi

 



Sumber-
Sumber
Modal 

Koperasi

 

 

Sumber-Sumber Modal Koperasi (UU 
No.25/1992)

• 2.1. Modal Sendiri (Equity Capital)
Terdiri dari modal anggota, baik yang 
bersumber dari simpanan pokok, simpanan
wajib, simpanan-simpanan lain yang memiliki
karakteristik yang sama dengan simpanan
pokok atau simpanan wajib, modal 
penyertaan, modal sumbangan, dana
cadangan, dan SHU yang belum dibagi.

 

 



2.2. Modal Pinjaman (Debt capital)
a. Pinjaman dari Anggota

Pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi dapat disamakan dengan simpanan sukarela
anggota. Kalau dalam simpanan sukarela, maka besar kecil dari nilai yang disimpan
tergantung dari kerelaan anggota. sebaliknya dalam pinjaman, koperasi meminjam senilai
uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari anggota.

b. Pinjaman dari Koperasi Lain
Pada dasarnya diawali dengan adanya kerja sama yang dibuat oleh sesama badan usaha
koperasi untuk saling membantu dalam bidang kebutuhan modal. Bentuk dan lingkup kerja
sama yang dibuat bisa dalam lingkup yang luas atau dalam lingkup yang sempit; tergantung
dari kebutuhan modal yang diperlukan.

c. Pinjaman dari Lembaga Keuangan
Pinjaman komersial dari lembaga keuangan untuk badan usaha koperasi mendapat prioritas
dalam persyaratan. Prioritas tersebut diberikan kepada koperasi sebetulnya merupakan
komitmen pemerintah dari negara-negara yang bersangkutan untuk mengangkat kemampuan
ekonomi rakyat khususnya usaha koperasi.

d. Obligasi dan Surat Utang
Untuk menambah modal koperasi juga dapat menjual obligasi atau surat utang kepada
masyarakat investor untuk mencari dana segar dari masyarakat umum diluar anggota
koperasi. Mengenai persyaratan untuk menjual obligasi dan surat utang tersebut diatur
dalam ketentuan otoritas pasar modal yang ada.

e. Sumber Keuangan Lain
Semua sumber keuangan, kecuali sumber keuangan yang berasal dari dana yang tidak sah
dapat dijadikan tempat untuk meminjam modal.

Apakah
kalian tahu

?

SHU koperasi
adalah pendapatan
koperasi yang 
diperoleh dalam
satu tahun buku
dikurang dengan
biaya, penyusutan, 
dan kewajiban lain 
termasuk pajak. 

SHU bukanlah
deviden yang berupa
keuntungan yang 
dipetik dari hasil
menanam saham
seperti yang terjadi
pada PT, namun SHU 
merupakan
keuntungan usaha
yang dibagi sesuai
dengan aktifitas
ekonomi anggota
koperasi. 

 

 



Syarat-syarat pembentukan koperasi berdasarkan Keputusan Menteri
Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 
104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, 
Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar
Koperasi, adalah sebagai berikut :

a. Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya dua puluh orang yang 
mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama;

b. Pendiri koperasi primer sebagaimana tersebut pada huruf a adalah Warga Negara 
Indonesia, cakap secara hukum dan maupun melakukan perbuatan hukum;

c. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola
secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota

d. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan
dilaksanakan oleh koperasi;

e. Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi.

 

 



Pembangunan 

Ekonomi dan

Pertumbuhan

Ekonomi
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Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi
adalah suatu proses yang 
bertujuan untuk menaikan

produk domestik bruto
suatu negara dalam

jangka panjang. 

Jadi pembangunan
ekonomi adalah menaikan
PDB suatu negara atau

melebihi tingkat
pertumbuhan penduduk

 

Di Indonesia Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional diatur dalam

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007

Perencanaan Pembangunan diatur dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 
dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional
terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun

secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan
perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah

sesuai dengan kewenangannya

 



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PEMBANGUNAN EKONOMI

Tanah dan Kekayaan
Alam

Kuantitas dan Kualitas
penduduk dan tenaga
kerja

Kepemilikan barang
modal dan penguasaan
teknologi

Sistem sosial dan sikap
masyarakat

Dampak positif
pembangunan

ekonomi adalah
sebagai
berikut.

Adanya perbaikan
lingkungan hidup

melalui pembangunan
pemukiman.

Adanya daerah
permukiman baru

yang lebih sehat dan
tersedianya sarana

dan prasarana.

Adanya penerangan
listrik masyarakat

mampu meningkatkan
aktivitas ekonomi

masyarakat.

Adanya perumahan
yang layak bagi
semua golongan

masyarakat.

 

 



Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi 
adalah suatu kondisi dimana 
terjadi peningkatan produk 
domestik bruto (PDB) suatu 

negara tanpa memandang 
apakah kenaikan tersebut 

lebih besar atau lebih kecil 
dari tingkat pertumbuhan 

penduduk.

 

Perbedaan Pembangunan Ekonomi
dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan Ekonomi

Kenaikan PDB tanpa membandingkan
dengan pertumbuhan penduduk

Laju kenaikan PDB melebihi kenaikan
pertumbuhan penduduk

Hanya melihat kenaikan tanpa
melihat akibat atau perbaikan kondisi
yang ada

Tidak hanya menekankan pada
pertumbuhan secara fisik melainkan
lebih melihat dampak dan hasil

Contoh : pertambahan sarana seperti
jembatan, mesin dan sarana listrik

Contoh : perbaikan kelembagaan, 
kondisi ekonomi, dan sikap

 



Tradisional

Transisi

Lepas
Landas

Menuju
kedewasaan

Tingkat 
konsumsi
tinggi

Tahapan pertumbuhan
ekonomi

Teori 
Pertumbuhan 
Ekonomi 
Rostow

 

a. Aliran Merkantilisme

• Pertumbuhan ekonomi atau perkembangan
ekonomi suatu negara menurut kaum
Merkantilis ditentukan oleh peningkatan
perdagangan internasional dan penambahan
pemasaran hasil industri serta surplus neraca
perdagangan.

 



b. Aliran Klasik
1) Adam Smith

Adam Smith mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi dalam sebuah
buku yang berjudul An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth
of Nations tahun 1776. Menurut Adam Smith, ada empat fackor yang
memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu:

a) jumlah penduduk,
b) jumlah stok barang-barang modal,
c) luas tanah dan kekayaan alam, dan
d) tingkat teknologi yang digunakan.
2) David Ricardo

David Ricardo mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi dalam sebuah
buku yang berjudul The Principles of Political Economy and Taxation. 
Menurut David Ricardo, pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan
oleh pertumbuhan penduduk, di mana bertambahnya penduduk akan
menambah tenaga kerja dan membutuhkan tanah atau alam.

 

3.Aliran Neo Klasik

Tokoh-tokoh aliran Neo Klasik di antaranya Schumpeter, Harrod – Domar, 
dan Sollow – Swan.

1) Schumpeter
Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha
dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan para pengusaha
merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaruan atau
inovasi dalam ekonomi. Hal ini bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan
perekonomian jika para pengusaha terus-menerus mengadakan inovasi
dan mampu pengadakan kombinasi baru atas investasinya atau proses
produksinya.

Adapun jenis-jenis inovasi, di antaranya dalam hal berikut.
a) Penggunaan teknik produksi.
b) Penemuan bahan dasar.
c) Pembukaan daerah pemasaran.
d) Penggunaan manajemen.
e) Penggunaan teknik pemasaran.

 

 



2) Harrod – Domar
Dalam analisis teori pertumbuhan ekonomi menurut Teori Harrod –
Domar, menjelaskan tentang syarat yang harus dipenuhi supaya
perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh (steady 
growth) dalam jangka panjang. Asumsi yang digunakan oleh
Harrod–Domar dalam teori pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh
beberapa hal-hal berikut.

a) Tahap awal perekonomian telah mencapai tingkat full employment.
b) Perekonomian terdiri atas sektor rumah tangga (konsumen) dan

sektor perusahaan (produsen).
c) Fungsi tabungan dimulai dari titik nol, sehingga besarnya tabungan

proporsional dengan pendapatan.
d) Hasrat menabung batas (Marginal Propencity to Save) besarnya

tetap. Sehingga menurut Harrod – Domar pertumbuhan ekonomi
yang teguh akan mencapai kapasitas penuh (full capacity) dalam
jangka panjang.

 

3) Sollow–Swan
Menurut teori Sollow–Swan, terdapat empat anggapan
dasar dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi.

a) Tenaga kerja (penduduk) tumbuh dengan laju tertentu.
b) Fungsi produksi Q = f (K,L) berlaku bagi setiap periode

(K : Kapital, L : Labour).
c) Adanya kecenderungan menabung dari masyarakat.
d) Semua tabungan masyarakat diinvestasikan.

Pada tahun 1817, David Ricardo menerbitkan buku
yang berjudul The Principles of Political Economy and 
Taxation. Bukunya mempunyai pengaruh besar dalam
pemikiran ekonomi, karena kecakapannya
menganalisis masyarakat dengan istilah-istilah yang 
abstrak.

 

 



d. Aliran Historis

Tokoh-tokoh yang menganut aliran historis antara lain Friederich List, Bruno
Hildebrand, Karl Bucher, Werner Sombart, dan Walt Whitman Rostow.

1) Friederich List (1789–18456)

Menurut Friederich List, perkembangan ekonomi ditinjau dari teknik berproduksi
sebagai sumber penghidupan.Tahapan pertumbuhan ekonominya antara lain:
masa berburu atau mengembara, masa beternak atau bertani, masa bertani dan
kerajinan, masa kerajinan industri dan perdagangan. Buku hasil karyanya berjudul
Das Nationale System der Politischen Oekonomie (1840).

2) Bruno Hildebrand (1812–1878)

Menurut Bruno Hildebrand, perkembangan ekonomi ditinjau dari cara pertukaran
(tukar-menukar) yang digunakan dalam masyarakat. Tahap pertumbuhan
ekonominya: masa pertukaran dengan natura (barter), masa pertukaran dengan
uang, dan masa pertukaran dengan kredit/giral. Pendapatnya ditulis dalam sebuah
buku yang berjudul Die National Ekonomie der gegenwart und Zukunfit (1848).

 

3) Karl Bucher (1847–1930)
Menurut Karl Bucher, perkembangan ekonomi ditinjau dari
jarak antara produsen dengan konsumen. Tahap
pertumbuhan ekonominya antara lain: rumah tangga
tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan
rumah tangga dunia.

4) Werner Sombart (1863–1941)
Menurut Werner Sombart, perkembangan ekonomi ditinjau
dari susunan organisasi dan idiologi masyarakat. Tahapan
pertumbuhan ekonomi menurut Werner Sombart adalah
Zaman perekonomian tertutup, Zaman perekonomian
kerajinan dan pertukangan, Zaman perekonomian kapitalis
(Kapitalis Purba, Madya, Raya, dan Akhir). Karyanya ditulis
dalam sebuah buku yang berjudul Der Moderne
Kapitalismus (1927).

 

 



5) Walt Whitman Rostow

Dalam bukunya yang berjudul The Stage of 
Economic Growth, W.W. Rostow membagi
pertumbuhan ekonomi menjadi lima tahap
atas dasar kemajuan tingkat teknologi. Kelima
tahap itu adalah masyarakat tradisional, 
prasyarat lepas landas, lepas landas, gerakan
ke arah kedewasaan, dan tahap konsumsi
tinggi.

 

Masalah dan hambatan pembangunan ekonomi
di negara berkembang adalah sebagai berikut.

a. Laju Pertambahan Penduduk yang Tinggi

Terdapat dua ciri penting yang berdampak buruk pada usaha pembangunan, yaitu:

1) Jumlah penduduk negara yang relatif besar

2) Tingkat perkembangan penduduk yang sangat pesat

b. Taraf Hidup yang Rendah

Taraf hidup dapat dinilai, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hal ini tampak dari pendapatan yang rendah, perumahan
yang kurang memenuhi syarat, kesehatan yang buruk, pendidikan yang rendah, angka kematian yang tinggi, dan sebagainya.

c. Pertanian Tradisional

Kekurangan modal, pengetahuan, infrastruktur pertanian, dan aplikasi teknologi modern dalam kegiatan pertanian
menyebabkan sektor ini mempunyai produktivitas rendah dan mengakibatkan pendapatan para petani berada pada tingkat
subsisten (hidupnya secara pas-pasan).

d. Produktivitas yang Rendah

Produktivitas yang rendah berarti kemampuan berproduksi para tenaga kerja di berbagai pekerjaan sangat rendah.

e. Kekurangan Modal dan Tenaga Ahli

Pada umumnya, di negara berkembang masih memerlukan modal dan investasi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan
kekurangan tenaga ahli di segala bidang membuat pembangunan ekonomi kurang berjalan dengan lancar.

f. Penciptaan Kesempatan Kerja

Semakin besar pertambahan penduduk suatu negara, semakin besar pula jumlah tenaga kerja baru yang akan memasuki
angkatan kerja, sehingga memengaruhi kesempatan kerja dan pengangguran.

g. Ketergantungan pada Sektor Pertanian

Umumnya di negara berkembang masih menggantungkan pada sektor pertanian dalam pertumbuhan dan pembangunan
ekonomi, sehingga akan dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara.

 



Ketenagakerjaan

Chapter 14



Tenaga Kerja : Setiap orang yang 
mampu melakukan pekerjaan guna

menghasiklan barang atau jasa untuk
memenuhi kebutuhan sendiri maupun

untuk masyarakat.

Angkatan Kerja : Bagian dari tenaga
kerja yang aktif dalam kegiatan

ekonomi (15 tahun ke atas) baik yang 
bekerja maupun yang mencari

pekerjaan (pengangguran).

Kesempatan Kerja : Kebutuhan
tenaga kerja yang kemudian secara
riil diperlukan oleh perusahaan atau

lembaga penerima kerja

Pekerja : setiap orang yang 
menghasilkan barang atau jasa yang 
mempunyai nilai ekonomis baik yang 
menerima gaji atau bekerja sendiri

 

Pengangguran

Sedang tidak bekerja tetapi
sedang mencari pekerjaan

Sedang mempersiapkan suatu
usaha baru

Tidak memiliki pekerjaan
karena merasa tidak mungkin

mendapat pekerjaan

Sudah mendapat pekerjaan
tetapi belum mulai bekerja

 



Sistem Upah

Sistem upah merupakan
kebijakan dan strategi yang 
menentukan kompensasi yang 
diterima pekerja. Kompensasi

sendiri merupakan bayaran
atau upah yang diterima oleh
pekerja sebagai balas jasa
atas hasil kerjaan mereka.

Secara mendasar pemberian
upah memiliki tiga tujuan
sebagai berikut :

1.Menarik pekerja-pekerja
berbakat agar masuk kedalam
perusahaan tsb

2.Mempertahankan karyawan
terbaik agar tidak pindah ke
perusahaan lain

3.Memotivasi karyawan
tersebut dalam bekerja

 

 

Pemerintah dapat
meningkatkan kualitas
kerja melalui dua jalur

yaitu

Peningkatan Kualitas
tenaga Kerja

Jalur formal : dengan
menyelenggarakan sekolah
berjenjang mulai dari SD 
hingga Perguruan Tingi

Jalur Informal : dengan
menyelenggarakan kursus-

kursus yang murah, 
pelatihan, lokakarya, dll.

 



JENIS JENIS PENGANGGURAN

Pengangguran Normal

Pengagguran Terselubung

Pengangguran terbuka

Pengangguran friksional

Pengangguran musiman

Pengangguran konjungtural

Pengangguran struktural

Pengangguran sukarela

 



Jenis – Jenis Pengangguran
Jenis – jenis pengangguran menurut sebab terjadinya dibedakan menjadi, sebagai berikut.

1. Pengangguran konjunktal. Artinya pengangguran yang disebabkan oleh adanya gelombang konjunktur,
yaitu disebabkan karena adanya kelesuan atau kemunduran kegiatan dalam ekonomi nasional. Hal
tersebut dapat terjadi ketika masyrakat mengalami kelesuan dan barang menjadi tidak laku, kemudian
produksi barang akan dikurangi atau setidaknya tidak akan dilakukan penambahan barang, hingga
akhirnya faktor produksi menjadi dikurangi, yang berarti ini dapat terjadi pengangguran.

2. Pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi disebabkan oleh adanya masalah dalam segi
penawaran, artinya jika masyarakat masih mengalami kekurangan dalam perusahaan industri, kekurangan
prasarana, kekurangan modal, kurang keahlian, dan kekurangan – kekurangan lain yang menimbulkan
pengurangan pada produksi karena tidak dapat ditingkatkan dan banyak faktor produksi yang tidak akan
terpakai. Pengangguran ini dapat terjadi karena penggantian tenaga manusia dengan teknologi.

3. Pengangguran musiman. Pengangguran ini dapat terjadi secara berkala yang disebabkan karena pengaruh
musim. Hal ini dapat terjadi pada sektor pertanian, di mana pekerjaan paling padat terjadi ketika musim
tanam dan musim panen. Pengangguran yang terjadi di pedesaan sering disebut juga sebagai
pengangguran tersembunyi atau tidak kentara atau disguised unemployment, sebab terlihat ada saja hal –
hal yang dikerjakan, namun jika mereka tidak ikut bekerja, maka produksi juga tidak akan berkurang.

4. Pengangguran friksional atau transisional atau peralihan. Pengangguran ini dapat terjadi karena
perpindahan tenaga kerja dari sektor atau pekerjaan yang satu ke sektor atau pekerjaan yang lain. Dalam
suatu negara, pengangguran jenis ini dinilai normal jika tidak melebih 3 – 5 %.

5. Pengangguran siklis. Pengangguran ini dapat terjadi jika permintaan lebih rendah dibandingkan dengan
output potensial dari perekonomian. Di mana kemampuan ekonomi suatu bangsa menjadi lebih rendah
dibandingkan dengan kemampuan yang harus dicapai. Pengangguran siklis dapat diukur dari jumlah orang
yang bekerja dikurangi dengan jumlah orang yang seharusnya mempunyai suatu pekerjaan pada tingkat
pendapatan nasional

 



Cara Mengatasi Pengangguran

1. Pengangguran struktural. Cara untuk mengatasi pengangguran struktural dilakukan
dengan peningkatan mobilitas tenaga kerja dan modal. Peningkatan mobilitas
tenaga kerja dapat dilakukan dengan cara memindahkan pekerja ke kesempatan
kerja yang lowong dan melatih kembali keterampilannya agar dapat memenuhi
tuntutan dari kualifikasi di tempat baru. Sedangkan peningkatan modal dapat
dilakukan dengan cara memindahkan industri atau padat karya ke wilayah yang
masih mengalami pengangguran.

2. Pengangguran siklus. Cara untuk mengatasi pengangguran siklus yaitu melalui
manajemen yang mengarahkan pada permintaan – permintaan masyarakat ke
barang atau jasa yang telah melimpah.

3. Pengangguran musiman. Cara untuk mengatasi pengangguran ini adalah perlu
adanya pemberian informasi yang cepat mengenai tempat – tempat mana yang
sedang memerlukan tenaga kerja.

4. Pengangguran teknologi. Cara untuk mengatasi pengangguran ini dengan cara
pemerintah mendirikan pusat atau balai latihan kerja, sebagai tenaga ahli yang
dapat mengoperasikan atau menggunakan teknologi canggih. Atau dengan cara
menggalakkan pembangunan sektor informal sebagai home industry.

 

DAMPAK PENGANGGURAN

Dampak Ekonomi : seperti nilai
GDP akan menurun, dan

pendapatan nasional akan
berkurang bersamaan denga

turunnya standar hidup

Dampak Sosial : seperti
naiknya tingkat kejahatan, 

naiknya ketergantungan
narkoba dan alkohol, hilangnya
harga diri serta kepercayaan
diri para pengangguran, dll

Dampak Individu dan Keluarga
: jumlah konsumsi akan
bekurang, meningkatkan

ketergantungan dengan pihak
lain yang menjadi tumpangan
mereka selama menganggur

 



Pendapatan 

Nasional

Chapter 15



Menurut Alfred Marshall 

“pendapatan nasional adalah tenaga kerja dan modal dari suatu negara yang 
mengolah sumber alamnya untuk memproduksi sejumlah ‘neto’ komoditi, baik 
material dan immaterial, termasuk jasa dan sejenisnya”

Pengertian Pendapatan Nasional

Menurut Arthur Cecil Pigou 

“pendapatan nasional adalah bagian dari pendapatan obyektif masyarakat, 
termasuk pendapatan yang berasal dari luar negeri yang dapat diukur dalam 
uang”

Menurut Irving Fisher 
“pendapatan nasional yang hakiki 
adalah neto yang langsung 
dikonsumsi tahun itu juga”

 

GNP

GDP

NNP

NNI

PI

PDRB

Konsep-konsep yang Berhubungan dengan Pendapatan 
Nasional

1. Produk Domestik Bruto (GDP) adalah total nilai barang dan jasa akhir yang 
dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung 
berdasarkan nilai pasar. Di Indonesia, PDB dihitung dari dua sisi pendekatan 
yaitu sektoral dan penggunaan

2. Produk Nasional Bruto (GNP) adalah jumlah produk nasional bruto dengan 
pendapatan neto terhadap luar negeri

3. Produk Nasional Neto (NNP) didapat dari produk nasional bruto dikurangi 
penyusutan dan barang pengganti modal.

 



4. Pendapatan Nasional Neto (NNI) adalah produk nasional neto 
dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah subsidi

5. Pendapatan Perorangan (PI) adalah jumlah seluruh penerimaan yang 
benar-benar sampai di tangan masyarakat

6. Pendapatan Disposabel adalah pendapatan perorangan setelah 
dikurangi dengan pajak penghasilan

7. Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah keseluruhan nilai 
tambah bruto yang berhasil diciptakan oleh seluruh kegiatan 
ekonomi yang berada pada suatu wilayah selama periode waktu 
tertentu

 

1. Untuk mengetahui struktur perekonomian suatu
negara, apakah agraris, industri, atau yang
lainnya.

2. Untuk mengetahui kemajuan ekonomi atau
perkembangan perekonomian dari tahun ke
tahun, apakah mengalami kemajuan,
kemunduran, atau tetap.

3. Untuk mengetahui tingkat kemakmuran
masyarakat setelah dibandingkan dengan jumlah
penduduk, yaitu tentang pendapatan
perkapitanya.

4. Untuk membandingkan perekonomian
antarnegara di dunia.

5. Sebagai pedoman bagi pemerintah untuk
mengambil kebijakan yang berkaitan dengan
perencanaan pembangunan ekonomi nasional.

6. Untuk mengetahui penggunaan pendapatan
masyarakat.

7. Sebagai pedoman untuk melaksanakan
pembangunan.

Manfaat Pendapatan Nasional

Sektor pariwisata ikut menyumbang pendapatan nasional

 



 

Pendekatan Pendapatan

NI = Yw + Yr + Yi + Yp

Dimana

NI = Pendapatann nasional

Yw = Pendapatan dari upah, gaji, dan pendapatan lainnya sebelum pajak

Yr = pendapatan bersih dari sewa

Yi = pendapatan dari bunga

Yp = pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan

Metode Penghitungan Pendapatan Nasional

Contoh soal + penyelesaian :

Diketahui data pendapatan nasional :
Bunga modal Rp.2.000.000,-
Laba usaha Rp.3.000.000,-
Konsumsi pemerintah Rp. 3.000.000,-
Investasi Rp.2.000.000,-
Gaji karyawan Rp. 500.000,-
Sewa tanah Rp. 1.500.000,-
Ekspor Rp. 7000.000,-
Impor Rp. 5.000.000,-

Berapakah besarnya Pendapataan Nasional dengan
pendekatan penerimaan ?

Jawab :
Rumusnya, Y = r + w + i + p (rent/sewa + wage/upah + 
interest/bunga + profit/laba)
Jadi, Y = Rp.1.500.000 + Rp.500.000 + Rp.2.000.000 + 
Rp.3.000.000,-

Y = Rp.7.000.000,-

 



Contoh soal + Penyelesaian

Suatu negara mempunyai pendapatan nasional sebagai berikut:

Konsumsi masyarakat Rp. 80.000.000

pendapatan laba usaha Rp. 40.000.000

pengeluaran negara Rp. 250.000.000

pendapatan sewa Rp. 25.000.000

Pengeluaran Investasi Rp. 75.000.000

Ekspor Rp. 50.000.000

Impor Rp. 35.000.000

Jawab:

Y = C + I + G + (X - M)

Y = 80.000.000 + 75.000.000 + 250.000.000 + (50.000.000 -
35.000.000)

Y = 405.000.000 + 15.000.000

Y = 420.000.000

 

Contoh :

Nilai barang dan jasa yang di produksi di suatu negara

dalam satu tahun adalah sebagai berikut

Y = NTB1+NTB2+NTB3+........NTBn

Jenis barang Harga (Rp.) Jumlah barang

Kapas 6.000 30.000

Benang 8.000 25.000

Kain 13.000 15.000

Baju 25.000 10.000

Jumlah 52.000 80.000

Tentukan jumlah pendapatan nasionalnya!

Jawab:

Jenis barang Harga Nilai tambah Jumlah barang Pendapatan

Kapas 6.000 6.000 30.000 180.000.000

Benang 8.000 2.000 25.000 50.000.000

Kain 13.000 5.000 15.000 75.000.000

Baju 25.000 12.000 10.000 120.000.000

Jumlah 52.000 27.000 80.000 425.000.000*

*Jadi, perkiraan pendapatan nasionalnya sebesar Rp. 425.000.000,00

 



Pendapatan Per Kapita

 



By : Muhammad Irwan Fauzi



Pengertian

APBN & APBD

APBN APBD

Pengertian Waktu Berjalan

Pengertian

Rencana Keuangan
tahunan pemerintahan

Negara yang dibuat oleh
pemerintah (lembaga
Eksekutif Negara) dan
disetujui oleh DPR RI 

(lembaga legislatif)

Rencana Keuangan tahunan
pemerintahan Daerah yang 

dibuat oleh pemerintah
(lembaga Eksekutif

Daerah) dan disetujui oleh
DPRD (lembaga legislatif)

PengertianSatuTahun

2000

1 
April

31 
Maret

1 Januari
31 

Desember

SEKARANG

MINIMAL 2 BULAN 

SEBELUM TAHUN 

BERJALAN

Batas Waktu Pengesahan

 

Fungsi

APBN & APBD

Alokasi

• Mengalokasikan dana untuk pembangunanberbagai sektror dan tujuan

Distribusi

• Mendistribusikan pendapatan secara adil dan merata

Stabilisasi

• Pedoman agar pendapatan dan pengeluaran negara teratur

• Menstabilkan keadaan ekonomi

Otorisasi

• Dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran

Perencanaan

• Sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan sesuai visi dan misi pemerintah

Pengawasan

• Pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan telah sesuai dengan anggaran yg dibuat

 



Tujuan

APBN & APBD

SEBAGAI RENCANA KERJA atau PEDOMAN 

PEMERINTAHAN PUSAT dan DAERAH DALAM 

MELAKSANAKAN KEGIATAN-KEGIATAN 

KENEGARAAN DALAM SATU TAHUN YANG 

BERSANGKUTAN

Pajak (TAX)

• Pajak Penghasilan

• PPN

• PPNBM

• Bea Materai

Penerimaan Bukan Pajak

• SDA

• Laba BUMN

• Penerimaan Lainnya

Hibah

• Swasta

• Asing

Sumber – Sumber Penerimaan

Negara



Penerimaan Asli Daerah (PAD)

• Pajak Daerah

• Retribusi Daerah

• Laba BUMD

• Pendapatan lain-lain

Dana Perimbangan

• PBB

• Bea perolehan atas tanah & Bangunan

• DAU & DAK

Pinjaman Daerah

• Swasta

• Pusat

Hibah

• Swasta

• Asing

Sumber – Sumber Penerimaan

Daerah

Jenis-jenis pengeluaran

Negara

Belanja
pemerintah

pusat

Belanja pemerintah
pusat menurut

organisasi (bagian

anggaran)

Struktur organisasi
Kementrian-
kementrian

Belanja pemerintah
pusat menurut

fungsi
Fungsi kerjanya

Belanja pemerintah
pusat menurut jenis

belanja, meliputi

1. Bealnja
Pemerintah Pusat

2. Transfer ke
Daerah

 



 Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja, meliputi

 1. Bealanja Pemerintah Pusat

 Belanja Pegawai

 Belanja Barang

 Belanja Modal

 Pembayaran Bunga Utang

 Subsidi

 Hibah

 Bantuan Sosial

 Belanja Lain-lain

 2. Transfer ke Daerah

 Dana Alokasi Umum : Untuk ke daerah

 Dana Alokasi Khusus : Untuk daerah yang merupakan Prioritas Nasional



Mekanisme Penyusunan

APBN & APBD

DIAJUKAN
DITOLAK

DITERIMA

Penyusunan RAPBN

Presiden

APBN 

TAHUN LALU

Di Kembalikan dan dilaksanakan

Di Kembalikan dan dilaksanakan
APBN 

Penyusunan RAPBN

DPR

Asas Penyusunan APBN

Kemandirian yaitu
meningkatkan

sumber
penerimaan dalam

negeri.

Penghematan atau
peningkatan
efesiensi dan
produktivitas.

Menitik beratkan
pada undang-
undang negara

Penajaman
prioritas

pembangunan

 

 



Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Mendorong investasi masyarakat

Memperluas lapangan pekerjaan

Menlancarkan distribusi pendapatan

Menstabilkan peredaran uang

Menjadi alat kontrol bagi masyarakat terhadap kinerja pemerintah

Pengaruh APBN & APBD 

dalam perekonomian

 UUD 1945 Pasal 23 (sesudah diamandemen) yang pada intinya 
berisi:

1. APBN ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang.

2. Rancangan APBN dibahas di DPR dengan memerhatikan 
pendapat Dewan Perwakilan Daerah.

3. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan anggaran yang 
diusulkan pemerintah, maka pemerintah memakai APBN 
tahun lalu.

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pendapatan dan 
Belanja Negara.

 Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan 
APBN.

Landasan Hukum 

Penyusunan APBN

 

 



 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah pasal 25 yang 
berbunyi: Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang ..., menyusun dan 
mengajukan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan 
ditetapkan bersama.

 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah 
Pusat dan Daerah pasal 4 yang berbunyi: Penyelenggaraan urusan Pemerintah 
Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai APBD. APBD harus disusun 
Pemerintah Daerah setiap tahun, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah:

a. Gubernur dan perangkatnya yang memerintah daerah propinsi.

b. Walikota dan perangkatnya yang memerintah daerah kota (dulu disebut 
Kotamadya).

c. Bupati dan perangkatnya yang memerintah daerah kabupaten.

 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, 
Penyusunan, dan Penghitungan APBD

Landasan Hukum 

Penyusunan APBD

DIFFERENCE APBN APBD

Pengertian

Rencana Keuangan tahunan pemerintahan

Negara yang dibuat oleh pemerintah (lembaga

Eksekutif Negara) dan disetujui oleh DPR RI 

(lembaga legislatif)

Rencana Keuangan tahunan pemerintahan

Daerah yang dibuat oleh pemerintah (lembaga

Eksekutif Daerah) dan disetujui oleh DPRD 

(lembaga legislatif)

Di buat dan di setujui 

oleh
Pemerintah Pusat dan di setujui oleh DPR RI Pemerintah Daerah dan di setujui oleh DPRD
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Defintion Of Inflation

(Pengertian Inflasi)

Inflasi adalah meningkatnya harga-harga barang dan 

jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka 

waktu tertentu

 



Ciri- ciri inflasi

harga
barang dan

jasa naik
secara terus

menerus

Jumlah
uang yang 

beredar
melebihi

kebutuhan

nilai uang
(daya beli

uang) turun

 

Penyebab Inflasi
a. Inflasi karena kenaikan permintaan (Demand Pull Inflation)

Inflasi seperti ini terjadi karena adanya kenaikan permintaan untuk beberapa jenis barang.
Dalam hal ini, permintaan masyarakat meningkatkan secara agregat (aggregate
demand). Peningkatan permintaan ini dapat terjadi karena peningkatan belanja pada
pemerintah, peningkatan permintaan akan barang untuk diekspor, dan peningkatan
permintaan barang bagi kebutuhan swasta. Kenaikan permintaan masyarakat
(aggregate demand) ini mengakibatkan harga-harga naik karena penawaran tetap.

b. Inflasi karena biaya produksi (Cos Pull Inflation)

Inflasi seperti ini terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi. Kenaikan pada biaya
produksi terjadi akibat karena kenaikan harga-harga bahan baku, misalnya karena
keberhasilan serikat buruh dalam menaikkan upah atau karena kenaikan harga bahan
bakar minyak. Kenaikan biaya produksi mengakibatkan harga naik dan terjadilah inflasi.

c. Inflasi karena jumlah uang yang beredar bertambah

Teori ini diajukan oleh kaum klasik yang mengatakan bahwa ada hubungan antara jumlah
uang yang beredar dan harga-harga. Bila jumlah barang itu tetap, sedangkan uang
beredar bertambah dua kali lipat maka harga akan naik dua kali lipat. Penambahan
jumlah uang yang beredar dapat terjadi misalnya kalau pemerintah memakai sistem
anggaran defisit. Kekurangan anggaran ditutup dengan melakukan pencetakan uang
baru yang mengakibatkan harga-harga naik.

 



Jenis-Jenis Inflasi
a. Jenis-Jenis Inflasi Berdasarkan Tingkat Keparahannya

Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dapat dibedakan atas ringan, sedang, 
berat, dan sangat berat.

Inflasi ringan : Inflasi ringan adalah inflasi yang masih belum begitu mengganggu
keadaan ekonomi. Inflasi ini dapat dengan mudah dikendalikan. Harga-harga
yang naik secara umum, namun belum menimbulkan krisis di bidang ekonomi. 
Inflasi ringan berada di bawah 10% per tahun.

Inflasi sedang : Inflasi ini belum membahayakan kegiatan ekonomi. Tetapi inflasi ini
bisa menurunkan kesejahteraan orang-orang berpenghasilan tetap. Inflasi
sedang berkisar antara 10%-30% per tahun.

Inflasi berat : Inflasi ini sudah mengacaukan kondisi perekonomian. Pada inflasi
berat ini, biasanya orang cenderung menyimpan barang. Dan pada umumnya
orang mengurungkan niatnya untuk menabung, karena bunga pada
tabungan lebih rendah daripada laju inflasi. Inflasi berat berkisar antara 30%-
100% per tahun.

Inflasi sangat berat (Hyperinflation) : Inflasi jenis ini sudah mengacaukan kondisi
perekonomian dan susah dikendalikan walaupun dengan kebijakan moneter
dan kebijakan fiskal. Inflasi yang sangat berat berada pada 100% keatas setiap
tahun.

 

b. Jenis-Jenis Inflasi Berdasarkan
Sumbernya

 Inflasi yang bersumber dari luar negeri : Inflasi ini terjadi karena ada
kenaikan harga di luar negeri. Pada perdagangan bebas, banyak
negara yang saling berhubungan dalam perdagangan. Bila suatu
negara mengimpor barang pada negara yang mengalami inflasi,
maka otomatis kenaikan harga tersebut (inflasi) akan memengaruhi
harga-harga dalam negerinya sehingga menimbulkan inflasi. Contoh,
Indonesia banyak mengimpor barang-barang modal dari negara lain.
Jika di negara itu harga barang-barang modal naik, maka
kenaikannya itu akan turut berpengaruh di Indonesia sehingga
menimbulkan inflasi.

 Inflasi yang bersumber dari dalam negeri : Inflasi yang bersumber dari
dalam negeri dapat terjadi karena pencetakan uang baru oleh
pemerintah atau penerapan anggaran defisit. Inflasi yang bersumber
dari dalam negeri juga dapat terjadi karena kegagalan panen.
Kegagalan panen menyebabkan penawaran pada suatu jenis barang
berkurang, sedangkan permintaan tetap, sehingga harga-harga akan
naik.

 



c. Jenis-Jenis Inflasi Berdasarkan 
Penyebabnya

 Berdasarkan penyebabnya, inflasi dapat dibedakan atas inflasi

karena kenaikan permintaan dan inflasi karena biaya produksi

 Inflasi karena kenaikan permintaan : Kenaikan permintaan

terkadang tidak dapat dipenuhi produsen. Oleh karena itu, harga-

harga cenderung naik. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi "jika

permintaan naik sedangkan penawaran tetap, maka harga

cenderung naik.

 Inflasi karena kenaikan biaya produksi : Kenaikan biaya produksi

mengakibatkan harga penawaran barang naik, sehingga dapat

menimbulkan inflasi.

 

Dampak Inflasi
 Dampak Inflasi terhadap Pendapatan : Inflasi dapat mengubah pendapatan masyarakat. Perubahan dapat

bersifat menguntungkan atau merugikan. Pada beberapa kondisi (kondisi inflasi lunak), inflasi dapat mendorong

perkembangan ekonomi. Inflasi dapat mendorong para pengusaha memperluas produksinya. Dengan demikian,

akan tumbuh kesempatan kerja baru sekaligus bertambahnya pendapatan seseorang. Namun, bagi masyarakat

yang berpenghasilan tetap inflasi akan menyebabkan mereka rugi karena penghasilan yang tetap itu jika

ditukarkan dengan barang dan jasa akan semakin sedikit.

 Dampak Inflasi Terhadap Ekspor : Pada keadaan inflasi, daya saing untuk barang ekspor berkurang.

Berkurangnya daya saing terjadi karena harga barang ekspor semakin mahal. Inflasi dapat menyulitkan para

eksportir dan negara. Negara mengalami kerugian karena daya saing barang ekspor berkurang, yang

mengakibatkan jumlah penjualan berkurang. Devisa yang diperoleh juga semakin kecil.

 Dampak Inflasi Terhadap Minat Orang untuk Menabung : Pada masa inflasi, pendapatan rill para penabung

berkurang karena jumlah bunga yang diterima pada kenyataannya berkurang karena laju inflasi. Misalnya, bulan

januria tahun 2006 seseorang menyetor uangnya ke bank dalam bentuk deposito satu tahun. Deposito tersebut

menghasilkan bunga sebesar, misalnya, 15% per tahun. Apabila tingkat inflasi sepanjang januari 2006-januari 2007

cukup tinggi, katakanlah 11%, maka pendapatan dari uang yang didepositokan tinggal 4%. Minat orang untuk

menabung akan berkurang.

 Dampak Inflasi terhadap Kalkulasi Harga Pokok : Keadaan inflasi menyebabkan perhitungan untuk menetapkan

harga pokok dapat terlalu kecil atau bahkan terlalu besar. Oleh karena persentase dari inflasi tidak teratur, kita

tidak dapat memastikan berapa persen inflasi untuk masa tertentu. Akibatnya, penetapan harga pokok dan

harga jual sering tidak tepat. Keadaan inflasi ini dapat mengacaukan perekonomian, terutama untuk produsen.

 



Cara Mengendalikan Inflasi
 1. Kebijakan Moneter

Kebijakan penetapan persediaan kas : Bank sentral dapat mengambil
kebijakan untuk mengurangi uang yang beredar dengan jalan
menetapkan persediaan uang yang beredar dengan jalan menetapkan
persediaan uang kas pada bank-bank. Dengan mewajibkan bank-bank 
umum dapat diedarkan oleh bank-bank umum menjadi sedikit. Dengan
mengurangi jumlah uang beredar, inflasi dapat ditekan.

 Kebijakan diskonto : Untuk mengatasi inflasi, bank sentral dapat
menerapkan kebijakan diskonto dengan cara meningkatkan nilai suku
bunga. Tujuannya adalah agar masyarakat terdorong untuk menabung. 
Dengan demikian, diharapkan jumlah uang yang beredar dapat
berkurang sehingga tingkat inflasi dapat ditekan.

 Kebijakan operasi pasar terbuka : melalui kebijakan ini, bank sentral
dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual
surat-surat berharga, misalnya Surat Utang Negara (SUN). Semakin
banyak jumlah surat-surat berharga yang terjual, jumlah uang beredar
akan berkurang sehingga dapat mengurangi tingkat inflasi.

 

Kebijakan Fiskal

 Kebijakan fiskal adalah langkah untuk memengaruhi penerimaan

dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan itu dapat memengaruhi

tingkat inflasi. Kebijakan itu antara lain sebagai berikut.

 Menghemat pengeluaran pemerintah : Pemerintah dapat

menekan inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran, sehingga

permintaan akan barang dan jasa berkurang yang pada akhirnya

dapat menurunkan harga.

 Menaikkan tarif pajak : Untuk menekan inflasi, pemerintah dapat

menaikkan tarif pajak. Naiknya tarif pajak untuk rumah tangga dan

perusahaan akan mengurangi tingkat konsumsi. Pengurangan

tingkat konsumsi dapat mengurangi permintaan barang dan jasa, 

sehingga harga dapat turun.

 

 



Kebijakan Lain di Luar Kebijakan

Moneter dan Kebijakan Fiskal
 Untuk memperbaiki dampak yang diakibatkan inflasi, pemerintah

menerapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tetapi selain
kebijakan moneter dan fiskal, pemerintah masih mempunyai cara lain.
Cara-cara dalam mengendalikan inflasi adalah sebagai berikut..
Meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar : Untuk
menambah produksi, pemerintah dapat mengeluarkan produksi. Hal
itu dapat ditempuh, misalnya, dengan memberi premi atau subsidi
pada perusahaan yang dapat memenuhi target tertentu. Selain itu,
untuk menambah jumlah barang yang beredar, pemerintah juga
dapat melonggarkan keran impor. Misalnya, dengan menurunkan bea
masuk barang impor.

 Menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang :
Penetapan harga tersebut akan mengendalikan harga yang ada
sehingga inflasi dapat dikendalikan. Tetapi penetapan itu harus realistis.
Kalau penetapan itu tidak realistis, dapat berakibat terjadi pasar gelap
(black market).

 

 



Theory of Inflation

(Teori Inflasi)

 

MV = PT

• Iflasi hanya bisa terjadi jika ada penambahan volume jumlah uang beredar (baik 

penambahan uang kartal maupun uang giral).

• Tanpa adanya kenaikan jumlah uang beredar maka tidak akan terjadi inflasi, 

meskipun terjadi kenaikan harga. 

• Misalnya saja jika terjadi kegagalan panen, harga cenderung naik, namun 

kenaikan harga beras tersebut hanya sementara waktu saja dan tidak 

menyebabkan terjadinya inflasi

 

 



Suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan 
ekonominya

Beberapa golongan masyarakat terlalu bernafsu untuk 
memiliki barang yang diinginkan secara berlebihan

Permintaan Masyarakat akan barang-barang selalu 
melebihi jumlah jumlah barang yang tersedia (inflationary 
gap)

 

Dampak Inflasi Terhadap 

Perekonomian

 



Dampak Inflasi Terhadap 

kehidupan sosial

 

• Para pedagang/pengusaha

• Debitur

• Para Spekulan

• Orang yang berpenghasilam rendah

• Berpenghasilan tetap

• Kreditur

Dampak bagi pelaku ekonomi

 



 

Pengertian Stagnasi

Stagnasi adalah 
suatu keadaan 
di mana tingkat 
pertumbuhan 

ekonomi 
adalah sekitar 
0% per tahun

 

 



Pengertian Stagnasi

Stagnasi adalah 
suatu keadaan 
di mana tingkat 
pertumbuhan 

ekonomi 
adalah sekitar 
0% per tahun

 

Pengertian Deflasi

Deflasi adalah 
turunnya harga 
barang secara 

umum dan terus 
menerus atau 

terjadi 
peningkata nilai 

uang

 

 



 

 



KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL



MATERI

KEBIJAKAN 
MONETER
• Pengertian
• Jenis
• Tujuan
• Instrumen

KEBIJAKAN 
FISKAL
• Pengertian
• Jenis
• Tujuan
• Instrumen

 

 

 

PENGERTIAN KEBIJAKAN MONETER

 Pengertian
Kebijakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan berbagai instrumen moneter 
dan langkah-langkah yang diambil penguasa moneter (Bank Sentral atau Bank Indonesia) untuk 
memengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli uang.

 



Jenis-jenis Kebijakan Moneter

suatu kebijakan dalam rangka menambah uang yang beredar. Kebijakan ini 
dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat 
(permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau 
depresi. Kebijakan moneter ekspansif juga disebut dengan kebijakan moneter 
longgar (easy money policy).

Kebijakan Moneter 
Ekspansif ( Monetary 
expansive policy)  :

 

Jenis-jenis Kebijakan Moneter

• Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam 
rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini 
dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan 
moneter kontraktif disebut juga dengan kebijakan uang ketat 
(tight money policy).

Kebijakan Moneter 
Kontraktif ( Monetary 
Contractive Policy)

 



Tujuan Kebijakan Moneter

Menjaga Stabilitas Ekonomi

Menjaga Stabilitas Harga

Meningkatkan Kesempatan Kerja

Memperbaiki Posisi Neraca 
Perdagangan dan Neraca 

Pembayaran

 

Instrumen Kebijakan Moneter

Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk 
mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara 
menjual sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau membeli surat berharga di pasar modal.

Kebijakan Operasi 
Pasar Terbuka ( Open 

Market Operation)
Diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara 
mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar 
telah melebihi kebutuhan (gejala inflasi), bank sentral mengeluarkan keputusan untuk 
menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang 
untuk menabung.

Kebijakan Diskonto 
( Discount Policy)

Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas 
(cas ratio). Bank umum, menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, 
deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Ada persentase tertentu dari uang 
yang disetorkan nasabah yang tidak boleh dipinjamkan.

Kebijakan Cadangan 
Kas

 



Instrumen Kebijakan Moneter

• Kredit tetap diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar 
didasarkan pada syarat 5C, yaitu Character, Capability, Collateral, Capital, dan 
Condition of Economy. Dengan kebijakan kredit ketat, jumlah uang yang beredar 
dapat diawasi. Langkah kebijakan ini biasa diambil pada saat ekonomi sedang 
mengalami gejala inflasi.

Kebijakan Kredit Ketat

• Bank sentral dapat juga memengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai 
pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku 
moneter lainnya. Isi pengumuman, pidato dan edaran dapat berupa ajakan atau 
larangan untuk menahan pinjaman tabungan ataupun melepaskan pinjaman

Kebijakan Dorongan Moral ( Moral 
Suasion)

 

Kebijakan Fiskal

 Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mengubah

penerimaan dan pengeluaran negara untuk menciptakan stabilitas ekonomi,

kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta keadilan dalam distribusi

pendapatan. Adapun contoh mengubah penerimaan dan pengeluaran adalah

mengurangi atau menambah pajak dan subsidi. Dari pengertian tersebut maka kebijakan

fiskal dapat digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan

pertumbuhan ekonomi.

 



 Menurut ahli ekonomi John Maynard Keynes, kebijakan fiskal sangat penting

dipergunakan untuk mengatasi masalah pengangguran yang relative serius. Caranya

dengan mengurangi pajak penghasilan. Bila pajak penghasilan dikurangi maka daya beli

masyarakat akan meningkat sehingga akan meningkatkan permintaan agregat. Bila

permintaan agregat meningkat, para produsen atau pengusaha akan menambah

jumlah produksinya, sehingga penggunaan tenaga kerja pun meningkat. Dengan

demikian, pemerintah bisa mengurangi jumlah pengangguran.

 

Macam-macam kebijakan fiskal

 1. Kebijakan anggaran seimbang

Kebijakan ini merupakan kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar

dengan penerimaan. Hal ini berarti bahwa jumlah pengeluaran yang disusun tidak boleh

melebihi jumlah penerimaan yang didapat. Dengan demikian, negara tidak perlu

berutang, baik dari dalam maupun luar negeri. Anggaran ini tidak tepat digunakan
dalam masa depresi (kelesuan ekonomi), karena bisa memperburuk keadaan ekonomi.

Pada masa depresi, penerimaan negara sangat rendah sehingga perlu mendapat

pinjaman untuk memperbaiki perekonomian. Oleh sebab itu, negara tidak bisa

melakukan kebijakan anggaran seimbang. Adapun kebijakan anggaran yang tepat

digunakan pada masa depresi adalah kebijakan anggaran defisit.

 



 2. Kebijakan anggaran surplus
Merupakan kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran lebih kecil daripada penerimaan. Kebijakan
ini pada umumnya dilakukan pemerintah untuk mencegah inflasi (kenaikan harga akibat terlalu banyak
jumlah uang yang beredar). Kebijakan anggaran surplus dilakukan dengan cara menyusun pengeluaran
lebih kecil dari penerimaan. Dengan memperkecil jumlah pengeluaran (belanja), diharapkan jumlah
permintaan terhadap barang dan jasa tidak meningkat. Jika permintaan terhadap barang dan jasa tidak
meningkat, maka harga barang dan jasa juga tidak akan naik, ini berarti inflasi bisa dicegah.
3. Kebijakan anggaran defisit
Kebijakan anggaran ini menyusun jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Kebijakan
anggaran ini biasa digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena pengeluaran lebih
besar daripada penerimaan, maka negara mengalami defisit (kekurangan) anggaran. Pada umumnya, 
kebijakan anggaran defisit ditempuh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ibaratnya, 
seorang pengusaha yang kekurangan modal untuk memajukan usaha dan ekonominya, berutang pada
pihak lain untuk memperoleh tambahan modal sehingga dapat memajukan usaha dan ekonominya. 
Asalkan bekerja dan berusaha dengan jujur, tidak boros, tidak dikorupsi oleh para pegawai, tentu usahanya
itu bisa maju. Demikian halnya dengan Indonesia, walaupun negara melakukan kebijakan anggaran defisit, 
asalkan tidak dikorupsi, Indonesia pasti mampu memajukan perekonomiannya.

 

 

 4. Kebijakan anggaran dinamis

Kebijakan ini merupakan kebijakan anggaran dengan cara terus menambah jumlah

penerimaan dan pengeluaran sehingga semakin lama semakin besar (tidak statis). 

Anggaran yang dinamis diperlukan karena semakin hari semakin banyak kegiatan rutin

dan kegiatan pembangunan yang harus dibiayai negara, yang membutuhkan dana

lebih besar.

 



Peran Kebijakan Fiskal

 1) Menurunkan tingkat inflasi
Untuk menurunkan tingkat inflasi, pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal berupa
tindakan memperkecil pengeluaran pemerintah. Untuk memperkecil pengeluaran, 
tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah adalah dengan menunda atau
membatalkan proyek-proyek pemerintah yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan
pembatalan atau penundaan tersebut, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat
tidak bertambah banyak sehingga laju inflasi dapat dikurangi/diturunkan. Kebijakan fiskal
lainnya adalah dengan mengurangi atau meniadakan transfer pemerintah (Tr). Yang 
dimaksud transfer pemerintah adalah pengeluaran tanpa balas jasa langsung, misalnya
bantuan bencana alam, beasiswa pelajar, bantuan kepada rakyat miskin dan subsidi. 
Dengan mengurangi atau meniadakan transfer pemerintah (Tr), maka laju pertambahan
uang yang beredar di masyarakat dapat dikendalikan sehingga laju inflasi juga dapat
dikurangi.

 

 

 2) Meningkatkan produk domestik bruto

Untuk meningkatkan produk domestik bruto, pemerintah dapat mengambil kebijakan

fiskal yaitu memperbesar pengeluaran pemerintah (G). Untuk memperbesar pengeluaran

pemerintah (G), dapat dilakukan dengan merencanakan dan melaksanakan proyek-
proyek pembangunan yang didanai APBN. Dengan adanya proyek-proyek tersebut

maka terjadi permintaan barang dan jasa. Adanya permintaan barang akan mendorong

adanya produksi oleh masyarakat. Selain itu, kebijakan fiskal lainnya yang dapat

meningkatkan produk domestik bruto adalah peningkatan transfer pemerintah (Tr). 

Transfer pemerintah (Tr) berupa bantuan bencana alam, beasiswa pelajar, bantuan
kepada rakyat miskin dan subsidi dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang pada

gilirannya meningkatkan permintaan barang maupun jasa, yang akhirnya mendorong

kegiatan produksi oleh pengusaha.

 



 3) Mengurangi tingkat pengangguran

Untuk mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal, 

yaitu memperbesar pengeluaran pemerintah (G) dan memperbesar transfer pemerintah

(Tr) berupa subsidi kepada pengusaha, pengurangan pajak terhadap pengusaha dan

sebagainya. Pengeluaran pemerintah untuk mendanai proyek-proyek pembangunan

membutuhkan jasa tenaga kerja, dengan demikian pengangguran dapat dikurangi. 

Proyek-proyek tersebut membutuhkan beraneka macam barang misalnya batu, pasir, 

batu bata, semen, peralatan, dan sebagainya. Semua kebutuhan tersebut disediakan
oleh masyarakat (pengusaha) yang pastinya menggunakan tenaga kerja.

 

 4) Meningkatkan pendapatan masyarakat

Pengeluaran pemerintah (G) misalnya proyek pembangunan jalan, jembatan, gedung

pemerintah, pembelian barang berupa peralatan kantor, rumah sakit, militer memberikan
pendapatan kepada masyarakat karena semuanya itu melibatkan tenaga kerja serta

memberikan keuntungan pada pengusaha. Penyedia (supplier) bahan bangunan

mendapat keuntungan saat dilaksanakan proyek pembangunan jalan, jembatan, dan

gedung pemerintah. Pedagang peralatan kantor, peralatan rumah sakit dan peralatan

militer mendapat keuntungan saat pemerintah melakukan pembelian barang.

 

 



Fungsi Kebijakan Fiskal

 • Fungsi otorisasi
Anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun
yang bersangkutan.
• Fungsi perencanaan
Anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada
tahun yang bersangkutan.
• Fungsi pengawasan
Anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
• Fungsi alokasi
Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan
sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
• Fungsi distribusi
Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
• Fungsi stabilisasi
Anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan
fundamental perekonomian.

 

Tujuan Kebijakan Fiskal

 Secara lebih terperinci, tujuan kebijakan fiskal ialah :

• menciptakan stabilitas ekonomi;

• menciptakan lapangan kerja;

• menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi;

• menciptakan keadilan dalam mendistribusikan pendapatan.

 

 



Untuk mengatasi defisit anggaran antara lain dapat dilakukan

dengan cara sebagai berikut.

 a) Kemungkinan Penciptaan Uang Baru
Untuk membiayai pengeluaran, pemerintah dapat menciptakan uang baru, dengan
cara mengeluarkan uang kertas baru melalui pinjaman dari Bank Sentral berupa kredit
kepada pemerintah, atau sering dikatakan Anggaran Defisit Spending. Risiko yang timbul
adalah terjadinya inflasi, yaitu meningkatkan harga barang secara umum, karena
bertambahnya jumlah uang yang beredar.
b) Kemungkinan untuk Pinjaman
Untuk membiayai pengeluaran, pemerintah dapat memperoleh dana melalui pinjaman
dengan cara menerbitkan obligasi dan surat-surat berharga. Mulai tahun 2000, format 
dan struktur dalam APBN menggunakan anggaran defisit, artinya jumlah pengeluaran
lebih besar daripada penerimaannya dan dibiayai dengan sumber-sumber pembiayaan
dari dalam juga luar negeri. Selain itu, diupayakan pula untuk menghemat pengeluaran
rutin serta meningkatkan pengeluaran terkaitan pembangunan pada bidang kegiatan
produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan nasional.

 

Untuk mencapai kebijakan fiskal, maka penyusunan APBN 
harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

 • Anggaran berimbang yang dinamis, maknanya penerimaan diusahakan meningkat

melalui tabungan pemerintah.

• Penentuan skala prioritas yang tepat, artinya pengeluaran harus disesuaikan dengan
kepentingannya.

• Dana-dana pembangunan dalam negeri yang makin besar, artinya penerimaan dalam

negeri selalu ditingkatkan, sedangkan penerimaan pembangunan (yang berasal dari

utang luar negeri) diupayakan diperkecil.

• Bekerja atas dasar program terpadu, artinya pelaksanaan program yang dapat
menjamin terpeliharanya stabilitas kehidupan ekonomi hingga mampu mendorong

pembangunan secara mantap.

 



PERMINTAAN & PENAWARAN UANG



PERMINTAAN DAN PENAWARAN UANG

Permintaan uang adalah jumlah uang yang 
diinginkan oleh seturuh masyarakat untuk
mengadakan transaksi pada suatu wilayah
dan waktu tertentu. Misalnya berapa uang
yang ada di Indonesia pada tahun 2003 
untuk memenuhi kebutuhan transaksi

 

PERMINTAAN DAN PENAWARAN UANG

Penawaran uang adatah jumlah uang yang ada dan siap beredar untuk keperluan transaksi
bagi masyarakat pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

 

 



Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Uang (  J.M. Keynes 
)

Permintaan 
uang

Motif Transaksi
(Transaction 
Motive).

Motif Berjaga-
jaga

(Precautionary 
Motive)

Motif Spekulasi
(Speculation 
Motive)

 

TEORI KEYNES TENTANG PERMINTAAN 

UANG"

1. Motif Transaksi

Merupakan motif memegang uang untuk melakukan transaksi dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya,hal ini dilakukan setiap hari oleh setiap individu. Bila seseorang
digaji dalam harian, maka ia akan memegang uang lebih sedikit dibandingkan dengan
orang yang menerima gaji bulanan. •Menurut Keynes, Orang rata-rata akan
memegang uangnya sebesar Y/2. apabila ia menerima gaji Rp.300.000 perbulan,
maka ia akan rata-rata memegang uangnya sebesar Rp.150.000.

Mdt = f(Y)

Dimana :

Mdt = motif transaksi

Y = Pendapatan

Jadi seberapa besar atau kecilnya orang memegang uang tergantung dari
pendapatannya.

 

 



2. Motif berjaga-jaga

Merupakan motif yang akan digunakan untuk menghadapi ketidakpastian masa yang 
akan datang,motif ini juga tergantung dengan seberapa banyak uang yang dihasilkan
oleh setiap individu jika semakin besar maka uang yang digunakan untuk berjaga-juga
juga relatif lebih besar.jadi motif ini juga dipengaruhi oleh pendapatan.

M1 = Mdt+Mdp

M1 = f(Y)

Dimana :

— Mdt = Motif transaksi

— Mdp= Motif jaga-jaga

— Y= Pendapatan

 

3. Motif spekulasi

Merupakan motif yang menyatakan bahwa uang merupakan salah satu
alternatif bentuk asset selain bentu asset lainnya,misal , kita memegang uang
untuk berjaga-jaga dan mengantisipasi jika kalau nanti nya ada surat
berharga yang kita rasakan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dapat
memperoleh keuntungan ataupun pendapatan dari kepimilikan surat
berharga tersebut.

m2 = g (i)

Dimana :

m2 = permintaan uang untuk spekulasi

i = suku bunga

 

 



Implikasi teori permintaan uang Keynes

Teori permintaan uang Keynes mempunyai implikasi bahwa fungsi permintaan akan
uang (Liquidity Preference) adalah fungsi yang tidak stabil, dalam arti bahwa fungsi ini
bisa bergeser dari waktu ke waktu. Hal ini karena Keynes menekankan faktor uncertainly 
dan expectation dalam menentukan posisi permintaan uang untuk tujuan spekulasi

Karakteristik teori ekonomi Keynes

Keynesian atau Teori Keynes, adalah suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide
ekonom Inggris abad ke-20,teori ini mempromosikan suatu ekonomi campuran, di mana
baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting.

Dalam buku THe General theory of employment, Interest, and Money karangan J.M 
Keynes menitik beratkan pada usaha-usaha menanggulangi situasi ekonomi depresi
ketika tingkat pengagguran tinggi. 

Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak
perekonomian, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu. 

 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penawaran Uang

Pendapatan Tingkat 
Suku Bunga

Selera
Masyarakat

 



1. Tingkat Pendapatan Masyarakat

Pada umumnya, semakin tinggi pendapatan masyarakat, akan semakin
banyak jumlah uang yang dimiliki (diterima) masyarakat sehingga jumlah
uang yang beredar juga semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya.

2. Suku Bunga

Semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin kecil permintaan terhadap uang. 
Mengapa demikian. Karena, dengan semakin tingginya tingkat suku bunga, 
masyarakat akan lebih suka menabung uangnya di bank daripada
menggunakan uang tersebut untuk keperluan lain.

3. Selera Masyarakat

jika selera masyarakat terhadap barang dan jasa meningkat maka akan
mendorong peningkatan permintaan. Jika permintaan meningkat, maka
harga barang dan jasa akan meningkat. Jika harga barang dan jasa
meningkat, maka pemerintah harus menambah jumlah uang yang beredar, 
agar masyarakat bisa membayar kenaikan tersebut.

 

Harga
Barang

Fasilitas
Kredit

Kekayaan
Masyarakat

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penawaran Uang

 

 



1. Harga Barang

Apabila harga-harga barang dan jasa semakin tinggi, semakin tinggi pula permintaan
masyarakat terhadap uang, karena masyarakat membutuhkan uang lebih banyak
untuk membayar harga-harga yang semakin mahal Sebaliknya, jika harga-harga
barang dan jasa turun maka permintaan masyarakat terhadap uang pun ikut menurun.

2. Fasilitas Kredit

adanya fasilitas kredit dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di pasar. Jika
masyarakat suka akan penggunaan kredit , maka dengan sendirinya penggunaan
kredit, maka dengan sendirinya penggunaan uang tunai akan nberkurang. Begitu juga
senaliknya.

3. Kekayaan Masyarakat

Jumlah uang yang beredar dalam masyarakat semakin apabila variasi kekayaan
masyarakat semakin besar apabila variasi kekayaan masyarakat sedikit. Sebaliknya, bila
masyarakat memiliki banyak pilihan bentuk kekayaan seperti kekayaan dalam bentuk
tabungan, saham, tanah, dan lain-lain, maka jumlah uang beredar di masyarakat akan
menurun.

 

Skedul Penawaran Uang

Bank Sentral mempunyai wewenang untuk mengubah jumtah
uang beredar. Caranya terutama dengan mengubah jumtah
cadangan pada sistem perbankan melalui penjualan dan
pembelian obligasi pemerintah metalui operasi pasar terbuka.

 



Skedul Penawaran Uang

• Ketika membeli obligasi pemerintah, uang yang dibayarkan didepositokan di
bank-bank sehingga jumtah cadangan di bank akan meningkat

• Ketika menjual obligasi pemerintah, uang yang diterima ditarik dari bank-bank
sehingga jumtah cadangan di bank akan menurun

 

 

 



PERPAJAKAN
 

 



TUJUAN PEMBELAJARA

Siswa kelas 
XI dapat :

Menjelaskan Pengertian pajak

Mendeskripsikan Fungsi dan manfaat pajak serta hubungannya dengan APBN

Mendeskripsikan Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya

Menjelaskan Asas pemungutan pajak

Mendeskripsikan Jenis-jenis pajak

Menjelaskan sistem pemungutan pajak di Indonesia

Menjelaskan Alur administrasi perpajakan di Indonesia

Menghitung Objek dan cara pengenaan pajak

Menjelaskan Tantangan pemungutan pajak

Mensimulasikan fungsi dan manfaat pajak

PETA KONSEP

Pengertian pajak & 
Unsur Pajak

Fungsi dan manfaat
pajak serta

hubungannya dengan
APBN

Perbedaan pajak
dengan pungutan resmi

lainnya

Asas pemungutan
pajak

Jenis-jenis pajak
Sistem pemungutan
pajak di Indonesia

Alur administrasi
perpajakan di 

Indonesia

Objek dan cara
pengenaan pajak

Tantangan pemungutan
pajak

Simulasi fungsi dan
manfaat pajak

 



PENGERTIAN PAJAK

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh
wajib pajak berdasarkan norma- norma hukum

tanpa mendapat balas jasa secara langsung

UNSUR – UNSUR PAJAK

Subjek 
pajak

Objek 
pajak

Tarif 
pajak

 

 

 

 



FUNGSI PAJAK

Sumber Penerimaan 
Negara

Ex : APBN & APBD

Anggaran (Budgeter)

Mengatur kegiatan 
ekonomi untuk mencapai

tujuan tertentu

Ex : Kebijakan Fiskal

Alat Pengatur
(Regulasi)

Sumber untuk 
membiayai 

pembangunan

Ex : Pembangunan 
Infrastrukturnya 

Alokasi

Dapat meemeratakan 
pendapatan 
masyarakat

Ex : Subsidi & BLT

Redistribusi
Pendapatan

MANFAAT PAJAK

Membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bersifat self  liquiditing (pengeluaran untuk
proyek produktif barang ekspor)

Membiayai pengeluaran reproduktif (pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis
bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian)

Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self  liquiditing dan tidak reproduktif (pengeluaran
untuk pendirian monumen dan objek rekreasi)

Membiayai pengeluaran yang tidak produktif (pengeluaran untuk membiayai pertahanan
negara/perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang)

 



PERBEDAAN PAJAK DENGAN PUNGUTAN LAINNYA

Keterangan Pajak Pungutan Resmi Lainnya

Balas jasa Tidak diterima secara langsung Diterima secara langsung

Dasar hukum Undang-undang PP, Kepmen, dan Perda

Cara Perhitungan Dapat dihitung sendiri oleh wajib

pajak

Dihitung oleh aparatur pemerintah

Jatuh tempo Sesuai tahun pajak Sesuai dengan pemakaian

Sanksi Terdapat dalam undang-undang Sesuai dengan kebijakan pemerintah

Surat ketetapan (kohir) Terdapat surat ketetapan pajaknya Tidak terdapat kohir

Sifat Bayar paksa Sesuai dengan kebijakan pemerintah

 

ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

Asas Equality / Asas 
Keadilan

• Peungutan pajak yang dilakukan oleh
negara harus sesuai dengan
kemampuan dan penghasilan wajib
pajak

Asas Certainly / Asas 
Kepastian Hukum

• Semua pungutan pajak harus
berdasarkan UU sehingga bagi yang 
melanggara akan dapat dikenai
sanksi hukum

Asas Convinience of  
Payment / Asas Kesenangan

• Pajak harus dipungut pada saat yang 
tepat bagi wajib pajak

Asas Eficiency

• Biaya pungutan pajak harus lebih kecil 
dari pada hasil pungutan pajak 

 



Asas Pemungutan Pajak

Asas Domisili

• Pemungutan pajak berdasarkan pada domisili atau tempat
tinggal Wajib Pajak dalam suatu Negara.

Asas Sumber

• Pemungutan pajak didasarkan pada sumber pendapatan
dalam suatu Negara.

Asas Kebangsaan

• Pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan dari Wajib
Pajak tanpa melihat darimana sumber pendapatan maupun
domisili Wajib Pajak.

TANTANGAN PEMNUGUTAN PAJAK DI INDONESIA

Kurangnya kesadaran dan kepedulian
masyarakat akan pentingnya peranan pajak

dalam membiayai pengeluaran negara

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang
pemanfaatan dana pajak

Masih belum bersatunya semua sistem
kependudukan dan sistem pendukung yang 

menyediakan data dan informasi bagi lembaga
yang diberi kewenangan untuk mengurus

perpajakan

Masih banyak masyarakat yang berggerak di
sektor informal (underground economy) 

sehingga data potensi perpajakan sebenarnya
tidak dapat diketahui secara pasti



JENIS-JENIS PAJAK

Pajak
Langsung

Pajak
Tidak
Langsung

Menurut
Sifatnya

Pajak
Pusat

Pajak
Daerah

Menurut
Instansi yang 
Memungutnya Pajak

Orang
Pribadi

Pajak
Badan

Menurut
Subjeknya

Pajak
dalam
negeri

Pajak luar
negeri

Menurut
Asalnya

MENURUT SIFATNYA

Pajak Langsung

• Dipungut setahun sekali berdasarkan surat ketetapan
pajak (kohir) dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang 
lain. Contoh: PPh, PBB.

Pajak Tidak Langsung

• Dipungut setiap terjadi transaksi tanpa adanya kohir dan
dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: PPN

 

 

 

 



MENURUT INSTANSI YANG 
MEMUNGUTNYA

Pajak Pusat:

• Dipungut oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) 
yang pengelolaannya dilakukan oleh kantor pelayanan
pajak. Contoh: PPh dan PPn

Pajak Daerah

• Dipungut pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi
maupun kabupaten/kota. Contoh: PKB (Pajak Kendaraan
Bermotor)

MENURUT SUBJEKNYA

Pajak Orang Pribadi

• dikenakan bagi seseorang atau seorang wajib
pajak. Contoh: PPh

Pajak Badan

• dikenakan pada sebuah badan usaha atau
organisasi. Contoh: PT, CV, yayasan

 

 

 



MENURUT ASALNYA

a. Pajak dalam negeri

• Dipungut kepada setiap warga negara yang tinggal
di Indonesia dan memiliki salah satu objek pajak.

Pajak luar negeri

• Dipungut kepada warga negara asing yang memiliki
usaha atau penghasilan dan tinggal di Indonesia.

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Adalah suatu cara pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada
pada pemungut pajak (fiscus), yang dalam hal ini Dirjen Pajak. Sistem ini pernah dilaksanakan sampai
dengan tahun 1967.

Official Assessment System

Adalah cara pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak bersama
dengan fiscus. Adapun With holding system adalah cara pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya
pajak terutang ada pada pihak ketiga yang ditunjuk. Kedua sistem ini dilaksanakan dari tahun 1968-1983.

Semi Self Assessment System 
dan With Holding System

Adalah suatu cara pemungutan pajak ketika penentuan besarnya pajak terutang ada pada
wajib pajak. Sistem ini dilaksanakan sejak tahun 1983 sampai sekarang.

Full Self Assessment System

 

 



ALUR ADMINTRASI PAJAK

Wajib Pajak

Daftar Membuat NPWP

• Online

• Langsung datang KPP Perhitungan

Bayar Lapor SPT yang telah di Isi Tanda terima SPT

JENIS TARIF PAJAK

• Menggunakan presentase yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak

Tarif Pajak Proporsional (Sebanding)

• Menggunakan presentase yang menurun untuk setiap dasar pengenaan pajak

Tarif Pajak Degresif (Menurun)

• Tarif pajak yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak atau besaarnya pajak yang 
dibayarkan jumlahnya tetap

Tarif Pajak Konstan ( Tetap)

• Tarif pajak dengan presentase yang semakin menaik atau meningkat untuk setiap dasar
pengenaan pajak

Tarif Pajak Progresif (Naik)

 

 



OBJEK DAN CARA PENGENAAN PAJAK

Objek Pajak pertambahan nilai (PPN)

Objek Pajak pertambahan nilai atas
barang mewah (PPnBM)

Objek pajak penghasilan (PPH)

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Bea Materai

 

PPN

Pengertian PPN

• Pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. 

Objek Pajak

• Barang dan jasa

• Impor barang kena pajak,

• Dll

Tarif Pajak

• PPN dikenakan tarif sebesar10 %

Perhitungan PPN

• PPN = Total harga x 10 %

 



PPNBM

Pengertian PPnBM

• Pajak yang dikenakan atas barang-barang yang tergolong mewah

Objek Pajak

• Penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah

• PPnBM dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan barang kena pajak yang 
tergolong mewah

Tarif Pajak

• Tarif PPnBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%

Perhitungan PPNBM

• PPNBM = Jumlah Harga x Tarif PPNBM

PPH
Pengertian PPh

• Pajak yang dikenakan pada badan atau orang pribadi atas penghasilan yang diperoleh pada satu tahun pajak

Objek Pajak

• Orang Pribadi

• Badan

Tarif Pajak orang pribdai

• Penghasilan Kena Pajak dan Tarif Pajak

• Sampai dengan Rp 50.000.000 = 5%

• Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 = 15%

• Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 = 25%

• Di atas Rp 500.000.000 = 30%

Tarif Pajak Badan

• Tarif pph badan 25 %

 

 

 



Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

• PTKP per tahun diberikan paling sedikit sebesar:

• 1) Rp 24.300.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi

• 2) Rp 2.025.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin

• 3) Rp 24.300.000 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami

• 4) Rp 2.025.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan dalam garis keturunan yang lurus serta anak
angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Perhitungan PPh orang pribadi

• PPh Terutang = (Pendapatan Netto satu tahun – PTKP) x Tarif Pajak

Perhitungan PPh badan

• Penghasilan netto x Tarif Pajak

Lanjutan

Lanjutan

Gunawan pada tahun 2010 mempunyai Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 970.250.000. Besarnya Pajak

Penghasilan yang harus dibayar atau terutang oleh Gunawan adalah ?

Contoh Soal

Penghasilan Kena Pajak Rp 970.250.000

PPh yang harus dibayar:

5% x Rp 50.000.000 Rp 2.500.000

15% x Rp 200.000.000 Rp 30.000.000

25% x Rp 250.000.000 Rp 62.500.000

30% x Rp 470.250.000 Rp 141.075.000

Jumlah Rp 236.075.000

Perhitungan PPh orang pribadi

 



PELAKU EKONOMI DALAM SISTEM 
PEREKENOMIAN INDONESIA

 



PELAKU EKONOMI 

BUMN BUMS Koperasi

 

PENGERTIAN BADAN USAHA

Badan usaha ialah kesatuan organisasi yang terdiri dari modal dan tenaga
kerja yang bertujuan untuk mencari keuntungan, atau kesatuan yuridis dan
ekonomi yang bertujuan mencapai laba.

Untuk dapat mencapai tujuannya (mendapatkan laba), badan usaha harus
mempunyai perusahaan.

 



PENGERTIAN BUMS

Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah badan usaha yang
modalnya dimiliki oleh pihak swasta.

Badan usaha memiliki fungsi dan peranan yang terbagi-bagi atas
berbagai macam-macam atau jenis-jenis bentuk BUMS.

Tujuan BUMS adalah mencari keuntungan seoptimal mungkin dalam
mengembangkan usaha dan modalnya serta membuka lapangan kerja

 

TUJUAN BUMS

Membantu pemerintah 
meningkatkan 

penerimaan negara 
melalui berbagai pajak

Meningkatkan 
lapangan kerja untuk 

mengatasi 
pengangguran

Membantu pemerintah 
mengusahakan 
kegiatan produksi 
dalam rangka 
meningkatkan 
kemakmuran 
masyarakat

Meningkatkan 
penerimaan devisa 
negara dari 

perusahaan swasta 
yng melakukan 

kegiatan ekpor dan 
impor

 



PERAN BUMS DALAM PEREKONOMIAN

Membantu 
Membuka 

Kesempatan Kerja

Membantu 
Meningkatkan 

atau menambah 
Pendapatan 
Negara.

 

+ BUMS
Cepat dalam pengambilan keputusan 

karena pemilik modal juga kadang kala 
menjadi pengelola

Sebagai penyumbang pajak pada kas 
pemerintah

Memberi kontribusi dalam menaikkan 
Produk Domestik Bruto ( PDB)

Cepat dalam mendapatkan modal 
karena dalam pengelola umumnya juga 

pemilik

Banyak menampung tenaga kerja

- BUMS
Terlalu mementingkan laba sehingga 

sering kali tidak memperhatikan 
lingkungan

Sering mengalami kesulitan dalam 
mendapat pinjaman

Sering terjadinya silang pendapat 
antara manajemen perusahaan dengan 

para serikat buruh

Menimbulkan persaingan tidak sehat

Mengalirnya devisa ke luar negeri

 



Bentuk Badan Usaha Swasta

Perusahaan 
Perseorangan CV Persekutuan Firma Perseroan Terbatas

Yayasan

 

PERAN BUMN DALAM PEREKONOMIAN

sebagai penghasil barang dan atau jasa demi 
pemenuhan hajat hidup orang banyak.

sebagai pelopor dalam sektor-sektor usaha 
yang belum diminati swasta, pelaksana 
pelayanan publik, pembuka lapangan kerja, 
penghasil devisa negara, pembantu 
pengembangan usaha kecil dan koperasi, serta 
pendorong aktivitas masyarakat di berbagai 
lapangan usaha

 



BUMN

„ Menguasai sektor yang vital bagi kehidupan rakyat 
banyak

„ Mendapat jaminan dan dukungan dari negara
„ Permodalannya sudah pasti karena mendapat modal 
dari negara

„ Kelangsungan hidup perusahaan terjamin
„ Sebagai sumber pendapatan negara

Kelebihan

„ Pengelolaan faktor-faktor produksi tidak efisien
„ Manajemen perusahaan kurang profesional
„ Menimbulkan monopoli atas sektor-sektor vital
„ Pengelolaan perusahaan terhambat dengan peraturan-
peraturan yang mengikat

„ Sulit memperoleh keuntungan bahkan seringkali merugi
Kekurangan

 

Jenis 
BUMN

PERJAN PERUM PERSERO

 



Jenis 
BUMN

PERJAN PERUM PERSERO

 

Perusahaan Negara Jawatan ( PERJAN)

Bentuk badan usaha milik negara yang
seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah.
Perjan beriorientasi pelayanan pada
masyarakat, sehingga selalu merugi.
Sekarang sudah tidak ada perusahaan
BUMN yang menggunakan model perjan
karena besarnya biaya untuk memelihara
perjan-perjan tersebut sesuai dengan
Undang Undang (UU) Nomor 19 tahun
2003 tentang BUMN.

Contoh Perjan: PJKA (Perusahaan 
Jawatan Kereta Api) kini berganti menjadi 
PT. KAI.

 



Perusahaan Negara Jawatan ( PERJAN)  :

Kelebihan:
„ Modal perjan terjamin oleh negara, 
tidak mencari keuntungan (profit) 
karena mengutamakan pelayanan pada 
masyarakat, sehingga perjan tidak 
terpengaruh oleh keadaan pasar.

Kekurangan:
„ Sebagai suatu perusahaan kurang 
mandiri termasuk dalam 
pengembangannya.

 

Perusahaan Negara Umum ( PERUM)

Perum adalah perjan yang sudah diubah.
Tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan
tetapi sudah profit oriented. Perum di kelola
oleh negara dengan status pegawainya sebagai
Pegawai Negeri. Namun perusahaan masih
merugi meskipun status Perjan diubah menjadi
Perum, sehingga pemerintah terpaksa menjual
sebagian saham Perum tersebut kepada publik
(go public) dan statusnya diubah menjadi
persero.

 

 



Perusahaan Negara Umum ( PERUM)  :

Kelebihan:
Seluruh keuntungan perum menjadi 

keuntungan Negara.

Menyediakan jasa-jasa bagi 
masyarakat.

Merupakan sarana untuk 
melaksanakan pembangunan.

Kekurangan:
pengelolaan perum sangat 
ditentukan oleh kemampuan 

keuangan Negara.

Sejumlah besar aturan (birokrasi) 
dapat menghambat pengembangan 

Perum.

Pengelolaan perum secara 
ekonomis sulit untuk 
dipertanggungjawabkan.

 

Perusahaan Negara Terbatas ( PERSERO)

Salah satu Badan Usaha yang dikelola
oleh Negara atau Daerah. Tujuan didirikannya
Persero yang pertama adalah mencari
keuntungan dan yang kedua memberi
pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya
berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan
negara yang dipisahkan oleh saham. Persero
dipimpin direksi dengan pegawai berstatus
pegawai swasta. Badan usaha ditulis PT <
nama perusahaan > (Persero).

 

 



Perusahaan Negara Terbatas ( PERSERO)  :

Kelebihan:
Mencari keuntungan dan yang kedua memberi 
pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya 
berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan 
negara yang dipisahkan berupa saham‟saham.

Kekurangan:
Tidak memperoleh fasilitas Negara dan Pegawainya 

berstatus sebagai pegawai swasta.

 

„ Prinsip & Tujuan
„ Fungsi & Peran
„ Landasan, Asas, dan 

Karakteristik
„ Jenis-jenis 

Koperasi

 

 



Koperasi

Koperasi adalah badan usaha
yang beranggotakan orang seorang
atau badan hokum koperasi
dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat yang berdasarkan atas asas
kekeluargaan.

 

Prinsip Koperasi
Keanggotaan koperasi 
bersifat terbuka dan 

sukarela.

Pengelolaan dilakukan 
secara demokrasi.

Pembagian SHU 
dilakukan secara adil 
sebanding dengan 
besarnya jasa usaha 
masing-masing.

Pemberian balas jasa 
terbatas terhadap 

modal.
Kemandirian.

Pendidikan koperasi

Kerjasama antar 
koperasi

 

 



Tujuan utama Koperasi Indonesia adalah 
mengembangkan kesejahteraan anggota, pada 
khususnya, dan masyarakat pada umumnya

 

Fungsi dan Peran Koperasi :

Membangun dan 
mengembangkan potensi 

dan kemampuan 
ekonomi anggota pada 

khususnya dan 
masyarakat pada 
umumnya untuk 
meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi 
dan sosialnya.

Berperan secara efektif 
dalam upaya 

mempertinggi kualitas 
kehidupan masyarakat.

Memperkokoh 
perekonomian rakyat 
sebagai dasar kekuatan 
dan ketahanan ekonomi.

 

 



Landasan, Asas, dan Karakteristik Koperasi :

Pemilik adalah 
anggota sekaligus 
pelanggan.

Kekusaan tertinggi 
berada pada rapat 

anggota.
Organisasi diatus 
secara demokrasi.

Keuntungan dibagi 
berdasarkan besarnya 
jasa anggotanya.

Unit usaha diadakan 
dengan orientasi 
melayani anggota.

Tata pelaksanaannya 
bersifat terbuka bagi 
seluruh anggota

 

Peta Konsep Jenis – jenis koperasi :

Jenis ‟ jenis 
koperasi

Berdasarkan 
fungsi

Berdasarkan 
tingkat dan 
luas daerah 
kerja

Berdasarkan 
jenis usaha

Berdasarkan 
keanggotaannya

Berdasarkan 
PP No. 60 / 

1959

Berdasarkan 
teori klasik

 



Jenis koperasi berdasarkan fungsinya :

1) Koperasi Konsumsi
Memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. Yang pasti barang kebutuhan

yang dijual di koperasi harus lebih murah dibantingkan di tempat lain, karena koperasi
bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.

2) Koperasi Jasa
Fungsinya adalah untuk memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada para

anggotanya. Tentu bunga yang dipatok harus lebih renda dari tempat meminjam uang yang
lain.

3) Koperasi Produksi
Membantu penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantu memproduksi

jenis barang tertentu serta membantu menjual dan memasarkannya hasil produksi tersebut.
Sebaiknya anggotanya terdiri atas unit produksi yang sejenis. Semakin banyak jumlah
penyediaan barang maupun penjualan barang maka semakin kuat daya tawar terhadap suplier
dan pembeli.

 

Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah 
kerja :

1) Koperasi Primer
Koperasi primer ialah koperasi yang yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang

perseorangan.

2) Koperasi Sekunder
Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan

daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer.
Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :
a. Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer
b. Koperasi gabungan adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat
c. Koperasi indik adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi

 



Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya :

1) Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
Koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Anggota

yang menabung akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa. Besarnya jasa bagi penabung
dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota. Dari sinilah, kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan “dari, oleh,
dan untuk anggota.”

2) Koperasi Serba Usaha (KSU)
Koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam. Misalnya, unit usaha simpan pinjam, unit pertokoan untuk

melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat, unit produksi, unit wartel.

3) Koperasi Konsumsi
Koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Kebutuhan yang dimaksud misalnya

kebutuhan bahan makanan, pakaian, perabot rumah tangga.

4) Koperasi Produksi
Koperasi yang bidang usahanya membuat barang (memproduksi) dan menjual secara bersama-sama.Anggota

koperasi ini pada umumnya sudah memiliki usaha dan melalui koperasi para anggota mendapatkan bantuan modal
dan pemasaran.

 

Jenis Koperasi berdasarkan keanggotaannya :

1) Koperasi Unit Desa (KUD)
Koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha ekonomi

pedesaan, terutama pertanian. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan KUD antara lain menyediakan pupuk,
obat pemberantas hama tanaman, benih, alat pertanian, dan memberi penyuluhan teknis pertanian.

2) Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)
Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini bernama Koperasi

Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan terutama meningkatkan kesejateraan para pegawai negeri
(anggota).KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi.

3) Koperasi Sekolah
Koperasi Sekolah memiliki anggota dari warga sekolah, yaitu guru, karyawan, dan siswa.Koperasi

sekolah memiliki kegiatan usaha menyediakan kebutuhan warga sekolah, seperti buku pelajaran, alat tulis,
makanan, dan lain-lain.Keberadaan koperasi sekolah bukan semata-mata sebagai kegiatan ekonomi,
melainkan sebagai media pendidikan bagi siswa antara lain berorganisasi, kepemimpinan, tanggung jawab,
dan kejujuran.

 



Jenis Koperasi Menurut PP No. 60/ 1959 :

1) Koperasi Desa
2) Koperasi Pertanian
3) Koperasi Peternakan
4) Koperasi Industri
5) Koperasi Simpan 

Pinjam
6) Koperasi Perikanan
7) Koperasi Konsumsi

 

Jenis Koperasi Menurut Teori Klasik :

1)Koperasi Pemakaian
2)Koperasi Penghasilan atau Produksi
3)Koperasi Simpan Pinjam

 



PASAR MODAL
BAGIAN I



Pasar Modal

Pengertian Peran Lembaga 
Penunjang Instrumen Mekanisme Investasi

PASAR MODAL

 

Pengertian Pasar Modal

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 ayat ( 13) , yang
dimaksud pasar modal adalah

Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek,
perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta
lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

 



Pasar modal apabila dilihat dari tata cara perdagangan efek, dapat digolongkan menjadi tiga ( 3)
golongan, yaitu sebagai berikut.

1. Pasar Perdana (primary market)
Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek diperdagangkan untuk pertama kalinya, sebelum
dicatatkan di Bursa Efek. Di sini, efek untuk pertama kalinya ditawarkan kepada investor oleh
pihak Penjamin Emisi Efek melalui Perantara Pedagang Efek (Broker-Dealer) yang bertindak
sebagai agen penjual efek. Harga efek ditentukan oleh emiten (perusahaan yang menerbitkan
efek) dan Penjamin Emisi Efek.

2. Pasar Sekunder ( secondary market)
Pasar sekunder adalah pasar di mana efek-efek yang telah dicatatkan di Bursa Efek
diperdagangkan. Pasar sekunder merupakan penjualan efek setelah penjualan pada pasar
perdana berakhir. Harga efek di pasar sekunder ditentukan berdasarkan kurs efek
tersebut, naik turunnya kurs suatu efek ditentukan oleh permintaan dan penawaran efek
tersebut.  

 



3. Bursa Paralel
Bursa paralel merupakan alternatif bagi perusahaan yang go public untuk memperjualbelikan efeknya,
karena tidak semua efek yang diterbitkan oleh perusahaan yang go public dapat menjual sahamnya
di bursa efek. Hal ini disebabkan persyaratan untuk listing di bursa efek tersebut cukup berat dan
sangat ketat. Sejak tahun 1988 bursa paralel yang disebut Bursa Paralel Indonesia ( BPI) mulai
beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek ( PPUE) , sedangkan
organisasinya terdiri dari broker dan dealer. Pada tahun 1995 Bursa Paralel Indonesia ( BPI)
merger dengan Bursa Efek Surabaya ( BES) .

 

 



Peran Pasar Modal

Sebagai sarana
bagi

perusahaan
untuk

mendapatkan
dana dari
masyarakat
( investor) . 

Sebagai sarana
bagi

masyarakat
untuk

berinvestasi
pada instrumen

keuangan
seperti saham, 
obligasi, dana

reksa dan
lain-lain.

Sebagai sarana
untuk

mengalokasikan
sumber daya

ekonomi secara
optimal. 

Mendorong
peningkatan
investasi

sehingga dapat
meningkatkan
kemakmuran
rakyat suatu

negara.

Mendorong
pengelolaan
perusahaan

secara
profesional.

Memberikan
alternatif
investasi
kepada

masyarakat
dengan potensi
keuntungan dan
risiko kerugian
yang dapat

diperhitungkan

 

Lembaga Penunjang Pasar Modal

Kustodian,
Biro 

Administrasi
Efek

Wali Amanat

 



1. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta
lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima
deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan
mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Pihak yang
dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian adalah
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek dan Bank
Umum.

2. Biro Administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak
dengan emiten melaksanakan pencatatan kepemilikan efek dan
pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Pihak yang dapat
menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Biro Administrasi Efek
adalah perseroan yang telah mendapatkan izin usaha dari
Otoritas Jasa Keuangan.

 



3. Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang
bersifat utang. Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dapat dilakukan oleh
bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Wali Amanat mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang baik di
dalam ataupun di luar pengadilan.

Selain lembaga-lembaga penunjang pasar modal yang telah disebutkan di atas, terdapat
Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta pula dalam kegiatan di dalam pasar
modal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 pasal 64 disebutkan bahwa
Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari: akuntan, konsuktan hukum, penilai
(appraiser), dan notaris.

 



Tugas Otoritas Jasa Keuangan ( OJK)

OJK melaksanakan tugas pengaturan
dan pengawasan terhadap
• kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, 
• kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, 
• kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, 
dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga
jasa keuangan lainnya.

OJK dibentuk dengan tujuan
• terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan
akuntabel,

• mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh
secara berkelanjutan dan stabil, 

• mampu melindungi kepentingan konsumen dan
masyarakat.

 

 

 

 



Instrumen Pasar Modal

Saham

Obligasi

Surat 
Berharga 
Lainnya

 

1. Saham ( Stocks)
Saham merupakan salah satu instrumen atau produk pasar modal. Saham ada
2 macam, yaitu saham biasa (common stock) dan saham istimewa
(preferred stock). Secara umum, investor yang memiliki saham berpotensi
mendapatkan 2 keuntungan yaitu deviden dan capital gain. Deviden adalah
bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. 
Sedangkan capital gain adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih positif
harga beli dan harga jual saham. 

 



2. Obligasi ( Bonds)
Obligasi merupakan surat bukti utang suatu perusahaan yang akan dibayar pada waktu
jatuh tempo sebesar nilai nominalnya. Penghasilan yang diperoleh dari obligasi berupa
bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan penerbit obligasi tersebut pada saat jatuh
tempo.

3. Surat Berharga Lainnya
Selain saham dan obligasi yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa jenis efek
yang dapat juga digunakan sebagai media utang seperti option, warrant dan right.

 

 



Mekanisme Transaksi di Pasar Modal
Amati bagan mekanisme transksi pasar modal berikut.

 



Sebelum efek dijual di bursa efek, efek tersebut harus dijual
di pasar perdana terlebih dahulu oleh perusahaan penerbit
efek (emiten) dengan harga yang sudah ditentukan dan
tidak ada tawar menawar. Di pasar perdana, penjualan efek
dilakukan oleh perusahaan penerbit efek kepada investor
dengan bantuan Penjamin Emisi Efek dan Perantara
Pedagang Efek.

 

Prosedur pembelian efek di pasar perdana adalah sebagai berikut.

Pembeli menghubungi Perantara Pedagang Efek yang ditunjuk oleh Penjamin
Emisi Efek (underwriter) untuk mengisi formulir pemesanan, setelah formulir
pemesanan diisi oleh pembeli (investor), kemudian dikembalikan kepada
Perantara Pedagang Efek

Jika banyaknya efek yang dipesan lebih banyak dibandingkan dengan
banyaknya efek yang ditawarkan, maka ada masa penjatahan dan masa
pengembalian dana.

Penyerahan efek dilakukan setelah ada kesesuaian antara banyaknya efek yang 
dipesan investor dengan banyaknya efek yang dapat dipenuhi oleh emiten. 

 

 



Prosedur pembelian efek di pasar sekunder atau Bursa Efek adalah
sebagai berikut.

Mekanisme perdagangan efek di Bursa Efek hanya dapat dilakukan oleh
Anggota Bursa Efek. Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang
Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan mempunyai hak
untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan
peraturan Bursa Efek.

 

Sistem perdagangan efek di bursa efek dilakukan melalui dua
sistem yaitu sistem Kol dan Sistem Terus menerus.

Sistem Kol merupakan sistem perdagangan yang dipimpin oleh
petugas bursa yang disebut pimpinan kol. Perdagangan efek ini
pertama didaftarkan (listing) di bursa efek dengan sistem
lelang, proses tawar menawar dilakukan melalui pimpinan lelang.

Sistem Terus-menerus adalah sistem perdagangan efek yang 
dilakukan oleh anggota bursa secara langsung tanpa melalui
pimpinan kol. Sistem perdagangan ini dilakukan setiap hari
bursa. Bagi investor bukan anggota bursa yang ingin
membeli/menjual efek ia harus menghubungi salah satu anggota
bursa efek untuk melakukan pembelian/penjualan efek yang 
diinginkan/dimiliki investor tersebut.

 



Investasi di Pasar Modal

Apabila seorang investor melakukan investasi di pasar modal, biasanya ia
menghadapi sejumlah risiko seperti risiko finansial, risiko pasar dan risiko
psikologis. Risiko finansial adalah risiko yang timbul akibat ketidakmampuan
perusahaan penerbit efek (emiten) memenuhi kewajibannya. Risiko pasar
adalah risiko yang timbul akibat menurunnya harga efek yang cukup besar
sebagai akibat dari kondisi perekonomian, seperti inflasi, kebijakan
pemerintah, kebijakan perusahaan (emiten) dan lain-lain. Sedangkan risiko
psikologis adalah risiko yang timbul akibat kesalahan dari investor sendiri
dalam mengambil keputusan karena terpengaruh oleh fluktuasi harga efek.
Harga efek dipengaruhi oleh bekerjanya mekanisme pasar (permintaan dan
penawaran).

 

Untuk menilai kelayakan suatu investasi dalam bentuk efek, perlu dilakukan
kajian atau analisis tentang efek tersebut. Ada sejumlah teknik analisis
dalam melakukan penilaian investasi tersebut yaitu berikut ini.

1.Analisis Fundamental
Analisis Fundamental dapat digunakan untuk memperkirakan nilai saham
di waktu yang akan datang apakah akan naik atau turun. Perkiraan
naik atau turunnya harga saham sangat penting karena menjadi penentu
untuk membeli atau menjual saham.

 



2.Analisis Teknikal
Analisis teknikal didasarkan pada keyakinan bahwa nilai saham akan
selalu berubah-ubah (fluktuatif) dalam waktu yang relatif singkat.
Dengan analisa teknikal dapat diperkirakan harga saham di waktu yang
akan datang dengan melihat fluktuasi nilai saham di waktu lalu. Metode
yang digunakan dalam analisa ini di antaranya adalah Dow Theory, Filter
System, Price Volume System dan Chart Pattern.

3.Analisis Ekonomi
Analisis ekonomi didasarkan pada keyakinan bahwa nilai saham di waktu
yang akan datang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian makro suatu
negara. Salah satu indikator untuk melihat keadaan ekonomi satu negara
adalah nilai Gross Domestic Product (GDP) dari negara tersebut.

 

4. Analisis Rasio Keuangan
Analisis rasio keuangan banyak digunakan oleh para calon investor 
untuk menilai suatu efek yang diterbitkan oleh perusahaan. Analisis
ini didasarkan pada laporan keuangan perusahaan tersebut. 
Rasio keuangan dikelompokkan menjadi 5 jenis yaitu: rasio likuiditas, 
rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio rentabilitas, dan rasio pasar.

 



PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Perdagangan internasional adalah proses tukar menukar yang
didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing
Negara. Adapun motifnya adalah memperoleh manfaat
perdagangan atau gains of trade.

 

FUNGSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

MENINGKATNYA 
PERTUMBUHAN EKONOMI 

MEMPERCEPAT 
PERTUMBUHAN EKONOMI 

SUATU NEGARA                      

ADANYA PENGGUNAAN 
TEKNOLOGI PRODUKSI 
YANG LEBIH BAIK

DAYA SAING RODUK 
MENINGKAT

PRODUKSI NASIONAL 
MENINGKAT                           

 



Manfaat Perdagangan Internasional

Meningkatkan
pendapatan
devisa
negara
(devisa
umum)

Memperlanca
r kegiatan
ekspor

Membantu
impor barang

yang 
dibutuhkan
industri

dalam negeri

Menggiatkan
industri

dalam negeri

Meningkatkan
pendapatan
masyarakat
/ penduduk

Mendorong
pertumbuhan
dunia usaha

 

Timbulnya Perdagangan Internasional

Karena tidak semua jenis sumberdaya dimiliki secara
memadai oleh suatu negara termasuk negara maju
sekalipun

Adanya perbedaan sumberdaya produksi, perbedaan
sistem distribusi, dan perbedaan dalam selera/ pola
konsumsi antara negara yang satu dengan negara lain

Faktor pendorong utama adanya perdagangan internasional
adalah keinginan untuk memwujudkan percepatan
kemakmuran negaranya

 



HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN PERDAGANGAN 
INTERNASIONAL

• TEORI PERDAGANGAN INTERNASIONAL
1. Kaum Merkantilisme
2. Keunggulan Mutlak (  Absolute Advantage)  

oleh Adam Smith
3. Keunggulan Komparatif ( Comparative 

advantage )  oleh David Ricardo

 

TEORI PERDAGANGAN INTERNASIONAL MERKANTILISME

 Sumber kemakmuran terletak pada banyaknya persediaan logam mulia serta dicapainya ekspor  
surplus atas nilai impor

Langkah-langkah untuk merealisirnya :
1. Mendorong meningkatkan ekspor
2. Membatasi impor
3. Memperluas daerah koloni/jajahan guna mendapatkan
logam mulia atau bahan mentah yang murah

4.Memperoleh monopoli dlm perdagangan

 



Keunggulan yang diperoleh suatu negara karena menjalankan spesialisasi (  pembagaian kerja 
internasional )  

Contoh-1 . Perhatikan data berikut :
Produksi kain batik dan mobil per hari sebelum terjadi perdagangan bilateral sebagai 
berikut :

Negara Produksi Kain Batik Produksi Mobil
• Indonesia     100 yard = 1 hari 10 mobil = 4 hari
• Amerika 100 yard = 2 hari 10 mobil = 1 hari
Dari tabel diatas, dapat kita simpulkan bahwa :
• Indonesia secara mutlak lebih efisien bila memfokuskan diri ( melakukan spesialisasi 
) pada produksi kain batik.

• Sedangkan Amerika melakukan spesialisasi pada produksi mobil.
• Yang terjadi dalam perdagangan bilateral : 
Indonesia akan mengekspor kain batik ke amerika dan Amerika akan mengekspor 
mobil ke Indonesia.

 

Keunggulan yang diperoleh suatu negara karena menjalankan spesialisasi (  pembagaian kerja 
internasional )  

CONTOH 2 . Perhatikan data berikut :
Produksi kain dan anggur untuk tiap unit sumber per hari sebelum terjadi 
perdagangan bilateral sebagai berikut :

Negara Produksi Kain Produksi Anggur
• Inggris     20 yard 125 botol
• Portugal 25 yard 60 botol
Ditanyakan :
• Tabel produksi setelah menjalankan spesialisasi
• Negara pengekspor/pengimpor kain dan anggur
• Tabel produksi setelah terjadi perdag bilateral, jika diketahui ds.tk 1 yard kain =5 
botol anggur dan negara yg disebut sbg pengimpor pd point 2 diatas akan 
mengimpor sebanyak 100 botol anggur

• Buatlah analisis keuntungan dari adanya spesialisasi

 



KERJASAMA EKONOMI

INTERNASIONAL



Pengertian Kerjasama Ekonomi Internasional

Hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya 
dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan 
tertentu, dengan memegang prinsip keadilan dan saling 
menguntungkan.

 

TUJUAN KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL

Memenuhi kebutuhan
dalam negeri akan
barang dan jasa

Memperluas pasar hasil
produksi barang dan jasa

Mendorong peningkatan
produktivitas

Memperluas lapangan
kerja

Menambah devisa degara Mendistribusikan manfaat
sumber daya

Mengurangi ketimpangan
negara maju dan negara

berkembang

Memperluas hubungan 
dan mempererat 
persahabatan.

Mengisi kekurangan di 
bidang ekonomi bagi 
masing-masing negara 
yang mengadakan kerja 

sama.

Meningkatkan 
perekonomian negara-

negara yang mengadakan 
kerja sama di berbagai 

bidang

 



2. Faktor-Faktor Penyebab Kerjasama Antarnegara

Kerja Sama 
Antarnegara Akibat 
Adanya Perbedaan

• Perbedaan sumber daya alam
• Perbedaan iklim dan kesuburan tanah
• Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi
• Perbedaan ideologi

Kerja Sama 
Antarnegara Akibat 
Adanya Kesamaan

• Kesamaan sumber daya alam
• Kesamaan keadaan wilayah (kondisi geografis) 
• Kesamaan ideologi
• Kesamaan agama 

 

Kerja Sama Antarnegara di Bidang Ekonomi Berdasarkan Jumlah Anggota

Bilateral Multilateral

Regional
 



Badan Kerjasama Regional

ASEAN UNI 
EROPA

AFTA APEC

 

Badan Kerjasama Multilarelal

IMF IBRD WTO

FAO

 



Dampak Kerjasama Ekonomi

 Positif

1. Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi
2. Menghilangkan hambatan perdagangan

Internasional
3. Memperluas kesempatan kerja
4. Meningkatkan kesejahteraan dan

kemakmuran masyarakat
5. Memperkuat Posisi Perdagangan

 Negatif

1. Ketergantungan
2. Salah Penerapan atau penggunaan

Teknologi
3.  Mendorong Masyarakat Hidup

Konsumtif
4. Intervensi Asing Terhadap Kebijakan

Ekonomi Indonesia

 



AKUNTANSI PERUSAHAAN JASA

 

 

 



Perusahaan

Jasa

Tidak berwujud

Tidak dapat

dippisahkan

Berubah-ubah

Tidak dapat

disimpan

memiliki karakteristik

proses pencatatan transaksi

menggunakan
Akun

Numerial

Desimal

Mnemonik

Campuran

huruf dan

angka

memiliki model

digolongkan

menjadi

Judul

Ruang untuk

mencatat

peningkatan

jumlah pos atau

item bersangkutan

melakukan

Transaksi

terdiri dari

Transaksi

pengeluaran kas
terdiri dari

Transaksi

pembelian

Transaksi

pelunasan hutang

Transaksi

penerimaan kas terdiri dari

Transaksi

pembayaran tunai

Transaksi

pelunasan piutang

 

 



KARAKTERISTIK PERUSAHAAN JASA

Terdapat empat karakteristik yang membedakan antara jasa (service) dan barang (goods), antara lain:

1. Tidak Berwujud ( Intangible) . Sifat jasa tidak memiliki wujud fisik yang dapat dilihat dan diraba.

2. Tidak Dapat Dipisahkan ( Inseparability) . Tidak ada pemisahan antara produksi dan penjualan jasa.

3. Berubah-ubah ( Variability) . Jasa memiliki sifat tidak dapat distandarisasi karena sangat bergantung kepada selera, waktu, tempat,
dan karakteristik konsumen.

4. Tidak Dapat Disimpan ( Perishability) . Jasa memiliki sifat tidak dapat disimpan untuk dijual kembali pada waktu yang berbeda. Inilah
mengapa perusahaan jasa tidak memiliki persediaan jasa.

 

KLASIFIKASI DAN HUBUNGAN ANTARTRANSAKSI PADA 
PERUSAHAAN JASA 

Transaksi Perusahaan Jasa

Transaksi Admisnistrasi
(menerima/membayar/mencatat) Transaksi Penjualan Jasa

terdiri atas

menunjang

 



Pengelompokan akun

Harta

Utang

Modal

Akun 
rill

Pendapatan

Beban

Akun 
Nominal

 

SIKLUS AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN JASA

Mempersiapkan dan mengumpulkan bukti
transaksi.

Mencatat transaksi dalam buku harian/ jurnal.

Memindahkan transaksi dari jurnal ke akun
buku besar ( posting) .

Membuat neraca saldo. Mempersiapkan data penyesuaian.

Membuat kertas kerja ( worksheet) .

Menyusun laporan keuangan ( neraca, laporan
laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan

arus kas, dan catatan atas laporan
keuangan) .

Membuat ayat penutup dan menutup akun buku
besar. Membuat neraca saldo setelah tutup buku.

Membuat ayat jurnal pembalik.

 



 

 

TAHAP PENCATATAN AKUNTANSI PERUSAHAAN JASA

Transaksi yang

berkaitan dengan

aktiva dan hutang

Transaksi yang

berkaitan dengan

aktiva dan modal

Transaksi yang

berkaitan dengan

modal dan hutang

Transaksi antara

kativa dan pasiva

Transaksi yang

berkaitan dengan

pendapatan dan

beban

Transaksi

terdiri atas

dicatat ke dalam Jurnal dipindahbukukan ke
Akun-akun

dalam buku

besar

 



Pengertian jurnal

Penjurnalan adalah suatu proses pencatatan suatu transaksi ke dalam jurnal.
Sebelum melakukan penjurnalan, kita harus terlebih dahulu menganalisis
pengaruh masing-masing transaksi terhadap akun-akun, antara lain aktiva,
hutang, modal, pendapatan, dan beban.

 

MENCATAT TRANSAKSI KE JURNAL

Mekanisme Debit dan Kredit
Kenaikan

( Saldo Normal)
Penurunan

Akun Neraca:
Aktiva Debit Kredit

Akumulasi Penyusutan Debit Kredit
Kewajiban Kredit Debit
Modal Kredit Debit

Prive Debit Kredit

Akun Laporan Laba Rugi:
Pendapatan Kredit Debit
Beban Debit Kredit

 



CONTOH

2006 7 Kas 1.000

Mar Pendapatan dibayar di muka 1.000

1. Pada tanggal 1 Maret 2006, perusahaan meminjam uang dari bank sebesar Rp. 10.000.000. Analisis: hutang perusahaan bertambah seiring
dengan penambahan uang tunai perusahaan.

2006 30 Kas 10.000

Mar Hutang Bank 10.000

2. Pada tanggal 7 Maret 2006 perusahaan menerima uang atas pekerjaan yang belum dilaksanakan sebesar Rp. 1.000.000.. Analisis: uang
sebesar Rp. 1.000.000 tidak boleh diakui sebagai pendapatan, perusahaan harus mengakuinya sebagai hutang.

 

2006 8 Kas 40.000

Mar Modal Pemilik 40.000

2006 10 Modal Pemilik 2.000

Mar Kas 2.000

3. Pada tanggal 8 Maret 2006 pemilik menyetorkan modal berupa kas sebesar Rp. 40.000.000. Analisis: sebagai langkah awal atau
pengembangan usaha, pemilik dapat menyetorkan modal berupa kas, peralatan, perlengkapan, dan aktiva lainnya kepada perusahaan.

CONTOH

4. Pada tanggal 10 Maret 2006, pemilik mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 2.000.000. Analisis:
transaksi ini dianggap sebagai penarikan modal pemilik dari perusahaan sehingga modal pemilik berkurang.

 



7. Pada tanggal 22 Maret 2006, perusahaan membeli secara tunai mesin baru sebesar Rp. 10.000.000. Analisis: mesin yang dibeli
secara tunai akan mengurangi kas perusahaan, tetapi akun mesin bertambah.

CONTOH

8. Pada tanggal 25 Maret 2006, perusahaan menerima pembayaran piutang pelanggan sebesar Rp. 2.000.000. Analisis: piutang
(sebagai aktiva) akan berkurang apabila pelanggan telah membayarnya (kredit), dan kas perusahaan akan bertambah (debit).

2006 12 Mesin 10.000

Mar Kas 10.000

2006 25 Kas 2.000

Mar Piutang 2.000

 

7. Pada tanggal 27 Maret 2006, perusahaan menerima pendapatan sebesar Rp. 1.000.000 atas pekerjaan yang telah diselesaikan.
Analisi: pendapatan dapat menambah modal, dan pencatatan dilakukan dengan mengkredit pendapatan (bertambah).

CONTOH

8. Pada tanggal 30 Maret 2006, perusahaan membayar beban gaji sebesar Rp. 3.000.000. Analisis: beban dapat mengurangi
modal, dan perusahaan akan mendebit beban bersangkutan.

2006 27 Kas 1.000

Mar Pendapatan 1.000

2006 30 Beban Gaji 3.000

Mar Kas 3.000

 



Tabel berikut ini merupakan rangkuman jurnal yang telah dibahas sebelumnya

No. Transaksi Analisis Debit Kredit

1 Meminjam uang dari bank Aktiva bertambah

Hutang bertambah

Kas Hutang

2 Menerima uang atas pekerjaan yang belum

dilaksanakan

Aktiva bertambah

Hutang bertambah

kas Pendapatan diterima

di muka

3 Pemilik menyetorkan modal berupa kas Aktiva bertambah

Modal bertambah

Kas Modal 

4 Pemilik mengambil uang perusahaan untuk

keperluan pribadi

Modal berkurang

Aktiva berkurang

Modal Kas

5 Mengakui beban listrik, telepon, dan air yang 
belum dibayar.

Beban bertambah
Aktiva berkurang

Beban listrik, 
telepon, dan air

Hutang listrik,telepon
dan air

6 Mengakui pendapatan yang pembayarannya

diterima di muka

Hutang berkurang

Pendapatan

bertambah

Pendapatan

diterima di muka

Pendapatan

7 Pembelian secara tunai aset perusahaan Aktiva bertambah

Aktiva berkurang

Mesin Kas

8 Menerima pembayaran piutang Aktiva bertambah

Aktiva berkurang

Kas Piutang

9 Menerima pendapatan Aktiva bertambah

Pendapatan
bertambah

Kas Pendapatan

10 Mencatat beban gaji Aktiva berkurang

Beban bertambah

Beban gaji Kas

 

Kerjakan transaksi tersebut kedalam jurnal umum:

Selama bulan Desember 2002, Salon Susi memiliki transaksi-transaksi sebagai
berikut.
Des. 5 Dibeli peralatan salon secara tunai dari Toko aneka seharga Rp.

6.000.000.
8 Dibayar gaji pegawai sebesar Rp. 2.000.000.
9 Meminjam uang kepada bank sebesar Rp. 10.000.000.
15 Pemilik menyetor modal uang Rp. 30.000.000.

Buatlah jurnal atas transaksi-transaksi di atas!

 



Jawaban

Halaman 1

Tanggal Keterangan Ref. Debit Kredit

2002 5 Peralatan (bertambah) 111 (+) 6.000

Des. Kas (berkurang) 101 (-) 6.000

Pembelian peralatan sablon

8 Beban Gaji (bertambah) 501 (+) 2.000

Kas (berkurang) 101 (+) 2.000

Pembayaran gaji pegawai

9 Kas (bertambah) 101 (+) 10.000

Hutang (bertambah) 201 (-) 10.000

Meminjam uang dari bank

15 Kas (bertambah) 101 (+) 30.000

Modal ekuitas (bertambah) 301 (+) 30.000

Pengeluaran Modal

JURNAL

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

 

MEMINDAHBUKUKAN JURNAL KE BUKU BESAR

Pemindahbukuan (posting) merupakan pemindahan catatan dari jurnal ke akun-akun pada buku besar
secara periodik. Buku besar merupakan buku berisikan kumpulan akun-akun yang saling berhubungan
dan merupakan satu-kesatuan tersendiri.

Prosedur pemindah bukuan:
1. Pindahkan tanggal pada jurnal ke kolom tanggal pada akun-akun bersangkutan.
2. Pindahkan keterangan singkat pada kolom jurnal ke kolom keterangan pada akun bersangkutan.
3. Pindahkan halaman jurnal ke kolom Ref. pada akun bersangkutan.
4. Pindahkan jumlah debit dari jurnal ke kolom debit akun bersangkutan dan jumlah kredit dari jurnal
ke kolom kredit akun bersangkutan.

 



BENTUK BUKU BESAR

Tanggal Keterangan Ref. Debit Kredit
Saldo

Debit Kredit

Keterangan :

kolom (1) mencatat tanggal terjadinya transaksi

(2) mencatat jenis transaksi

(3) mencatat nomor halaman jurnal

(4) mencatat akun yang didebit

(5) mencatat akun yang dikredit

(6) mencatat saldo akhir

Nama akun : Nomor akun :

 

CONTOH

Tanggal Keterangan Ref. Debit Kredit
Saldo

Debit Kredit

2002 5 Per Kas JU1 6.000 6.000

Des

PERALATAN KANTOR (DALAM RIBUAN RUPIAH) Akun No. 102

Tanggal Keterangan Ref. Debit Kredit
Saldo

Debit Kredit

2002 5 Pembelian Peralt. Kantor JU1 6.000 6.000

Des 8 Beban Gaji JU1 2.000 4.000

9 Hutang Bank Ju1 10.000 6.000

15 Setoran Modal Ju1 30.000 36.000

AKUN KAS (DALAM RIBUAN RUPIAH) Akun No. 101

 

 

 



Membuat Neraca Saldo

 Neraca saldo merupakan suatu daftar berisikan ringkasan semua akun beserta saldo masing-masing akun tersebut.

 Pada akhir tahun buku, neraca salso dibuat untuk meringkaskan atau mengikhtisarkan pencatatan-pencatatan pada buku
besar guna mempersiapkan laporan keuangan. Meskipun demikian, neraca saldo dapat dibuat pada akhir periode
tertentu (misal: akhir bulan, akhir triwulan, atau akhir semester) dalam rangka mengecek keseimbangan saldo akun
buku besar.

 Neraca saldo disebut juga neraca percobaan (trial balance).
 Neraca saldo menempatkan masing-masing akun menurut aturan atau urutan tertentu.

Harta Utang Modal Pendapatan Beban

 

Saldo Normal Akun

Jenis Akun
Kenaikan

Penurunan
(Saldo Normal)

Akun neraca :
Aktiva Debit Kredit

Akum.Penyusutan Kredit Debit
Kewajiban Kredit Debit
Modal Kredit Debit

Prive Debit Kredit
Akun Laporan Laba Rugi :
Pendapatan Kredit Debit
Biaya Debit Debit

 

 

 



CONTOH
Salon LIA

Neraca Saldo
Per 30 September 2004
( Dalam Ribuan Rupiah)

No.

Akun
Nama Akun Debit Kredit

101 Kas XXX

102 Piutang Dagang XXX

103 Perlengkapan Toko XXX

111 Peralatan Toko XXX

106 Akumulasi Depresiasi Peralatan Toko XXX

201 Utang Usaha XXX

301 Modal XXX

302 Prive XXX

401 Pendapatan XXX

501 Biaya Sewa XXX

502 Biaya Iklan XXX

503 Biaya Asuransi XXX

JUMLAH XXX XXX

 

 

 

 



Tahap Pengikhtisaran

Penyusutan Aktiva

Tetap

Taksiran Kerugian

Piutang

Beban dibayar di

muka

Pendapatan

diterima di muka

Pendapatan yang

masih harus

diterima

Beban yang masih

harus dibayar

perlu dilakukan koreksi terhadap

Rekonsiliasi kas di

bank

Koreksi  kesalahan

Akun-akun
Neraca

Saldo

terdiri dari

Aktiva Kewajiban Modal

disusun

berdasarkan

disusun

berdasarkan

disusun

berdasarkan

Kecepatan /

kemudahan

dijadikan uang

tunai atau pakai

untuk kegiatan

usaha

Kecepatan /

kemudahan

dijadikan uang

tunai atau pakai

untuk kegiatan

usaha

Kecepatan

bertahan dalam

neraca saldo

perlu dilakukan Penyesuaian

terdiri atas

Penangguhan Akrusi

terdiri dari

Beban yang

ditangguhkan

Pendapatan yang

ditangguhkan

terdiri dari

Beban akrual

Pendapatan

akrual

 

 

 

 



AYAT JURNAL PENYESUAIAN

 Jurnal penyesuaian (adjustment journal) adalah penyesuaian tentang catatan atau fakta yang 
sebenarnya pada akhir periode. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan 
data penyesuaian akhir periode. 

Tujuan 1. Agar setiap perkiraan riil, khususnya perkiraan harta dan utang pada akhir 
periode menunjukkan jumlah sebenarnya.

2. Agar setiap perkiraan nominal, yaitu perkiraan pendapatan dan beban pada 
akhir periode menunjukkan besarnya pendapatan dan beban yang harus diakui.

 

PENCATATAN AYAT JURNAL PENYESUAIAN

 Aktiva

 Beban dibayar dimuka

 

 



PEMAKAIAN PERLENGKAPAN

o Pemakaian perlengkapan yaitu bagian dari harga beli perlengkapan yang telah 
dikonsumsi atau dipakai selama periode akuntansi. Jumlah yang disesuaikan 
sebesar jumlah yang terpakai.

2006 31 Beban Perlengkapan 501 xxxxx

Des. Perlengkapan 104 xxxxxxx

 

Piutang Pendapatan

o Piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima artinya 
pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum dicatat atau 
belum diterima. Jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah yang sudah menjadi 
pendapatan yang belum diterima.

2006 31 Piutang ....... 104 xxxx

Des. Pendapatan ...... 401 xxxx

 

 



Utang Beban atau Beban yang Masih Harus 
Dibayar

o Utang beban artinya beban yang sudah menjadi kewajibanperusahaan tetapi 
belum dicatat atau belum dibayar. Jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah 
yang sudah menjadi beban yang belum dibayar.

2006 31 Beban ...... 501 xxxx

Des. Utang ...... 201 xxxx

 

Utang Pendapatan atau Pendapatan 
Diterima di Muka

o Pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai kewajiban atau utang. Jumlah yang
disesuaikan sebesar jumlah yang sudah terlampaui atau sudah kadaluarsa. Jurnal
penyesuaiannya adalah:

2006 31 ...... Diterima di muka 201 xxxx

Des. Pendapatan ....... 401 xxxx

o Pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Jumlah yang disesuaikan
sebesar jumlah yang belum terlampaui atau belum kadaluarsa.

2006 31 Pendapatan ...... 201 xxxx

Des. ....... Diterima dimuka 401 xxxx

 

 



Persekot Biaya atau Beban Dibayar di Muka

o Beban dibayar di muka yang dicatat sebagai harta atau aktiva. jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah yang sudah terlampaui atau
sudah kadaluarsa/sudah menjadi beban.

2006 31 Beban ....... 501 xxxx

Des. ....... Di bayar dimuka 104 xxxx

o Beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah yang belum terlampaui atau belum
kadaluarsa/belum menjadi beban

2006 31 ...... Dibayar dimuka 201 xxxx

Des. Beban ....... 401 xxxx

Beban dibayar di muka artinya beban yang sudah dibayar, tetapi beban tersebut merupakan beban untuk masa yang akan datang. 
Penyusunan jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka dapat dilakukan melalui dua metode. Yaitu :

 

Kerugian Piutang

o Kerugian piutang artinya taksiran kerugian yang timbul karena adanya seluruh 
atau sebagian dari jumlah piutang yang mungkin tidak dapat ditagih.

2006 31 Beban kerugian piutang 502 xxxx

Des. Cadangan kerugian piutang
xxxx

 

 



Metode Menghitung 
Depresiasi :

Metode garis lurus.

Metode tarif tetap atas nilai buku.

Metode jumlah angka tahun.

Penyusutan Aktiva Tetap

o Pada akhir periode, aktiva tetap yang dimiliki oleh sebuah perusahaan harus
disusutkan, karena nilai aktiva tetap yang sesungguhnya pada tahun berjalan
dibandingkan dengan nilai aktiva tetap pada tahun pembelian tidaklah sama
(kecuali tanah).

 

Sebelum menentukan nilai depresiasi setiap tahunnya, perusahaan harus melakukan estimasi nilai residu dan masa
manfaat dari aktiva tetap tersebut.

Nilai residu adalah perkiraan nilai yang masih tersisa bila masa manfaat aktiva tersebut telah habis.

Masa manfaat adalah taksiran jangka waktu aktiva tersebut dapat memberikan manfaat bagi perusahaan.

Nilai sisa dan manfaat ditentukan oleh manajemen.

Perhitungan besar beban depresiasi setiap periode menggunakan garis lurus sebagai berikut:

Lanjutan

Langkah – langkah penyesuaian :

Beban Depresiasi = 

 

 



Lanjutan

Metode langsung

• Metode yang dilakukan dengan cara mengurangi secara langsung aktiva tetap yang bersangkutan.
• Contoh :

• Beban depresiasi mobil Rp. XXX
• Mobil Rp. XXX

Metode tidak langsung

• Metode yang tidak mengurangi secara langsung aktiva tetap yang bersangkutan, tetapi membuat akun tandingan (contra 
account) dengan nama akumulasi penyusutan aktiva tetap.

• Contoh :
• Beban depresiasi mobil Rp. XXX

• Akumulasi depresiasi mobil Rp. XXX 

Pengakuan beban depresiasi dapat dicatat menggunakan dua metode:

 

Contoh Soal :
Pada tanggal 1 Januari 2006, perusahaan membeli mobil seharga Rp. 30.000.000 dengan
perkiraan masa manfaat 3 tahun. Setelah 3 tahun pemakaian, mobil tersebut ditaksir memiliki nilai
residu sebesar Rp. 15.000.000.

Lanjutan

Jawab :

2006 31 Beban depresiasi mobil 507 5.000.000

Des. Mobil 108 5.000.000

2006 31 Beban depresiasi mobil 507 5.000.000

Des. Akumulas Penyusutan Mobil 108 5.000.000

Metode langsung Metode tidak langsung

 

 



NO AKUN PERKIRAAN
SALDO

DEBET KREDIT

KAS 169,880,000

PIUTANG SEWA TENDA 10,000,000

PERLENGKAPAN 13,500,000

INVENTARIS KANTOR 7,500,000

PERALATAN 40,000,000

PERALATAN TENDA 50,000,000

SEWA DIBAYAR DIMUKA 24,000,000

UTANG USAHA 24,000,000

MODAL 200,000,000

PENDAPATAN RIAS 79,850,000

PENDAPATAN SEWA TENDA 28,500,000

BEBAN GAJI KARYAWAN 7,500,000

BEBAN LISTRIK 1,520,000

BEBAN AIR 650,000

BEBAN PEMELIHARAAN PERALATAN SALON 300,000

BEBAN PEMELIHARAAN PERALATAN TENDA 500,000

BEBAN PEMELIHARAAN GEDUNG 500,000

BEBAN ANGKUT TENDA 1,500,000

BEBAN LAIN-LAIN 5,000,000

Saldo 332,350,000 332,350,000

NERACA SALDO

S A L O N JAY

PER 31 JANUARI 2013

Buatlah jurnal penyesuaian dari data 
berikut ini :

• Perlengkapan terpakai sebesar Rp. 3.500.000
• Sewa dibayar tanggal 1 agustus 2013 untuk satu 
tahun

• Peralatan disusutkan 10 % setiap tahunnya
• Gaji karyawan yang belum dibayar sebesar Rp. 
5.000.000

• Pendapatan yang belum dibayar oleh pelanggan 
Rp.2.000.000  

LATIHAN SOAL

 

JAWABAN
JURNAL PENYESUAIAN

S A L O N JAY

PER 31 JANUARI 2013

TANGGAL AKUN Ref Debit Kredit

2006 31 Beban Perlengkapan
3.500

Des. Perlengkapan 3.500

31 Beban Sewa
10.000

Sewa dibayar dimuka 10.000

31 Beban penyusutan peralatan 4.000

Akumulasi Penyusutan Peralatan 4.000

31 Beban gaji karyawan 5.000

Utang gaji karyawan 5.000

31 Piutang pendapatan 2.000

Pendapatan Jasa 2.000

JUMLAH 24.500 24..500

dalam Rp, (000)

 

 



NERACA SALDO SETELAH DISESUAIKAN

 Sebagaimana telah dikemukakan, salah satu tujuan dari pembuatan neraca saldo adalah untuk
mempermudah penyusunan laporan keuangan. Tujuan ini berlaku ketika neraca saldo yang ada
belum memerlukan penyesuaian. Apabila telah terjadi penyesuaian terhadap data-data dalam neraca
saldo, maka kita memerlukan neraca saldo yang disebut neraca saldo setelah disesuaikan.

 Neraca saldo seetalah disesuaikan dapat dikerjakan langsung dari buku besar setelah jurnal
penyesuaian dibukukan ke dalamnya. Cara lain adalah dengan membuat kolom neraca saldo
sebelum penyesuaian, kolom jurnal penyesuaian, dan kolom neraca saldo setelah disesuaikan.

 

 

 



Single Step
Multiple

Step

dapat disusun dalam  bentuk

Laporan Laba

Rugi

Laporan

Perubahan

Modal

Laporan

Keuangan

terdiri dari

penyusunannya dibantu

menggunakan

Kertas

Kerja

Neraca
Laporan

Arus Kas

Skontro

dapat disusun dalam  bentuk

Stafel

dikelompokkan menjadi

Aktivitas operasi

Aktivitas investasi

Aktivitas pendanaan

 

Kertas Kerja ( Worksheet)

1. Masukkan saldo-saldo akun buku besar ke dalam kolom-kolom neraca saldo.
2. Memasukkan penyesuaian ke dalam kolom-kolom penyesuaian.
3. Mengisi kolom-kolom neraca saldo setelah disesuaikan.
4. Memindahkan jumlah-jumlah di dalam kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom-
kolom L/R (yang merupakan akun nominal) dan kolom-kolom neraca (yang merupakan akun riil)

 



Prosedur membuat Kertas Kerja ( Worksheet)

Tujuan penyusunan kertas kerja :
1. Memudahkan penyusunan laporan keuangan.
2. Menggolongkan dan meringkas informasi-informasu dari neraca saldo dan data-data penyesuaian
sehingga menjadi persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal.

3. Memudahkan dalam menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan ketika membuat jurnal
penyesuaian.

 

Bentuk dan Cara Menyelesaikan Kertas Kerja

No
Nama Akun

N.Saldo AJP NSD L/R Neraca

Akun D K D K D K D K D K

Aktiva Rp. X Rp.V Rp.V Rp. X Rp.X

Hutang Rp. X V V Rp. X Rp. X

Ekuitas X V V X X

Prive X V V X X

Pendapatan X V V X X

Beban X V V X X

Akumulasi Penyusutan X V V X X

X X V V X X

Akun Setelah

Disesuaikan X X

AJP X X X X

Saldo Laba

NERACA LAJUR

S A L O N JAY

PER 31 JANUARI 2013

 

 



LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN JASA

Laporan Laba/Rugi Laporan Perubahan 
Modal Neraca Laporan Arus Kas

 

Laporan Laba/Rugi
Laporan laba rugi merupakan ikhtisar dari pendapatan (revenue)
dan beban-beban (expense) untuk suatu periode waktu atau masa
tertentu,misalnya sebulan atau setahun.

Laporan laba rugi
berguna untuk :

Menetapkan besarnya pajak penghasilan (bagi kantor pajak).

Menilai keberhasilan perusahaan dengan menghitung profitablilitas perusahaan.

Menilai laba perusahaan dengan membandingkan laporan periode lalu.

Menilai efisiensi perusahaan dengan melihat besarnya beban dan kompisisi jenis
beban.

 

 



Laporan 
Laba 
Rugi :

Single 
Step

Semua jenis pendapatan (pendapatan usaha, 
pendapatan luar usaha, dan pendapatan lain-lain) 
disusun dan dijumlahkan dalam satu kelompok, 
kemudian diselisihkan dengan jumlah semua beban. 
Selisih antara jumlah pendapatan dengan beban
merupakan sisa laba atau sisa rugi.

Multiple 
Step

Multiple step ialah penyusunan laporan laba rugi
secara bertahap mulai dari kelompok pendapatan
dan beban usaha, pendapatan beban di luar
usaha, sampai dengan kelompok pendapatan dan
beban lain-lain.

Lanjutan

 

Lanjutan Bentuk Laporan Laba Rugi Single Step

Pendapatan :

Pendapatan Jasa xxxx

Pendapatan Bunga xxxx

Total Pendapatan xxxx

Beban-beban :

Beban Sewa xxxx

Beban Gaji xxxx

Beban Asuransi xxxx

Beban Listrik, Air. Dan Telepon xxxx

Total Beban (xxxx)

Laba Bersih xxxx

Keterangan :

C = A + B

H = D + E + F + G

I = C - H

PT SEDAP

LAPORAN LABA RUGI

PER 31 DESEMBER 2004

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

 

 



Lanjutan Bentuk Laporan Laba Rugi Multiple Step

PT SEDAP

LAPORAN LABA RUGI

PER 31 DESEMBER 2004

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Pendapatan Jasa xxxx

Beban-beban :

Beban Gaji xxxx

Beban Listrik, Air, dan Telepon xxxx

Total Beban (xxxx)

Laba Usaha xxxx

Pendapatan di Luar Usaha :

Pendapatan Bunga xxxx

Beban-beban di Luar Usaha :

Beban Bunga (xxxx)

Laba di Luar Usaha xxxx

Laba Bersih xxxx

Keterangan :

E = B + C + D

F = A - E

J = F + I

 

 

Laporan Perubahan 
Modal

Laporan perubahan modal merupakan ikhtisar dari perubahan-perubahan dalam
ekuitas atau modal yang terjadi selama periode waktu atau masa tertentu.
Laporan ini hanya disusun untuk usaha perseorangan, dan memiliki kaitan
dengan neraca dan laporan laba rugi.

Laporan perubahan
modal menyajikan hal-
hal mengenai :

Jumlah modal awal.

Penambahan modal,  (invetasi) selama satu periode.

Sisa laba atau rugi.

Pengambilan uang (prive) untuk kepentingan pribadi.

 



Bentuk Laporan Perubahan Modal

Modal, 1 Januari 20XX Rp. A

Laba Bersih Rp. B

Prive -C

Penambahan (Pengurangan) Modal -D

Modal, 31 Desember 
20XX Rp. E

Lanjutan

SALON LIA

LAPORAN PERUBAHAN MODAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 20XX

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

 

Neraca
Neraca merupakan suatu daftar berkaitan dengan posisi keuangan (aktiva,
kewajiban, dan modal) pada tanggal tertentu, biasanya penutupan hari terakhir
dari satu bulan atau tahun tertentu.

Neraca dapat
disusun ke dalam
dua bentuk : Skontro Bentuk skontro ialah bentuk neraca yang disusun berdampingan antara

sisi kiri (aktiva) untuk mencatat harta dan sisi kanan (pasiva) untuk
mencatat kewajiban (hutang), dan modal. Jumlah sisi kiri(aktiva) 
dan jumlah sisi kanan (pasiva) harus seimbang.

Stafel Bentuk stafel ialah bentuk yang disusun secara menurun dari atas ke
bawah. Bagian atas untuk mencatat harta dan bagian bawah untuk
mencatat hutang ditambah modal. Jumlah harta sama dengan jumlah
hutang ditambah modal. Bentuk stafel banyak digunakan untuk neraca
komparatif, yakni untuk membandingkan neraca dengan periode yang 
lalu.

 

 



Lanjutan

PERUSAHAAN ………………………

NERACA

PER ………………………….

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Aktiva Kewajiban

Aktiva Lancar Utang Lancar

………………………….. Rp.  XXX ………………………….. Rp. XXX

………………………….. XXX ………………………….. XXX

………………………….. XXX ………………………….. XXX

Total Aktiva Lancar Rp. XXX Total Utang Lancar Rp. XXX

Aktiva Tetap Utang Jangka Panjang

………………………….. Rp. XXX ………………………….. Rp. XXX

………………………….. XXX ………………………….. XXX

Total Aktiva Tetap XXX Total Utang Jangka Panjang XXX

Total Utang Rp. XXX

Modal

Total Aktiva Rp. XXX Modal XXX

Total Utang  dan Modal Rp. XXX

Bentuk neraca skontro 

 

Lanjutan
Bentuk neraca stafel 

NERACA

PER …………….

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Aktiva

Aktiva Lancar :

…………………….. Rp. XXX

…………………….. XXX

…………………….. XXX

…………………….. XXX

Jumlah Aktiva Lancar Rp. XXX

Aktiva Tetap :

…………………….. Rp. XXX

…………………….. XXX

…………………….. XXX

…………………….. XXX

Jumlah Aktiva Tetap XXX

Jumlah Aktiva Rp. XXX

Kewajiban

Hutang Lancar

…………………….. Rp. XXX

…………………….. XXX

Jumlah Hutang Lancar Rp. XXX

Hutang Jangka Panjang

…………………….. Rp. XXX

…………………….. XXX

Jumlah Hutang Jangka Panjang XXX

Jumlah Hutang Rp. XXX

Modal

Modal ………………….. XXX

Jumlah Kewajiban dan Modal Rp. XXX

 



Laporan Arus Kas
Laporan arus kas merupakan ikhtisar dari penerimaan dan pengeluaran kas
untuk periode waktu atau masa tertentu, misalnya sebulan atau setahun.

Klasifikasi arus
kas terdiri dari : Aktivitas Operasi : Metode langsung

Metode tidak langsung

Aktivitas Investasi

Aktivitas Pendanaan

 

Pengertian Arus Kas

 Perusahaan dianjurkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi
dengan menggunakan metode langsung. Alasannya, metode langsung
tersebut menghasilkan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus
kas di masa depan, sementara hari ini tidak dapat dihasilkan dengan
metode tak langsung.

 

 



Bentuk Laporan Arus Kas Metode LangsungLanjutan

 

Bentuk Laporan Arus Kas Metode Tak Langsung
Lanjutan

 



Bentuk Laporan Arus Kas Masuk dan Keluar

Aktivitas Operasi

Kas Masuk

Penjualan barang dagang

Pendapatan komisi, fee, dll

Pendapatan bunga

Kas Keluar

Pembayaran kepada pemasok

Pembayaran gaji karyawan

Pembayaran pajak

Pembayaran bunga dan beban lain-lain

Pos-pos laba rugi

Aktivitas Investasi

Kas Masuk

Penjualan aktiva tetap

Kas keluar

Pembelian aktiva tetap

Pos-pos aktiva tidak lancar

Aktivitas Pendanaan

Kas Masuk

Penerimaan Modal

Penerimaan pinjaman jangka panjang

Kas Keluar

Pembayaran hutang jangka panjang

Pos-pos hutang jangka panjang dan

modal

Lanjutan

 

 

 



Akun Beban

Akun

Pendapatan

dipindahkan

dengan
Jurnal Penutup

menghasilkan

Neraca Saldo

Setelah Tutup

Buku

dipindahkan

ke

Akun Ikhtisar

Laba Rugi
dipindahkan

ke
Akun Modal

pada awal tahun

perlu dibuat

Jurnal

Pembalik

berfungsi untuk

membalik

Beban-beban

yang masih

harus dibayar

Pendapatan

yang masih

harus diterima

Beban dibayar

di muka dicatat

sebagai beban

Pendapatan diterima

di muka yang dicatat

sebagai pendapatan

 

Penutupan Pembukuan

 Jurnal Penutup.
Jurnal penutup adalah jurnal untuk memindahkan saldo akun-akun pendapatan dan akun-akun
beban ke akun laba rugi dan kemudian memindahkan saldo akun ikhtisar laba rugi itu ke akun
modal.

Jadi kita menggunakan sebuah akun sementara yang juga baru, akun ikhtisar laba rugi. Akun ini
hanya digunakan pada saat penutupan buku pada akhir periode.

Melalui akun ikhtisar laba rugi, semua saldo akun-akun pendapatan dan akun-akun beban
dihimpun sehingga diperoleh suatu angka yang merupakan laba bersih atau rugi bersih. Dan
kemudian angka ini akan dipindahkan ke akun modal pembalik.

 

 



Tujuan Penutupan

1. Untuk menutup saldo pada akun sementara. Kata menutup berarti mengurangi saldo
akun sehingga menjadi nol. Semua akun sementara dengan demikian akan memulai
dengan saldo nol pada awal periode berikutnya.

2. Agar saldo akun modal menunjukkan jumlah sesuai dengan keadaan pada akhir
periode. Jurnal penutup ini membuat saldo akun modal sama dengan jumlah akhir
sebagaimana dilaporkan pada neraca.

 

Langkah membuat jurnal penutup

1.Menutup semua akun pendapatan. Semua akun endapatan ditutup dengan memindahkan saldo setiap akun pendapatan ke akun ikhtisar laba
rugi. Perhatikan ayat jurnal penutup sebagai berikut.

Pendapatan A Rp. XXX
Pendapatan B XXX

Ikhtisar laba rugi Rp. XXX
(menutup saldo akun pendapatan)

2.Menutup semua akun beban. Semua akun beban ditutup dengan memindahkan saldo setiap akun beban ke akun ikhtisar laba rugi. Perhatikan
ayat jurnal penutup sebagai berikut :

Ikhtisar laba rugi Rp. XXX
Beban A Rp. XXX
Beban B XXX
Beban C XXX

(untuk menutup saldo akun beban)

 

 



Lanjutan

3.Menutup akun ikhtisar laba rugi. Saldo akun ikhtisar laba rugi ditutup dengan memindahkan saldo akun ikhtisar laba rugi
ke akun modal. Perhatikan ayat jurnal penutup sebagai berikut.

a. Jika laba.
Ikhtisar laba rugi Rp. XXX
Ekuitas Rp. XXX

(untuk menutup saldo akun ikhtisar laba rugi).

b.Jika rugi.
Ekuitas Rp. XXX

Ikhtisar laba rugi Rp.XXX
(untuk menutup saldo akun ikhtisar laba rugi)

4. Menutup akun prive ( jika ada) . Saldo prive (jika ada) ditutup dengan memindahkan saldo akun prive itu ke akun
modal. Perhatikan ayat jurnal penutup sebagai berikut.

Ekuitas Rp. XXX
Prive Rp. XXX

(untuk menutup akun prive)

 

Lanjutan

JURNAL

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman

Tanggal Keterangan Ref. Debit Kredit

Ayat  jurnal penutup

2002 31 Ikhtisar Laba Rugi 303 5.750

Des Beban Gaji 501 1.100

Beban Listrik dan Air 502 500

Beban Lain-lain 503 3.000

Beban Asuransi 504 550

Beban Sewa 505 250

Beban Penyusutan Mesin 506 100

Beban Kerugian Piutang 507 250

Penutupan saldo akun beban

31 Pendapatan Jasa Salon 401 9.900

Ikhisar Laba Rugi 303 9.000

Penutupan saldo akun pendapatan

31 Ikhtisar Laba Rugi 303 4.150

Ekuitas Nn.Lia 301 4.150

Penutupan saldo akun ikhtisar

laba rugi

31 Ekuitas Nn.Lia 500

Prive Nn.Lia 500

Penutuan akun prive 

BENTUK JURNAL PENUTUP

 

 



Neraca saldo setelah penutupan

Neraca saldo setelah tutup buku adalah daftar berisikan akun-akun riil beserta saldo
masing-masing akun riil tersebut, sebab akun nominal sudah ditutup.

Saldo pada masing-masing akun riil tersebut merupakan saldo untuk periode
berikutnya.

 

No.
Nama Akun Debit Kredit

Akun

101 Kas 11.900

102 Piutang Usaha 750

103 Perlengkapan 1.000

104 Sewa Dibayar di Muka 1.250

105 Asuransi Dibayar di Muka 50

111 Sewa Dibayar di Muka 11.000

112 Peralatan 2.400

113 Akumulasi Penyusutan Mesin 100

201 Hutang Usaha 2.000

202 Pendapatan Jasa Diterima di Muka 4.500

203 Gaji yang Masih Harus Dibayar 100

301 Ekuitas Nn.Lia 21.650

JUMLAH 28.350 28.350

SALON LIA

NERACA SALDO SETELAH TUTUP BUKU

PER 31 DESEMBER 2004

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman

BENTUK JURNAL PENUTUP

 

 



JURNAL PEMBALIK
 Setelah laporan jurnal keuangan disusun dan jurnal penutup dicatat serta dibukukan, perusahaan pada awal tahun berikutnya merasa perlu untuk

melakukan penyesuian kembali atas beberapa akun yang telah disesuaikan pada akhir tahun yang lalu. Jurnal untuk tujuan ini disebut jurnal
pembalik.

 Jurnal pembalik bukan merupakan suatu keharusan, melainkan hanya untuk menyederhanakan pembuatan jurnal yang bersangkutan pada tahun
berikutnya. Selain itu, pembuatan jurnal pembalik daat digunakan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya kekeliruan atau kesalahan pencatatan
pada saat melakukan penjurnalan pada tahun berikutnya.

 Berikut adalah akun-akun yang membutuhkan jurnal pembalik.

1. Beban-beban yang masih harus dibayar.

2. Pendapatan yang masih harus diterima.

3. Beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban.

4. Pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan.

 

 



AKUNTANSI PERUSAHAAN DAGANG



Karakteristik Perusahaan Dagang

 Perusahaan dagang menjual produk berpa barang berwujud, antara lain barang jadi, barang setengah jadi, dan bahan baku
(bahan mentah). Barang dagang tersebut dapat berasal dari hasil pertanian, perkebunan, pertambangan dan hasil industri.

 Perusahaan dagang tidak melakukan pengolahan atas barang dagang. Produk perusahaan dagang berupa pembelian dari
pihak luar.

 Perusahaan dagang memiliki aktivitas pokok sebagai berikut :
 Pembelian Barang

 Penyimpanan Barang

 Penjualan Barang

 

Perbedaan Antara Perusahaan Dagang dan Perusahaan Jasa

Perusahaan Jasa Perusahaan Dagang

Pendapatan Honor Rp.    XXX Penjualan Rp.  XXX

Beban Operasi ( XXX) Harga Pokok Penjualan ( XXX)

Laba Kotor Rp.  XXX

Laba Bersih Rp.  XXX Beban Operasi ( XXX)

Laba Bersih Rp.  XXX

 



Jenis-jenis Perusahaan Dagang

• Pedagang besar adalah pedagang yang membeli barang dalam skala besar dan kemudian menjualnya 
kembali kepada pedagang yang lebih kecil untuk mendapatkan keuntungan. Contoh : eksportir, importir, 
grosir.

Pedagang Besar. 

• Pedagang kecil adalah pedagang yang membeli barang dagang dalam skala sedang  dan menjualnya 
langsung  ke konsumen.

Pedagang Kecil. 

• Pedagang menengah adalah pedagang yang membeli barang dagang dengan skala yang besar dari 
pedagang yang lebih besar dan menjualnya kembali kepada pedagang yang lebih kecil.

Pedagang Menengah.

 

 

 



Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang

Ayat Jurnal Pembalik

Neraca Saldo Setelah

Tutup Buku

Ayat Jurnal Penutup

Neraca Saldo

Disesuaikan
Kertas Kerja

Ayat Jurnal

Penyesuaian

Neraca Saldo

Buku Besar

-  Jurnal Umum

-  Jurnal Khusus

Bukti Transaksi

dibuat dan diterima

lalu dicatat dalam

dipindahkan ke

disusun dalam

disesuaikan

menggunakan

diikhtisarkan dalamdilaporkan dalam

bentuk

ditutup

menggunakan

dirangkum

dalam

dibalik

menggunakan

beberapa transaksi juga

dicatat langsung ke

Buku Besar

Pembantu

saldo harus sama

besar

 

Persamaan Dasar Akuntansi 

 Persamaan dasar akuntansi pada perusahaan dagang sama dengan perusahaan jasa. Perbedaannya hanya tambahan akun-akun yang 
tidak ada perusahaan dagang.

Aktiva = Kewajiban + Modal

Modal terdiri atas modal awal dan perubahan modal. Perubahan modal dapat terjadi karena adanya
pendapatan (income) dan beban (expense). Jadi persamaan tersebut juga dapat dilihat menjadi :

Aktiva = Kewajiban + Modal + ( Pendapatan – Beban)

Atau

Aktiva + Beban = Kewajiban + Modal + Pendapatan

 

 



Akun-akun Khusus Perusahaan Dagang

Transaksi-transaksi pada perusahaan dagang secara garis besar adalah sebagai berikut :
 Pembelian barang dagang (purchases).
 Pengembalian barang dagang yang dibeli atau retur pembelian dan potongan harga (purchases return and allowances).
 Potongan pembelian (purcahses discount).
 Pembayaran beban angkut barang yang dibeli (freight in).
 Penjualan barang dagang (sales).
 Penerimaan kembali barang dagang yang dijual atau retur penjualan dan potongan harga (sales return and allowances).
 Pembayaran beban angkut barang yang dijual (freight out).
 Potongan penjualan (sales discount).

 

Metode Pencatatan Perusahaan Dagang

Sistem persediaan perpetual.

 Pada sistem persediaan perpetual (perpetual inventory
sistem), setiap pembelian dan penjualan barang
dagang dicatat pada akun persediaan.

Sistem persediaan periodik.

 Pada sistem persediaan periodik (periodic inventory 
system), catatan persediaan sepanjang periode
akuntansi tidak memperhatikan jumlah persediaan barang
dagang untuk dijual dan jumlah barang dagang yang 
telah terjual.

 



Contoh Pencatatan pada Sistem Perpetual

Tunai Kredit

Pembelian Rp. XXX Persediaan Rp. XXX

Kas XXX Hutang Dagang XXX

Proses Pembelian Barang

Tunai Kredit

Kas Rp. XXX Piutang Dagang Rp. XXX

Penjualan Rp. XXX Penjualan Rp. XXX

HPP. Rp. XXX HPP. Rp. XXX

Persediaan Rp. XXX Persediaan Rp. XXX

Proses Penjualan Barang

 

Contoh Pencatatan pada sistem periodik

Tunai Kredit

Pembelian Rp. XXX Pembelian Rp. XXX

Kas Rp. XXX Hutang Dagang Rp. XXX

Proses Pembelian Barang

Proses Penjualan Barang

Tunai Kredit

Kas Rp. XXX Piutang Dagang Rp. XXX

Penjualan Rp. XXX Penjualan Rp. XXX

 



Pada akhir periode, ayat jurnal penyesuaian untuk persediaan pada sistem
persediaan periodik adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian untuk persediaan awal :
HPP Rp. XXX

Persediaan Rp. XXX

2. Penyesuaian untuk pembelian :
HPP Rp. XXX

Persediaan Rp. XXX

3. Penyesuaian untuk persediaan akhir periode :
Persediaan Rp. XXX

HPP Rp. XXX

 

Penentuan Kuantitas Persediaan

Jumlah persediaan barang pada akhir periode laporan adalah jumlah fisik barang
dalam gudang dan toko, serta barang-barang dalam perjalanan.

Stock opname

 

 



Perhitungan Harga Perolehan Persediaan

(First In First Out)
• barang yang masuk paling awal akan dikeluarkan lebih dahulu.

FIFO
(Last In First Out)
• barang yang masuk paling akhir akan dikeluarkan terlebih dahulu.

LIFO
Weighted Average
• (rata-rata tertimbang) yaitu barang yang akan dijual dianggap memiliki
harga yang sama sehingga kejadian masuk barang tidak diperhatikan.

WA
 

METODE FIFO

Tgl Keterangan Unit
Harga

Jumlah
Saldo Harga Perolehan

Pokok /  Unit Unit Persediaan

1/ 6 Persediaan awaal 200 Rp. 10 Rp. 2.000 200 Rp. 2.000

7/ 6 Pembelian ( 400) 200 Rp. 10 Rp. 2.000 600 Rp.7.200

400 Rp. 13 Rp. 5.200

8/ 6 Penjualan ( 500) 200 Rp. 10 Rp. 2.000 100 Rp. 1.300

300 Rp. 13 Rp. 3.900

20/ 6 Pembelian ( 100) 100 Rp. 14 Rp. 1.400 200 Rp. 2.700

30/ 6 Persediaan akhir 100 Rp. 13 Rp. 1.300 200 Rp. 2.700

100 Rp. 14 Rp. 1.400

 

 



METODE LIFO

Tgl Keterangan Unit
Harga

Jumlah
Saldo Harga Perolehan

Pokok /  Unit Unit Persediaan

1/ 6 Persediaan awal 200 Rp. 10 Rp. 2.000 200 Rp. 2.000

7/ 6 Pembelian ( 400) 400 Rp. 13 Rp. 5.200 600 Rp. 7.200

8/ 6 Penjualan ( 500) 400 Rp. 13 Rp. 5.200 100 Rp. 1.000

100 Rp. 10 Rp. 1.000

20/ 6 Pembelian ( 100) 100 Rp. 14 Rp. 1.400 200 Rp. 2.400

30/ 6 Persediaan akhir 100 Rp. 10 Rp. 1.000 200 Rp. 2.400

100 Rp. 14 Rp. 1.400

 

METODE WA 

Tgl Keterangan Unit
Harga

Jumlah
Saldo Harga Perolehan

Pokok / Unit Unit Persediaan

1/6 Persediaan awal 200 Rp. 10 Rp. 2.000 200 Rp. 2.000

7/6 Pembelian (400) 400 Rp. 13 Rp. 5.200 600 Rp. 7.200

8/6 Penjualan (500) 500 Rp. 12 Rp. 6.000 100 Rp. 1.200

20/6 Pembelian (100) 100 Rp. 14 Rp. 1.400 200 Rp. 2.600

30/6 Persediaan akhir 200 Rp. 13 Rp. 2.600 200 Rp. 2.600

 

 



Perbedaan nilai akhir persediaan dan Harga pokok Penjualan

Laba terbesar
=

metode FIFO

Metode WA 
berada
diantara

metode FIFO 
dan LIFO. 

Laba terendah
=

metode LIFO

 

Mencatat Transaksi ke Jurnal Khusus

 Jurnal khusus merupakan jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi yang sering terjadi.
 Jurnal umum mungkin sudah memadai bagi perusahaan kecil, bila frekuensi pada perusahaan kecil
tersebut meskipun tinggi namun jenis transaksi tersebut masih bersifat sama.

 Meskipun demikian, transaksi pada perusahaan besar memiliki frekuensi dan jenis transaksi yang
banyak sekali, sehingga pencatatan dengan menggunakan jurnal umum menjadi tidak efisien.

 Teknik pencatatan khusus diperlukan untuk memperluas sistem pencatatan, antara lain dengan
mengganti jurnal umum dengan beberapa jurnal khusus (special journal).

 

 



Macam-Macam Jurnal Khusus

Jurnal pembelian
• ( tempat mencatat transaksi pembelian dengan kredit)

Jurnal penjualan
• ( tempat mencatat transaksi penjualan dengan kredit)

Jurnal penerimaan kas
• ( tempat mencatat transaksi penerimaan uang)

Jurnal pengeluaran kas
• ( tempat mencatat transaksi pengeluaran uang)

 

Jurnal pembelian

Jurnal Pembelian

(Dalam Ribuan Rupiah)

Halaman

Tgl.
No. Akun yang

Ref Termin
Pembelian Perlengkapan Serba-serbi (D) Utang

Fak Dikredit (D) (D) Akun Ref. Jumlah Dagang (K)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Keterangan :

Kolom (1) mencatat tanggal terjadinya transaksi

(2) mencatat nomor tertentu

(3) mencatat nama kreditor yang harus dikredit

(4) mencatat tanda check mark (ü) yang menandakan bahwa suatu transaksi telah

dipindahbukukan ke buku besar pembantu

(5) mencatat syarat pembayaran

(6) mencatat jumlah pembelian barang dagang

(7) mencatat jumlah pembelian perlengkapan

(8) mencatat nama akun yang tidak disediakan kolom akun terseniri

(9) mencatat tanda check mark (ü) yang menandakan bahwa suatu transaksi telah 

dipindahbukukan ke buku besar pembantu

(10) mencatat sejumlah uang untuk akun yang berada dalam kolom serba-serbi

(11) mencatat jumlah hutang dagang atas pembelian secara kredit

 

 



Jurnal penjualan

Jurnal Penjualan

(Dalam Ribuan Rupiah)

Halaman

Tgl
No.

Akun yang didebit Ref. Termin
Piutang Dagang (D)

Faktur Penjualan (K)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Keterangan :

mencatat tanggal terjadinya transaksi

mencatat nomor faktur

mencatat nama akun buku besar pembantu yang didebit (dengan

mencantumkan nama debitor)

tempat memberikan tanda check mark (ü) yang berarti bahwa jumlah

tersebut telah dipindahbukukan ke buku besar pembantu

mencatat syarat pembayaran

mencatat jumlah penjualan dan piutang dagang

 

Jurnal penerimaan kas

Jurnal Penjualan

(Dalam Ribuan Rupiah)

Halaman

Tgl
No.

Akun yang didebit Ref. Termin
Piutang Dagang (D)

Faktur Penjualan (K)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Keterangan :

Kolom (1) mencatat tanggal terjadinya transaksi

(2) mencatat nomor faktur

(3) mencatat nama akun buku besar pembantu yang didebit (dengan

mencantumkan nama debitor)

(4) tempat memberikan tanda check mark (ü) yang berarti bahwa jumlah

tersebut telah dipindahbukukan ke buku besar pembantu

(5) mencatat syarat pembayaran

(6) mencatat jumlah penjualan dan piutang dagang

 

 



Jurnal Penerimaan Kas

(Dalam Ribuan Rupiah)

Halaman

Tgl
Akun yang

Ref.
Kas Potongan Penjualan Piutang Serba-serbi (K)

dikredit (D) Penjualan (D) (K) Dagang (K) Akun Ref Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Jurnal pengeluaran kas

Keterangan :

Kolom (1) mencatat tanggal terjadinya transaksi

(2) mencatat nama debitor yang harus dikredit

(3) mencatat tanda check mark (ü) untuk menandakan bahwa telah dilakukan pemindahbukuan

ke buku besar pembantu

(4) mencatat jumlah pembayaran yang diterima secara tunai

(5) mencatat jumlah potongan penjualan yang diberikan

(6) mencatat jumlah penjualan tunai

(7) mencatat jumlah piutang dagang yang diterima atau dilunaskan

(8) mencatat nama akun yang tidak disediakan kolom tersendiri (selain kolom 4,5,6 dan 7)

(9) mencatat nomor kode akun pada waktu dipindahbukukan ke buku besar untuk akun serba-

serbi

(10) mencatat jumlah uang untuk akun yang berada dalam kolom serba-serbi

 

Perbedaan Jurnal Umum dan Jurnal Khusus

Jurnal Umum Jurnal Khusus

1. Bentuk :
Jurnal umum terdiri atas Kolom, Tanggal, Keterangan, Ref., Jumlah D & 

K

2. Pencatatan
Semua transaksi dicatat ke dalam jurnal umum secara kronologis

3. Pemindahbukuan ke buku besar :
Pemindahbukuan jurnal umum ke buku besar dilakukan setiap kali terjadi

transaksi

4. Penggunaan jurnal umum :
Hanya pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang yang kecil, yang 

mana transaksinya tidak begitu banyak

1. Bentuk :
Sesuai dengan kolom-kolom yang dibutuhkan dan didasarkan pada

kelompok transaksi sejenis
2. Pencatatan :

Transaksi-transaksi yang sejenis dicatat ke dalam jurnal khusus tertentu, 
misalnya penjualan barang dicatat ke dalam jurnal penjualan.

3. Pemindahbukuan ke buku besar :
Pemindahbukuan jurnal khusus ke buku besar dilakukan secara periodik, 

biasanya setiap akhir bulan.
4. Penggunaan jurnal khusus :

Jurnal khusus digunakan pada perusahaan besar dan bila transaksi yang 
sejenis sudah sering terjadi secara berulang-ulang sehingga memerlukan teknik
pencatatan secara khusus.

 



Pencatatan transaksi ke dalam Jurnal Khusus dan Jurnal 
Umum

Jurnal
pembelian

Jurnal khusus yang 
digunakan untuk
mencatat pembelian
barang dagang dan
barang lainnya
secara kredit.

Jurnal
pengeluaran

kas

Semua pengeluaran
uang melalui kas
dicatat ke dalam
jurnal pengeluaran

kas.

Jurnal
penjualan

Jurnal penjualan
adalah jurnal khusus
yang dibuat untuk
menatat penjualan
barang dagang
secara kredit.

Jurnal
penerimaan

kas
Jurnal penerimaan
kas adalah jurnal
khusus yang dibuat
untuk mencatat
semua transaksi
penerimaan uang
secara kas atau
tunai. Penerimaan
kas dapat berupa
uang tunai, cek, 
kontan, bilyet giro, 
wesel pos, dan
sebagainya.

Jurnal umum

Transaksi-transaksi
yang tidak dapat
digolongkan ke

dalam jurnal khusus
dicatat ke dalam
jurnal umum.

 

Contoh

Des 1 Dibeli barang dagang dari PD.Agung Bandung seharga Rp. 2.900.000 dengan syarat pembayaran 3/10, n/30, faktur no.01

7 Dibeli perlengkapan secara kredit dari PT.Bima Jakarta seharga Rp. 1.200.000 dengan syarat pembayaran 3/10, n/10,
faktur no.05

8 Dibeli barang dagang dari PD.Toto Jakarta seharga Rp. 2.000.000 dengan syarat 3/10, n/30, faktur no. 15

15 Dibeli peralatan kantor dari CV.Deta Jakarta seharga Rp. 5.000.000 dengan syarat EOM faktur no. 30

18 Dibeli barang dagang dari PD.Bandung seharga Rp. 4.000.000 dengan syarat pembayaran 3/10, n/30, faktur no. 40

Jurnal pembelian

 

 



Tgl.
No. Akun yang

Ref Termin
Pembelian Perlengkapan Serba-serbi (D) Utang

Fak Dikredit (D) (D) Akun Ref. Jumlah Dagang (K)

Des 1 01 PD.Agung 3/10,n/30 2.900 2.900

Bandung

7 05 PT. Bima 3/10,n/30 1.200 1.200

Jakarta

8 15 PD.Toto 3/10,n/30 2.000 2.000

Jakarta

15 30 CV.Deta EOM Peralatan 5.000 5.000

Jakarta Kantor

18 40 PD.Agung 3/10,n/30 4.000 4.000

Bandung

8.900 1.200 5.000 15.100

Jurnal Pembelian
( Dalam Ribuan Rupiah)

Halaman 1

 

Jurnal pengeluaran kas

Contoh :

Des 2 Dibayar kepada PT.Toto Jakarta hutang bulan lalu sebesar Rp. 2.500.000 dengan cek no. 2779

11 Dibayar beban angkut barang yang dibeli tanggal 8 Desember yang lalu sebesar Rp. 200.000 dengan cek no. 2800

11 Dibayar faktur no.01 tanggal 1 Desember 2003 dengan cek no.2781 (lihat soal jurnal pembelian)

21 Dibayar beban pengiriman barang yang dijual sebesar Rp. 100.000 (faktur penjualan no.122) dengan cek no.2782

27 Dibayar sewa gedung untuk satu tahun sebesar Rp. 3.500.000 dengan cek no. 2783

28 Diambil untuk pribadi oleh Fachrudin pemilik perusahaan uang kas sebesar Rp. 500.000 dengan cek no. 2784

30 Dibayar hutang kepada CV.Deta sebesar Rp. 5.000.000 dengan cek no. 2785

31 Dibayar gaji pegawai untuk bulan Desember 2004 sebesar Rp.675.000 dengan cek no. 2786

31 Dibayar yang keamanan bulaan desember 2004 sebesar Rp. 25.000

31 Dibeli barang dagang secara tunai seharga Rp. 2.400.000

Pencatatan transaksi-transaksi di atas ke dalam jurnal pengeluaran kas adalah sebagai berikut :

 

 

 



(Dalam Ribuan Rupiah)

Halaman 1
Tgl

No. Akun yang
Ref.

Utang Dagang Pembelian Serba-serbi (D) Potongan Kas

Cek dikredit (D) (D) Akun Ref. Jumlah Pembelian (K) (K)

Des 2 2779 PD.Toto 2.500 2.500

Jakarta

11 2780 PD.Toto Beban 200 200

Jakarta Angkut

Pembelian

11 2781 PD.Agung 2.900 87 2.813

Bandung

21 2782 Beban 100 100

Angkut

Pembelian

27 2783 Sewa 3.500 3.500

gedung

dibayar

di muka

26 2784 Prive 500 500

Fachrudin

30 2785 CV.Deta 5.000 5.000

Jakarta

31 2786 Beban gaji 675 675

31 Beban gaji 25 25

lain-lain

31 2.400 2.400

10.400 2.400 5.000 87 17.213

 

Jurnal penjualan

Contoh
Des 6 Dijual kepada PD Ari Pati barang dagang seharga Rp. 4.000.000

dengan syarat pembayaran 2/10, n/30, faktur no. 120
10 Dijual barang dagang kepada Toko Jaya Salatiga seharga Rp. 1.500.000

dengan syarat pembayaran 2/10, n/30, faktur no.121
18 Dijual barang dagang kepada PD Sakura Kudus seharga Rp. 4.500.000

dengan syarat pembayaran 2/10, n/30 faktur no. 122
31 Dijual barang dagang kepada PD Titis Tegal seharga Rp. 3.000.000

dengan syarat pembayaran 2/10, n/30, faktur no. 123

 

 



Jurnal Penjualan
( Dalam Ribuan Rupiah)

Halaman 1

Tgl
No.

Akun yang didebit Ref. Termin
Piutang Dagang (D)

Faktur Penjualan (K)

Des 6 120 PD Ari, Pati 2/10, n/30 4.000

10 121 Toko Jaya, Salatiga 2/10, n/30 1.500

18 122 PD Sakur, Kudus 2/10, n/30 4.500

31 123 PD Titis, Tegal 2/10, n/30 3.000

Jumlah 13.000

 

Jurnal penerimaan kas

Contoh :

Des 3 Diterima pelunasan hutang dari PT Asoka Salatiga sebesar Rp. 3.150.000

13 Dijual tunai barang dagang seharga Rp. 1.000.000

14 Diterima pelunasan faktur no. 120 tanggal 6 Desember yang lalu dari PD Ari Pati

17 Dijual peralatan kantor bekas seharga Rp. 200.000 secara tunai

25 Diterima pelunasan faktur no. 121 tertanggal 10 Desember yang lalu

 

 



Jurnal Penerimaan Kas
(Dalam Ribuan Rupiah)

Halaman 1

Tgl
Akun yang

Ref.
Kas Potongan Penjualan Piutang Serba-serbi ( K)

dikredit ( D) Penjualan ( D) ( K) Dagang ( K) Akun Ref Jumlah
Des 3 PT Asoka 3.150 3.150

Salatiga
13 Penjualan 1.000 1.000

Tunai
14 PD Ari Pati 80 3.920 4.000
17 Peralatan 200

kantor
bekas

25 Toko Jaya 1.500 1.500
Salatiga

80 9.770 8.650 1.000 200

 

Jurnal umum

Transaksi-transaksi yang tidak dapat digolongkan ke dalam jurnal khusus dicatat ke dalam jurnal umum.

Contoh :
Des 4 Dikirim nota debit kepada PD Agung Bandung, atas pengembalian barang eks faktur no. 27,

tertanggal 12 Desember yang lalu karena rusak sebesar Rp. 150.000
9 Dikirim nota kredit kepada PD Ari Pati, atas barang yang diterima kembali karena rusak seharga

Rp. 800.000 eks faktur no. 120, tertanggal 6 Desember 2004
23 Dikirim nota kredit kepada PD Ari pati, atas barang yang diterima kembali karena rusak seharga

Rp. 500.000 eks faktur no. 122, tertanggal 15 Desember 2004

 

 



Jurnal Penerimaan Kas
(Dalam Ribuan Rupiah)

Halaman 1

Tgl Keterangan Debit Kredit
Des 4 Hutang dagang ( PD Agung, Bandung) 150.000

Rektur pembelian dan PH 150.000
Untuk mencatat retur pembelian barang faktur
no. 27

9 Retur penjualan dan PH 800.000
Piutang dagang ( PD Ari, Pati) 800.000
Untuk mencatat retur penjualan faktur no. 120

23 Retur penjualan dan PH 500.000
Piutang dagang ( PD Ari, Pati) 500.000
Untuk mencatat retur penjualan faktur no. 122

 

Posting ke Buku Besar Utama

 Posting atau pemindahbukuan dilakukan sesuai dengan tanggal transaksi untuk angka-angka yang
masuk ke kolom serba-serbi pada jurnal khusus dan untuk angka-angka yang eterdapat pada
jurnal umum. Posting pada akhir periode yang dipilih hanya dilakukan untuk angka-angka yang
masuk ke kolom khusus setelah angka-angka tersebut direkap.

 Posting atau pemindahbukuan dilakukan secara bersama-sama (kolektif) pada akhir periode yang
dipilih (misal akhir bulan). Posting menurut cara ini dilakukan untuk semua angka yang masuk ke
jurnal, tanpa terkecuali, setelah angka-angka tersebut melalui proses rekapitulasi.

 



Bentuk Buku Besar

Keterangan :
Kolom ( 1) mencatat tanggal transaksi

( 2) mencatat jenis transaksi
( 3) mencatat nomor kode akun
( 4) mencatat akun yang didebit
( 5) mencatat akun yang dikredit
( 6) mencatat saldo akhir
( 7) mencatat saldo akhir pada posisi kredit

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit
Saldo

Debit Kredit

Kas 100

 

Buku besar pembantu

 Pada buku besar pembantu, akun secara satu persatu dibuat sesuai dengan kepada siapa
pembelian dan penjualan kredit dilakukan.

 Buku besar pembantu disebut juga sebagai buku tambahan karena buku ini merupakan informasi
tambahan untuk menjelaskan secara rinci jumlah hutang maupun piutang yang tercatat dalam buku
besar utama.

 Buku besar pembantu dapat disimpulkan sebagai buku atau kartu yang digunakan untuk mencatat
perubahan hutang atau piutang secara terpisah sesuai dengan nama orang atau perusahaan tempat
dilakukannya transaksi.

 



Perbedaan Buku Besar Utama dan Buku Besar Pembantu

Buku Besar Utama Buku Besar Pembantu

Waktu Posting :
Diposting secara periodik, biasanya setiap
bulan

Waktu Posting :
Diposting setiap terjadi transaksi

Sumber Pencatatan :
Berdasarkan jurnal khusus dan jurnal umum

Sumber Pencatatan :
Berdasarkan bukti-bukti pembukuan

Tujuan :
Mempersiapkan pembuatan laporan keuangan

Tujuan :
Menjelaskan rincian dari bagian harta atau
hutang

 

Macam-macam Buku Besar Pembantu

Akun Piutang
Usaha

Akun Hutang
Dagang

Persediaan Barang
Dagang

Peralatan dan
Akumulasi
Penyusutan

 

 



Proses Akuntansi dengan Buku Besar Pembantu

Faktur

Pembelian

Jurnal Buku Besar
Kertas

Kerja

Laporan

Keuangan

Buku Besar

Pembantu

Daftar

Saldo

Keterangan

: Setiap ada transaksi

: Secara berkala

 

Proses pencatatan pada gambar di atas adalah sebagai
berikut :

Pencatatan transaksi dari bukti ke jurnal dan buku besar pembantu dilakukan setiap
kali transaksi terjadi.

Pencatatan dari jurnal khusus ke kolom serba-serbi dan dari jurnal umum ke buku
besar dilakukan pada tanggal yang bersangkutan agar posting yang beraneka ragam
tidak menumpuk.

Pencatatan dari jurnal khusus yang memiliki angka pada kolom khusus dilakukann
secara kolektif pada akhir periode yang dipilih.

 

 



Penyusunan daftar saldo buku besar pembantu dilakukan pada setiap akhir periode
yang dikehendaki perusahaan.

Penyusunan kertas kerja dilakukan pada akhir periode akuntansi dalam rangka
menyiapkan laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan dilakukan pada akhir periode akuntansi

Proses pencatatan pada gambar di atas adalah sebagai
berikut :

 

 

Bentuk kolom pada buku besar pembantu

Bentuk Akun ( Account Form) . Bentuk akun (account form) memiliki bentuk
berbanjar. Nilai saldo ditentukan dengan mencari selisih antara jumlah debit dan kredit

Bentuk Bersaldo ( Balanced Form) . Bentuk bersaldo (balance form) menampilkan
kolom saldo, sehingga nilai saldo dapat diketahui dengan segera ketika terjadi
perubahan.

 



Buku Besar Pembantu Berbentuk Akun

Buku Besar Pembantu Hutang

Nama : PT Devi

Alamat : Semarang

Tanggal Keterangan Ref Jumlah Tanggal Keterangan Ref Jumlah

Buku Besar Pembantu piuang

Nama : PT Devi

Alamat : Semarang

Tanggal Keterangan Ref Jumlah Tanggal Keterangan Ref Jumlah

 

Buku Besar Bersaldo

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Saldo

(a)

Buku besar pembantu berbentuk saldo dengan tiga kolom

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit
Saldo

Debit Kredit

(b)

Buku besar pembantu berbentuk saldo dengan empat kolom

 

 



 

Neraca Saldo

Setelah

Disesuaikan

menghasilkan

Pendekatan

Ikhtisar Rugi Laba
Pendekatan HPP

menggunakan

Penyesuaian

Persediaan

Barang Dagang

antara lain dilakukan terhadap

Penyesuaian

dilakukan

Neraca Saldo

 

 



Langkah menyusun neraca saldo

 Pembuatan neraca saldo pada akhir tahun buku digunakan untuk meringkaskan atau mengikhtisarkan
pencatatan-pencatatan pada buku besar guna mempersiapkan laporan.

 Neraca saldo disebut juga neraca percobaan (trial balance), karena beberapa penyesuaian masih
diperlukan untuk beberapa saldo yang masih dianggap sementara.

 Neraca saldo menenpatkan masing-masing akun menurut aturan atau urutan tertentu.

Harta Utang Modal Pendapatan Beban

 

Saldo Normal AKun

Jenis Akun
Kenaikan

Penurunan
(Saldo Normal)

Akun neraca :
Aktiva Debit Kredit

Akum.Penyusutan Kredit Debit
Kewajiban Kredit Debit
Modal Kredit Debit

Prive Debit Kredit
Akun Laporan Laba Rugi :
Pendapatan Kredit Debit
Biaya Debit Debit

 

 



Bentuk Neraca Saldo Perusahaan Dagang
Salon LIA

Neraca Saldo
Per 30 September 2004
( Dalam Ribuan Rupiah)

No.

Akun
Nama Akun Debit Kredit

101 Kas XXX

102 Piutang Dagang XXX

103 Persediaan Barang Dagang XXX

104 Perlengkapan Toko XXX

105 Peralatan Toko XXX

106 Akumulasi Depresiasi Peralatan Toko XXX

201 Utang Dagang XXX

301 Modal XXX

302 Prive XXX

401 Pejualan XXX

402 Retur Penjualan XXX

403 Porongan Penjualan XXX

501 Pembelian XXX

502 Retur Pembelian XXX

503 Potongan Pembelian XXX

601 Biaya Sewa XXX

602 Biaya Iklan XXX

603 Biaya Asuransi XXX

JUMLAH XXX XXX

 

AYAT JURNAL PENYESUAIAN

Pada akhir periode, penyesuaian akun-akun buku besar pada perusahaan
dagang tidak jauh berbeda dengan perusahaan jasa. Meskipun demikian, 
pada perusahaan dagang terdapat sejumlah akun yang tidak dijumpai pada
perusahaan jasa. Itulah mengapa pembahasan tentang penyesuaian
akuntansi perusahaan dagang difokuskan pada akun-akun yang hanya
terdapat pada perusahaan dagang.

 

 



Metode penyelesaian AJP

Ikhtisar laba
rugi

Harga Pokok
Penjualan

 

Ikhtisar laba rugi
 Pendekatan Ikhtisar Laba Rugi. Pada akhir periode akuntansi, jumlah persediaan barang dagang awal disesuaikan menjadi

persediaan barang dagang akhir menggunakan akun ikhtisar laba rugi (termasuk akun nominal) sebagai perantara. Hal ini
dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

1. Memindahkan saldo akun persediaan barang dagang awal ke akun ikhtisar laba rugi.

Ikhtisar laba rugi Rp. XXX

Persediaan barang dagang Rp. XXX

2. Memunculkan saldo akun persediaan barang dagang akhir.

Persediaan barang dagang Rp. XXX

Ikhtiar laba rugi Rp. XXX

 

 



Harga Pokok Penjualan
1. Persediaan barang dagang awal

Harga pokok penjualan Rp XXX

Persediaan barang dagang Rp.XXX

2. Pembelian barang dagang

Harga pokok penjualan Rp.XXX

Pembelian Rp.XXX

3. Retur pembelian dan pengurangan harga

Retur pembelian dan pengurangan harga Rp.XXX

Harga pokok penjualan Rp.XXX

4. Beban angkut pembelian

Harga pokok Rp.XXX

Harga pokok penjualan Rp.XXX

5. Potongan pembelian

Potongan pembelian Rp.XXX

Harga pokok penjualan Rp.XXX

6. Persediaan barang dagang akhir

Persediaan barang dagang Rp.XXX

Harga pokok penjualan Rp.XXX

 

Contoh :
Penyusunan kerta kerja PD Andi diawali dengan neraca saldo sebagai berikut :

No

Akun
Nama Akun Debit Kredit

101 Kas 10.000

104 Asuransi Dibayar di Muka 800

105 Persediaan Barang Dagang 600

110 Peralatan Kantor 2.000

111 Akum.Peny. Peralatan Kantor 300

301 Modal Andi 7.895

302 Prive Andi 120

401 Penjualan 18.000

402 Retur Penjualan dan PH 100

403 Potongan Penjualan 200

501 Pembelian 12.000

502 Retur Pembelian dan PH 250

503 Potongan Pembelian 150

504 Beban Angkut Pembelian 325

507 Beban Umum Lain-lain 450

JUMLAH 26.595 26.595

PD Andi

Neraca Saldo

Per 31 Desember 2004

( DalamRibuan Rupiah)

 

 



1. Persediaan barang dagang Rp.1.000.000
2. Asuransi yang telah digunakan Rp. 200.000
3. Peralatan kantor yang disusutkan 5% per tahun
4. Biaya umum yang harus dibayar Rp.20.000

Data penyesuaian per 31 Desember 2004 :

 

Diminta :
a.Buatlah ayat jurnal penyesuaian
b.Susunlah kertas kerja untuk PD Andi per 31 Desember 2004

Data penyesuaian per 31 Desember 2004 :

 

 



Penjelasan untuk ayat jural penyesuaian adalah sebagai berikut :
1.Dalam neraca saldo terdapat nilai persediaan barang dagang sebesar Rp. 600.000. Pada
dasarnya nilai fisik tersebut sudah tidak ada, sehingga akan dikeluarkan dari akun
persediaan barang dagang melalui ayat jurnal penyesuaian.

Ikhtisar laba-rugi Rp. 600.000
Persediaan barang dagang Rp. 600.000

a. Ayat Jurnal Penyesuaian

 

Nilai akhir persediaan barang dagang adalah sebesar Rp. 1.000.000. Nilai akun ini
belum tercatat pada akun persediaan barang dagang, untuk mengakui adanya nilai
tersebut harus dibuat ayat jurnal penyesuaian sebagai berikut :

Persediaan barang dagang Rp. 1.000.000
Iktisar laba-rugiRp. 1.000.000

a. Ayat Jurnal Penyesuaian

 

 



2.Asuransi yang telah digunakan (telah menjadi beban) adalah Rp. 200.000
3.Penyusutan peralatan 5% per tahun sebesar : 5% x Rp. 2.000.000 = 100.000
4.Beban umum yang masih harus dibayar merupakan hutang perusahaan, karena
perusahaan telah menggunakan fasilitas, tetapi belum melakukan pembayaran sebesar
Rp. 20.000

a. Ayat Jurnal Penyesuaian

 

Jika penjelasan di atas disusun dalam jurnal, maka akan tampak sebagai berikut :

Jurnal

(Dalam Ribuan Rupiah)

Halaman

Tanggal Keterangan Ref. Debit Kredit

Ayat Jurnal Penyesuaian

2004 31 Ikhtisar Laba Rugi 303 600

Des Persediaan Barang Dagang 105 600

Persediaan Barang Dagang 105 1.000

Ikhtisar Laba Rugi 303 1.000

31 Beban Asuransi 505 200

Asuransi Dibayar di Muka 104 200

31 Beban Peny. Peralatan Kantor 506 100

Akum. Peny. Peralatan Kantor 121 100

31 Beban Umum Lain-lain 507 20

Beban Umum yang Masih Harus Dibayar 201 20

1.920 1.920

 

 



 

Laporan

Keuangan

terdiri

dari

Laporan Laba Rugi

Laporan

Perubahan Modal

Neraca

Laporan

Arus Kas

dapat berbentuk

Multiple Step

Single Step

dapat berbentuk

Scontro

Staffel

Aktivitas Operasi

Aktivitas Investasi

Aktivitas

Pendanaan

dibagi menjadi

 

 



Menyusun Kertas Kerja

Langkah-langkah dalam penyusunan kertas kerja perusahaan dagang adalah sebagai berikut.

1. Siapkan kertas kerja sesuai dengan kolom yang diperlukan, lalu pindahkan saldo akun buku besar ke neraca saldo dala, kertas kerja.

2. Pindahkan ayat jurnal penyesuaian yang telah dibuat ke dalam lajur penyesuaian kertas kerja.

3. Sesuaikanlah saldo dengan cara masing-masing akun neraca saldo ditambah atau dikurangi dengan ayat jurnal penyesuaian pada akun yang
bersangkutan.

4. Pindahkan akun ikhtisar laba-rugi yang jumlahnya terdapat di lajur penyesuaian ke lajur neraca saldo yang disesuaikan dan lajur laba-rugi.
Laporan laba-rugi dengan jumlah dan posisi yang sama.

5. Pindahkan jumlah akun-akun pada neraca saldo yang disesuaikan ke :

 Lajur laporan laba rugi bagi akun nominal (penghasilan dan beban)

 Lajur neraca bagi aku riil (aktiva, kewajiban, dan modal)

6. Tentukan saldo pada lajur laporan laba rugi dan kemudian pindahkan ke lajur neraca.

7. Jika lajur-lajur yang terdapat pada kertas telah dijumlahkan dan masing-masing lajur telah sama besarnya maka tutuplah kertas kerja tersebut.

 

Contoh Kertas Kerja

 

 



URUTAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Laba Rugi Laporan Perubahan
Modal/Ekualitas Neraca

Saldo
Laba Rugi Modal Akhir

 

Laporan Laba Rugi

Multiple
step 

(bertahap)
Single step 
(langsung)

 



SALON LIA

LAPORAN LABA RUGI

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2000

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Pendapatan dari Penjualan : Rp. XXX

Penjualan XXX

Dikurangi : Retur Penjualan XXX

Potongan Penjualan Rp. XXX

Penjualan Bersih

Harga Pokok Penjualan

Persediaan Awal Rp. XXX

Ditambah : Pembelian Bersih XXX

Barang Dagang Tersedia Untuk Dijual Rp. XXX

Dikurangi : Persediaan Akhir (XXX)

HPP (XXX)

Laba Kotor Rp. XXX

Beban Operasi

Beban Penjualan

……………. Rp. XXX

……………. XXX

Total Beban Penjualan Rp. XXX

Beban Administrasi

……………. Rp. XXX

……………. XXX

Total Beban Administrasi XXX

Total Beban Operasi (XXX)

Pendapatan dari Operasi Rp. XXX

Pendapatan Lain-lain

……………. Rp. XXX

Total Pendaatan Lain-lain XXX

Beban Lain-lain

……………. Rp. XXX

Total Beban Lain-lain (XXX)

Laba Bersih Rp. XXX

Multiple step 
(bertahap)

 

SALON LIA

LAPORAN LABA RUGI

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2000

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Pendapatan

Pendapatan Bersih Rp. A

Pendapatan Bunga B

Pendapatan Sewa C

Total Pendapatan D

Beban

Harga Pokok Penjualan Rp. E

Beban Penjualan F

Beban Administrasi G

Beban Bunga H

Total Beban (I)

Laba Bersih (J)

Keterangan :

D = A + B +C

= E + F +G + H

= D – I

Single step 
(langsung)

 



Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal adalah laporan berisikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perubahan modal dalam
satu periode akuntansi. Perubahan modal disebabkan oleh dua hal : (1) laba atau rugi perusahaan; (2) pengambilan modal
oleh pemilik (prive).

Penyajian laporan perubahan modal untuk perusahaan dagang sama dengan perusahaan jasa, antara lain :

1. Modal Awal. Modal awal adalah modal di awal akuntansi.

2. Laba / Rugi Bersih. Laba/ rugi bersih adalah angka saldo laba / rugi yang tercantum paling bawah, yang mana berasal
dari perhitungan antara saldo pos-pos pendapatan dan pos-pos beban selama satu tahun.

3. Prive. Tata letak akun prive lazim menyatu dan terletak di bawah modal. Akun prive berfungsi juga sebagai akun pembantu
modal (sementara).

 

Bentuk Laporan Perubahan Modal

Modal Awal Rp. XXX

Laba/Rugi Usaha Rp. XXX

Pengambilan Pribadi XXX

Penambahan / Pengurangan Modal XXX

Penambahan Akhir Rp. XXX

SALON LIA

LAPORAN PERUBAHAN MODAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20XX

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

 



NERACA

Horizontal (bentuk scontro) 

Vertikal (bentuk staffel)

 

PERUSAHAAN ………………………

NERACA

PER ………………………….

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Aktiva Kewajiban

Aktiva Lancar Utang Lancar

………………………….. Rp.  XXX ………………………….. Rp. XXX

………………………….. XXX ………………………….. XXX

………………………….. XXX ………………………….. XXX

Total Aktiva Lancar Rp. XXX Total Utang Lancar Rp. XXX

Aktiva Tetap Utang Jangka Panjang

………………………….. Rp. XXX ………………………….. Rp. XXX

………………………….. XXX ………………………….. XXX

Total Aktiva Tetap XXX Total Utang Jangka Panjang XXX

Total Utang Rp. XXX

Modal

Total Aktiva Rp. XXX Modal XXX

Total Utang  dan Modal Rp. XXX

Horizontal (bentuk scontro) 

 

 



NERACA

PER …………….

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Aktiva

Aktiva Lancar :

…………………….. Rp. XXX

…………………….. XXX

…………………….. XXX

…………………….. XXX

Jumlah Aktiva Lancar Rp. XXX

Aktiva Tetap :

…………………….. Rp. XXX

…………………….. XXX

…………………….. XXX

…………………….. XXX

Jumlah Aktiva Tetap XXX

Jumlah Aktiva Rp. XXX

Kewajiban

Hutang Lancar

…………………….. Rp. XXX

…………………….. XXX

Jumlah Hutang Lancar Rp. XXX

Hutang Jangka Panjang

…………………….. Rp. XXX

…………………….. XXX

Jumlah Hutang Jangka Panjang XXX

Jumlah Hutang Rp. XXX

Modal

Modal ………………….. XXX

Jumlah Kewajiban dan Modal Rp. XXX

Vertikal (bentuk staffel)

 

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas diatur dalam PSAK No.2. Arus kas dapat berasal dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

1.Aktivitas Operasi. Arus kas aktivitas operasi terdiri atas :

Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa.

Penerimaan kas dari royalti, komisi, da pendapatan lain.

Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa.

Pembayaran kas kepada karyawan.

Penerimaan dan pembyaran kas oleh perusahaa asuransi (premi, anuitas, dan manfaat asuransi lain).

Penerimaan kembali pajak penghasilan.

Penerimaan dari pembayaran kontrak untuk transaksi usaha.

 

 

 



2. Aktivitas Investasi. Arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari :
Pembayaran untuk membeli aktiva tetap.
Penerimaan dari penjualan aktiva tetap.
Perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain.
Pembayaran uang muka dari pinjaman kepada pihak lain.
Pembayaran sehubungan dengan kontrak jangka panjang.

3. Aktivitas Pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan terdiri atas :
Penerimaan dari emisi atau penerbitan saham atau instrumen modal lain.
Pembayaran kepada pemegang saham untuk membeli kembali saham.
Penerimaan dari emisi obligasi atau pinjaman jangka panjang.
Pelunasan hutang.
Pembayaran kas oleh penyewa guna usaha.

 

Metode Laporan Arus Kas

 Laporan arus kas dapat disusun dengan dua cara : (1) metode langsung (direct method); dan
(2) metode tidak langsung (indirect method).

 Laporan kas menggunakan metode langsung dapat disusun dengan memperhatikan perubahan yang
terjadi pada kas dan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan).

 Laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung disusun mulai dari laba bersih dan
dilajutkan dengan melihat faktor-faktor penyesuaian terhadap kas, antara lain :

1. Elemen bukan kas seperti depresiasi atau penghapusan.
2. Kenaikan atau penurunan dalam aktiva lain-lain.
3. Konversi aktiva usaha dari bisnis aktual terhadap basis kas.

 

 

 



Contoh :
Buatlah laoporan kas menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung dari
neraca komparatif di bawah ini !

PD ANDI

NERACA KOMPARATIF

Nama Akun 31 Desember 2003 31 Desember 2004

Kas 24.795 10.000

Asuransi Dibayar di Muka 800 800

Persediaan Barang Dagang 600 600

Tanah 0 20.000

Peralatan Kantor 2.000 2.000

Akum.Peny.Peralatan Kantor 300 300

Modal Andi 27.895 27.895

Prive Andi 120 18.000

Penjualan 100

Retur Penjualan dan PH 200

Pembelian 12.000

Retur Pembelian dan PH 250

Potongan Pembelian 150

Beban Angkut Pembelian 325

Beban Umum dan Lain-lain 450

28.195 28.195 46.595 46.595

 

Laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung

PD ANDI

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 204

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Arus Kas dari Kegiatan Operasi 5.405

Laba Bersih 100

Ditambah : Beban Peny, Peralatan Kantor 200

Beban Asuransi

Peningkatan pada Beban Umum 20

YMH dibayar 320

Dikurangi : Peningkatan Nilai Persediaan -400

Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi 5.325

Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi

Kas yang Dikeluarkan untuk Pembelian Tanah -20.000

Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan

Prive -120

Penurunan Kas -14.795

Saldo Kas Awal 24.795

Saldo Kas Akhir 10.000

 

 

 



Laporan arus kas menggunakan metode langsung

PD ANDI

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 204

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Arus Kas dari Kegiatan Operasi :

Total Kas yang Diterima dari Pelanggan :

Kas yang Diterima dari Pelanggan 17.700

Total Kas yang Dibayarkan kepada Pemasok :

Harga Pokok Penjualan 11.525

Ditambah : Persediaan Akhir 1.000

12.525

Dikurangi : Persediaan Awal -600

Kas yang Dibayarkan kepada Pemasok 11.925

Total Kas yang Dibayarkan untuk Biaya-biaya

Beban Umum Lain-lain -450

Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi 5.325

Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi

Kas yang Dikeluarkan untuk Pembelian Tanah -20.000

Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan

Prive -120

Penurunan Kas -14.795

Saldo Kas Awal 24.795

Saldo Kas Akhir 10.000

 

 

 

 



Akhir Periode

Akuntansi

perlu

dilakukan
Penutupan

terhadap

Akun

Pendapatan

Akun Biaya

Akun Ikhtisar

Laba Rugi

Prive

menghasilkan
Neraca

Saldo

Setelah

Penutupan

Jurnal

Pembalik

pada awal

tahun dapat

dibuat

 

Membuat Ayat Jurnal Penutup

 Jurnal penutup dibuat untuk menutup akun-akun nominal, antara lain pendapatan dan biaya, untuk kemudian dipindahkan ke akun
ikhtisar laba rugi dan memindahkan saldo akun ikhtisar laba rugi itu ke akun ekuitas.

 Proses penutupan buku pada perusahaan dagang sebenarnya sama dengan perusahaan jasa. Namun beberapa akun nominal dalam
perusahaan dagang tidak dijumpai dalam perusahaan jasa.

 Proses penutupan buku antara lain dilakukan dengan uraian sebagai berikut:

1. Penutupan Akun Pendapatan. Perlu diingat bahwa akun pendaatan dari perusahaan dagang adalah akun penjualan. Di samping
penjualan, beberapa akun antara lain memiliki hubungan dengan penjualan, antara lain retur penjualan dan potongan penjualan.
Akun retur dan potongan penjualan pun perlu ditutup. Penutupan dilakukan dengan memindahkan saldo akun-akun tersebut ke
akun ikhtisar laba rugi.

 

 

 



Ayat jurnal penutup untuk menutup akun-akun pendapatan adalah sebagai berikut.

Penjualan Rp. XXX

Retur penjualan dan pengurangan harga Rp. XXX

Potongan penjualan Rp. XXX

(memindahkan saldo akun-akun pengurang penjualan ke akun penjualan).

Penjualan Rp. XXX

Ikhtisar Laba Rugi Rp. XXX

(memindahkan saldo akun penjualan ke akun ikhtisar laba rugi)

Jika perusahaan memiliki akun-akun pendapatan yang lain, seperti akun bunga dan lain-lain, maka terhadap
akun tersebut pun perlu dilakukan penutupan.

 

2. Penutupan Akun Biaya. Pada perusahaan dagang, akun harga pokok penjualan (HPP)
termasuk ke dalam akun biaya. Ayat jurnal penutup untuk menutup akun-akun biaya adalah
sebagai berikut.

Ikhtisar Laba Rugi Rp. XXX

Biaya-biaya Rp. XXX

HPP Rp. XXX

(memindahkan saldo akun HPP ke akun ikhtisar laba rugi).

3. Penutupan Akun Ikhtisar Laba Rugi. Akun-akun pendapatan dan biaya telah bersaldo nol karena
telah dipindahkan ke akun ikhtisar laba rugi. Penutupan perlu dilakukan terhadap akun ikhtisar
laba rugi. Ayat jurnal penutup untuk menutup akun laba rugi adalah sebagai berikut.

Ikhtisar Laba Rugi Rp. XXX

Modal Rp. XXX

(memindahkan saldo akun ikhtisar laba rugi ke akun modal, jika akun ikhtisar laba rugi
bersaldo debit).

 

 

 



4. Penutupan Akun Prive. Pada perusahaan dagang berbentuk
perseorangan atau persekutuan kadang-kadang dijumpai akun
prive. Pada akhir periode, akun prive perlu dipindahkan ke
akun modal. Ayat jurnal penutup untuk menutup akun prive
adalah sebagai berikut.

Modal Rp. XXX
Prive Rp. XXX

 

(memindahkan saldo akun prive ke akun modal)

Contoh :
Perhatikan kertas kerja PD Melati  (Klik di sini
untuk melihat kertas kerja)

 

 



Di minta : Tutuplah akun nominal PD Melati.

Jawab : PD Melati akan membuat jurnal penutup sebagai
berikut

 (Klik di sini untuk melihat jawaban)

 

Membuat Neraca Saldo Setelah Tutup Buku

 Neraca saldo setelah tutup buku (post clossing trial balance) adalah daftar berisikan akun-akun riil
beserta saldo masing-masing akun tersebut pada awal periode berikutnya, sebagai dasar pencatatan
untuk periode berikutnya.

 Itulah mengapa pada neraca saldo setelah tutup buku hanya terdapat akun-akun harta, akun-akun
hutang, dan akun-akun ekuitas.

 

 



Contoh neraca saldo setelah tutup buku pada kasus PD Melati adalah sebagai
berikut.

Membuat Neraca Saldo Setelah Tutup Buku

 

PD MELATI

NERACA SALDO SETELAH TUTUP BUKU

PER 31 DESEMBER 2004

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

No.
Nama Akun Debit Kredit

Akun

1101 Kas 160.436,00 -

1102 Piutang Dagang 30.150,00 -

1103 Piutang Wesel 26.200,00 -

1104 Persediaan Barang Dagang 56.250,00 -

1105 Asuransi Dibayar di Muka 2.062,50 -

1201 Peralatan Kantor 78.250,00 -

1301 Akumulasi Peny. Peralatan Kantor - 54.950,00

1202 Peralatan Toko 165.000,00 -

1302 Akumulasi Peny. Peralatan Toko - 132.000,00

1203 Gedung 165.000,00 -

1303 Akumulasi Penyusutan Gedung - 99.000,00

2101 Hutang Dagang - 81.700,00

3101 Modal Lily - 303.023,50

2102 Gaji Karyawan yang Masih Harus Dibayar - 12.675,00

683.348,50 683.348,50

 

 



JURNAL PEMBALIK

 Setelah laporan keuangan disusun dan jurnal penutup dicatat serta dibukukan, perusahaan pada awal tahun berikutnya
merasa perlu untuk melakukan penyesuaian kembali atas beberapa jurnal penyesuaian yang telah dibuat pada akhir
tahun yang lalu. Jurnal untuk tujuan ini disebut dengan jurnal pembalik.

 Jurnal pembalik bukan merupakan keharusan, melainkan hanya untuk menyederhanakan pembuatan jurnal yang
bersangkutan pada tahun berikutnya. Selain itu, pembuatan jurnal pembalik dapat digunakan untuk mengurangi
kemungkinan timbulnya kekeliruan atau kesalahan pencatatan pada saat melakukan penjumlahan pada tahun berikutnya.

 

 Jurnal pembalik ini dibutuhkan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban

2. Beban yang masih harus dibayar

3. Pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan

4. Pendapatan yang masih harus diterima

JURNAL PEMBALIK

 


