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BAB 1 

TEORI DASAR 
AKUNTANSI 
 

 

 

 

 

1.1 Pengertian Akuntansi 

1.1.1 Pendahuluan 
Pengertian Akuntansi secara umum adalah suatu 
aktivitas dalam mengidentifikasikan, mengukur, 

mengklasifikasikan dan mengikhtisar sebuah transaksi 

ekonomi atau kejadian yang dapat menghasilkan data 

kuantitatif terutama yang bersifat keuangan yang 

dipergunakan dalam pengambilan keputusan (Amin. W 

1997). 

Akuntansi berperan penting dalam perkembangan dunia 

usaha. Akuntansi mengubah transaksi ekonomi menjadi 
informasi yang dapat dipahami. Akuntansi menjadi alat 

bantu atau alat komunikasi dalam pengambilan 

keputusan ekonomi dan keuangan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. Bahkan saat ini, semua organisasi 

pemerintahan di Indonesia sudah harus menerapkan 

standar akuntansi yang berbasis akrual untuk 

pertanggungjawaban kegiatannya. 
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1.1.2 Fungsi Akuntansi 
Fungsi Akuntansi yang paling utama adalah sebagai 

media informasi keuangan suatu organisasi karena dari 

laporan akuntansi kita dapat melihat bagaimana kualitas 

yang ada dalam suatu organisasi dan seperti apa 
perubahan yang terjadi dalam organisasi. Akuntansi 

memberikan informasi data kuantitatif dengan satuan 

ukuran uang. Informasi mengenai tata keuangan sangat 

dibutuhkan oleh pihak yang akan membuat keputusan 

dalam aktivitas selanjutnya baik orang yang ada dalam 

organisasi maupun yang ada diluar organisasi. 

Akuntansi dapat dijadikan sebagai alat yang dapat 

menterjemahkan kegiatan yang terjadi dalam organisasi 
atau perusahaan tersebut. Dalam akuntansi ada dua 

macam informasi yang diberikan yaitu tentang nilai 

perusahaan dan informasi tentang untung rugi 

perusahaan. Kedua informasi tersebut bermanfaat 

untuk: 

1. Mengetahui seberapa besar modal yang dimiliki 

oleh suatu perusahaan; 

2. Mengetahui seperti apa perkembangan maju 
mundurnya perusahaan; 

3. Sebagai landasan untuk menghitung pajak; 

4. Menjelaskan kondisi perusahaan saat 

membutuhkan kredit dari bank atau pihak lain; 

5. Sebagai dasar untuk memutuskan kebijakan yang 

akan dilaksanakan; 

6. Untuk menarik para investor jika perusahaan telah 

menjadi perseroan terbatas. 
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1.1.3 Pengguna Informasi Akuntansi 
Informasi yang dihasilkan suatu sistem akuntansi 

bermanfaat bagi pengambil keputusan baik oleh pihak 

internal maupun pihak eksternal organisasi. Manajemen 

sebagai pengguna intern menempatkan informasi 
akuntansi sebagai bahan penyusun rencana kerja, 

mengevaluasi kinerja, dan melakukan tindakan korektif 

yang diperlukan dalam rangka pertumbuhan 

perusahaan, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban 

atas pengguna sumber daya untuk menghasilkan laba 

secara efisien. 

Sedangkan pengguna ekstern seperti pemasok, 

pemerintah, pelanggan dan kreditur memiliki kebutuhan 
informasi yang berbeda atas informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan. Pemasok membutuhkan 

informasi akuntansi dalam rangka penentuan calon 

pelangggan yang dapat membayar kewajibannya sesuai 

nilai dan jangka waktu yang tepat. Pemerintah 

membutuhkan informasi akuntansi dalam rangka 

penentuan besarnya kewajiban pajak yang harus 

disetorkan ke kas Negara. Pelanggan membutuhkan 
informasi akuntansi dalam rangka kontinuitas pemberi 

barang dan jasa yang berkualitas. Sedangkan kreditur 

membutuhkan informasi keuangan untuk menentukan 

calon nasabah yang mampu melunasi pokok pinjaman 

berserta bunganya. 

1.2 Persamaan Dasar Akuntansi 

Pencatatan transaksi usaha yang terjadi dalam 
perusahaan dilakukan berdasarkan konsep persamaan 
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akuntansi. Dengan konsep tersebut dapat diketahui 

pengaruh dari suatu transaksi terhadap posisi keuangan 

perusahaan. Persamaan akuntansi diperlukan untuk 

mengenalkan awal pemikiran akuntansi dalam 

melakukan pencatatan transaksi keuangan. Kekayaan, 
utang, dan modal yang dimiliki perusahaan dapat 

tercermin dalam konsep persamaan akuntansi.  

Dalam usahanya untuk menghasilkan laba, suatu 

perusahaan akan memanfaatkan sumber daya yang 

dimiliki. Sumber daya atau aset perusahaan dapat 

diperoleh dari pinjaman atau kontribusi pemilik. Dengan 

demikian jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan 

adalah jumlah dari utang dan modal yang diperolehnya 
untuk mendapatkan aset. Pernyataan di atas secara 

sederhana dapat diformulasikan menjadi satu 

Persamaan Akuntansi sebagai berikut: 

 

 

 

Berikut ini akan dijelaskan secara umum konsep dasar 

mengenai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan 

beban. 

1. Aset 

Aset merupakan sumber daya yang dikuasai entitas 

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana 

manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan akan 

diperoleh entitas. Manfaat ekonomi masa depan yang 
terwujud dalam aset adalah potensi untuk memberikan 

sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, 

 

ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS 
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terhadap aliran kas dan setara kas kepada entitas. 

Secara umum, aset dikelompokan menjadi aset lancar 

dan aset tidak lancar. Suatu aset dikelompokan dalam 

aset lancar jika: 

- Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk di 
jual atau digunakan dalam jangka waktu siklus 

operasi normal; 

- Dimiliki untuk diperdagangkan; 

- Diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 

12 bulan setelah akhir priode pelaporan; 

- Berupa kas atau setara kas. 

Perusahaan mengelompokan semua aset lainnya sebagai 

aset tidak lancar. Ditinjau dari sifat fisiknya, aset dapat 

pula dikelompokan sebagai aset berwujud dan aset tidak 

berwujud. Aset Berwujud yaitu aset yang secara fisik 

dapat dilihat. Contohnya: Persediaan, bangunan, dan 
kendaraan. Sedangkan Aset Tidak Berwujud adalah 

aktiva yang secara fisik tidak dapat dilihat. Contohnya 

adalah: hak cipta, paten, goodwill. 
Aset disajikan di neraca berdasarkan urutan 

likuiditasnya, yaitu mulai dari aset yang likuiditasnya 

paling tinggi kemudian diikuti dengan aset yang 

likuiditasnya semakin rendah. Likuiditas di sini 

maksudnya adalah kemampuan aset tersebut untuk 
dapat segera dicairkan menjadi uang atau kas. 

2. Kewajiban 
Karakteristik penting dari suatu kewajiban adalah bahwa 

perusahaan memiliki kewajiban masa kini untuk 

bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan 
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cara tertentu. Penyelesaian kewajiban masa kini 

biasanya melibatkan pembayaran kas, penyerahan aset 

lain, pemberian jasa atau konversi kewajiban menjadi 

ekuitas. 

Kewajiban dikelompokan menjadi kewajiban jangka 
pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban 

dikelompokan menjadi kewajiban jangka pendek jika: 

- Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu 

siklus normal operasi perusahaan; 

- Dimiliki untuk diperdagangkan; 

- Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 

bulan setelah akhir periode pelaporan; 

- Perusahaan memiliki hak tanpa syarat untuk 
menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 

bulan setelah akhir periode pelaporan. 

3. Ekuitas 
Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemilik yang 

ditanamkan di perusahaan. Ekuitas merupakan hak 

residual atas aset setelah dikurangi kewajiban. 

4. Penghasilan 
Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama 
periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau 

peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang 

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari 

konstribusi pemilik modal. 

Penghasilan meliputi pendapatan dan keuntungan. 

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam 

pelaksanaan aktivitas yang biasa dan dikenal dengan 

sebutan yang berbeda seperti penjualan, imbalan, 
bunga, dividen, royalty dan sewa. Keuntungan 
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mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi 

penghasilan namun bukan pendapatan. 

5. Beban 
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu 

periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau 
penurunan aset, atau kewajiban yang mengakibatkan 

penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi 

kepada pemilik modal. 

Beban mencakup kerugian dan beban yang timbul dalam 

pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban 

yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas yang biasa 

meliputi misalnya beban pokok penjualan, upah dan 

penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus 
kas keluar atau berkurangnya aset seperti kas dan 

setara kas, persediaan dan aset tetap.  

Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi 

beban yang timbul dari pelaksanaan aktivitas 

perusahaan yang biasa.  

1.2.1 Ilustrasi Transaksi Dalam Persamaan 
Akuntansi 

Berikut ini merupakan contoh transaksi-transaksi dalam 
suatu perusahaan jasa pada bulan Mei 2006 yang dapat 

menggambarkan pengaruhnya terhadap persamaan 

akuntansi : 

Pada tanggal 1 Mei 2006 Tuan Gagak mendirikan sebuah 

usaha yang bergerak di bidang servis sepeda motor 

dengan nama Servis Sepeda Motor “Gigih”. Berikut ini 

transaksi selama bulan Mei 2006. 
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a. Diinvestasikan sebagai modal pertama berupa uang 

tunai sebesar Rp 10.000.000,- dan Peralatan kantor 

sebesar Rp 500.000,-. 

Pengaruhnya : Aset (kas) bertambah Rp 10.000.000,-, 

Aset (Peralatan) bertambah Rp 500.000,-, dan Modal 
bertambah Rp. 10.500.000,- 

b.  Dibayar sewa atas ruangan usaha bengkel sebesar 

Rp 60,000,- untuk masa 1 bulan.  

Pengaruhnya : Aset (Kas) berkurang Rp 60.000,- dan 

modal berkurang Rp 60.000,- 

c. Dibeli secara kredit perlengkapan bengkel dari Toko 

Motor Jaya seharga Rp 400.000,- dan Peralatan 

bengkel seharga Rp 1.000.000,-. 
Pengaruhnya : Aset (perlengkapan) bertambah Rp 

400.000,-, Aset (peralatan) bertambah Rp 1.000.000,- 

dan utang bertambah Rp 1.400.000,-. 

d. Diterima pendapatan atas jasa yang telah diberikan 

selama 1 minggu sebesar Rp 1.600.000,-. 

Pengaruhnya : Aset (Kas) bertambah Rp 1.600.000,- dan 

modal bertambah Rp 1.600.000,-. 

e. Dibayar listrik dan air untuk bulan Mei 2006 sebesar 
Rp 200.000,-. 

Pengaruhnya : Aset (Kas) berkurang Rp 200.000,- dan 

modal berkurang Rp 200.000,-. 

f. Telah diselesaikan jasa servis kepada langganan 

dengan biaya yang diperhitungkan sebesar Rp 

750.000,-. Jumlah tersebut difakturkan untuk 

ditagih.  
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Pengaruhnya : Aset (piutang usaha) bertambah Rp 

750.000,- dan modal bertambah Rp 750.000,-. 

g. Dibayar sebagian utang atas pembelian 

perlengkapan sebesar Rp 250.000,-. 

Pengaruhnya : Harta (kas) berkurang Rp 250.000,- dan 
utang berkurang Rp 250.000,-. 

h. Diterima sebagian pelunasan piutang atas transaksi 

huruf f sebesar Rp 500.000,-. 

Pengaruhnya : Aset (kas) bertambah Rp 500.000,- dan 

Aset (piutang usaha) berkurang Rp 500.000,-. 

i. Tuan Gagak mengambil uang tunai untuk 

digunakan secara pribadi sebesar Rp 100.000,-. 

Pengaruhnya : Aset (Kas) berkurang Rp 100.000,- dan 
modal berkurang Rp 100.000,-. 

j. Dibayar gaji pembantu bengkel untuk bulan Mei 

2006 sebesar Rp 300.000,- dan dibayar rekening 

telpon sebesar Rp 75.000,-. 

Pengaruhnya : Aset (Kas) berkurang Rp 375.000,-, 

modal juga berkurang Rp 300.000,- dan Rp 75.000,-. 

k. Pada akhir bulan Mei 2006 perlengkapan yang 

masih ada sebesar Rp 250.000,- dan peralatan 
bengkel disusutkan sebesar Rp 50.000,-. 

Pengaruhnya : Aset (perlengkapan) berkurang Rp 

150.000,-, aset (akumulasi penyusutan peralatan) 

bertambah Rp 50.000,- dan modal berkurang Rp 

200.000,-. 

l. Diterima pendapatan atas jasa servis sebesar Rp 

1.500000 1.500.000,- dan modal bertambah Rp 

1.500.000,-. 
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Pengaruhnya : Aset (kas) bertambah Rp 1.500.000,- dan 

modal bertambah Rp 1.500.000,- 

Berdasarkan analisis transaksi dan pengaruhnya dalam 

persamaan akuntansi, maka dapat disusun persamaan 

akuntansi sebagai berikut : 

 
 

    Tabel 1.1 
Contoh Persamaan Dasar Akuntansi 
       Servis Speda Motor “GIGIH” 
           Persamaan Akuntansi 
               Bulan Mei 2006 
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Ada beberapa poin yang dapat disimpulkan atas 

beberapa ilustrasi transaksi tersebut di atas, yaitu: 

a. Dampak dari setiap transaksi adalah peningkatan 

atau penurunan satu atau lebih unsur dalam 

persamaan dasar akuntansi. 
b. Kedua sisi persamaan dasar akuntansi harus selalu 

sama jumlahnya. 

c. Ekuitas pemilik bertambah sebesar investasi dari 

pemilik dan adanya pendapatan. Sebaliknya, ekuitas 

pemilik akan berkurang sebesar penarikan oleh 

pemilik dana karena adanya beban. Investasi yang 

dilakukan pemilik merupakan aset yang disetorkan 

oleh pemilik kedalam perusahaan yang digunakan 
perusahaan dalam menjalankan operasional 

perusahaan. Aset yang disetor ini akan menambah 

ekuitas pemilik. Dalam menjalankan kegiatannya, 

perusahaan menghasilkan pendapatan suatu periode 

akuntansi. Pendapatan ini biasanya berasal dari 

penjualan jasa, penjualan barang dagangan, 

menyewakan aset dan meminjamkan uang. 

Pendapatan yang berasal dari aktivitas tersebut 
biasanya akan menaikan aset perusahaan. 

Pendapatan suatu perusahaan tergantung pada 

karakteristik bisnisnya. Sebagai contoh, perusahaan 

daerah air minum dapat mengkategorikan 

pendapatannya menjadi pendapatan atas penjualan 

air dan pendapatan sambungan baru. Selama 

perusahaan perorangan beroperasi (dalam ilustrasi 

tersebut diatas), pemilik juga bisa mengambil aset 
perusahaan untuk keperluan pribadinya, bisa berupa 
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uang tunai atau aset yang lain. Pengambilan aset 

untuk keperluan pribadi ini harus langsung dicatat 

sebagai pengurangan ekuitas pemilik.  

1.2.2 Laporan Keuangan 
Setelah ilustrasi transaksi bisnis dicatat dan diikhtisarkan, 
maka laporan keuangan bagi pengguna bisa disiapkan. 

Laporan keuangan pokok yang dihasilkan perusahaan 

perorangan meliputi laporan laba rugi, laporan ekuitas 

pemilik, neraca, dan laporan arus kas. 

1. Laporan Laba Rugi 

Laporan ini menyajikan informasi mengenai pendapatan 

dan beban selama periode waktu tertentu berdasarkan 

konsep penandingan beban terhadap pendapatan 
(matching cost against revenue). Apabila terdapat 

kelebihan pendapatan terhadap beban-beban yang 

terjadi, maka muncul laba bersih (net income), dan 

sebaliknya apabila beban melebihi pendapatan disebut 

rugi bersih (net losses).  

2. Laporan Ekuitas Pemilik 

Laporan ekuitas pemilik menyajikan informasi mengenai 

perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu 
tertentu. Laporan ini merupakan penghubung antara 

laporan laba rugi dengan neraca. 

3. Neraca 

Neraca perusahaan merupakan laporan keuangan yang 

menunjukan aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik per 

tanggal tertentu.  
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4. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu: a) 

arus kas dari aktivitas operasi, b) aktivitas investasi, c) 

aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi 

menggambarkan ikhtisar penerimaan dan pembayaran 
kas yang menyangkut operasi perusahaan. Arus kas 

bersih dari aktivitas operasi biasanya berbeda dari 

jumlah laba bersih periode berjalan. Perbedaan ini terjadi 

karena pendapatan dan beban tidak selalu diterima atau 

dibayar secara tunai. Arus kas dari aktivitas investasi 

menggambarkan transaksi kas untuk pembelian atau 

penjualan aset tetap. Arus kas dari aktivitas pendanaan 

menggambarkan transaksi kas yang berhubungan 
dengan investasi pemilik, peminjaman dana, dan 

pengambilan uang oleh pemilik. 

5. Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan 

naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, 

laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan 

perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti 

kewajiban kontijensi dan komitmen. Catatan atas 
laporan keuangan juga mencakup informasi yang 

diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam 

pernyataan Akuntansi Keuangan serta pengungkapan-

pengungkapan lain yang dperlukan untuk menghasilkan 

penyajian laporan keuangan yang wajar. 

Catatan atas Laporan keuangan mengungkapkan : 

a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan 

keuangan dan kewajiban akuntansi yang dipilih 
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dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi 

yang penting. 

b. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi 

disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus 

kas, dan laporan perubahan ekuitas. 
c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam 

laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka 

penyajian secara wajar. 

Dalam rangka membantu pengguna laporan keuangan 

memahami laporan keuangan dan membandingkannya 

dengan laporan keuangan perusahaan lain, maka 

catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan 

dengan urutan sebagai berikut : 
a. Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan 

kebijakan akuntansi yang diterapkan. 

b. Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan 

sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut 

disajikan dalam laporan keuangan dan urutan 

penyajian komponen laporan keuangan. 

c. Pengungkapan lain termasuk kontijensi, 

komitmen dan pengungkapan keuangan lainnya 

serta pengungkapan yang bersifat non keuangan. 

1.3 Akun/Perkiraan Dan Penggunaannya 

Diatas telah dijelaskan mengenai persamaan dasar 

akuntansi dan pengaruh beberapa transaksi terhadap 

persamaan dasar akuntansi. Tetapi dalam kenyataannya, 

pencatatan transaksi keuangan tidaklah dilakukan dalam 

bentuk seperti yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, karena tidak praktis dan tidak akan 
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memadai bagi perusahaan dengan transaksi keuangan 

yang kompleks. 

Dalam pencatatan transaksi keuangan diperlukan suatu 

catatan akuntansi. Dalam catatan akuntansi ini 

diperlukan suatu alat pencatatan yang merupakan 
bagian dari suatu sistem akuntansi. Untuk menciptakan 

suatu sistem akuntansi dibutuhkan 

akun/perkiraan/rekening untuk mencatat transaksi-

transaksi keuangan terkait aset, kewajiban, ekuitas, 

penghasilan, dan beban perusahaan. 

Akun/perkiraan/rekening yang masuk dalam kategori 

aset misalnya kas, piutang, persediaan, dan aset tetap. 

Akun/perkiraan/rekening yang masuk dalam kategori 
kewajiban misalnya utang usaha, utang non usaha, 

utang pajak dan utang retribusi. 

Akun/perkiraan/rekening yang masuk dalam kategori 

ekuitas misalnya penyertaan modal. 

Akun/perkiraan/rekening bertujuan untuk mencatat data 

yang akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. 

Akun/perkiraan/rekening memberikan informasi tentang 

operasi perusahaan dari waktu ke waktu. Misalnya, dari 
akun piutang usaha, pembaca laporan keuangan dapat 

mengetahui jumlah tagihan perusahaan pada 

pelanggannya. Dari akun utang usaha, pembaca laporan 

keuangan dapat mengetahui jumlah kewajiban 

perusahaan kepada krediturnya. Dari akun aset tetap, 

pembaca laporan keuangan dapat mengetahui besarnya 

aset tetap produktif yang digunakan untuk menghasilkan 

pendapatan. Dengan menggunakan 
akun/perkiraan/rekening, maka transaksi-transaksi yang 
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terjadi dalam perusahaan dapat dicatat secara tepat dan 

lengkap. 

Kumpulan akun/perkiraan/rekening yang digunakan 

dalam catatan akuntansi perusahaan disebut buku besar 

atau ledger. Akun/perkiraan/rekening disusun 
berdasarkan urutan yaitu akun/perkiraan/rekening untuk 

neraca disusun paling awal, kemudian 

akun/perkiraan/rekening  dalam laporan laba rugi. 

Secara garis besar, akun dibagi atas 2 (dua) golongan 

yaitu : 

1. Akun/perkiraan/rekening neraca atau 

akun/perkiraan/rekening rill, pada akhir priode akan 

dilaporkan didalam neraca. Yang termasuk dalam 
akun/perkiraan/rekening neraca adalah akun-akun 

aset, akun-akun kewajiban, dan akun ekuitas. 

2. Akun/perkiraan/rekening laba rugi atau 

akun/perkiraan/rekening nominal, pada akhir priode 

akan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Akun-akun 

ini meliputi akun-akun pendapatan dan akun-akun 

beban. 

Bentuk dasar akun/perkiraan/rekening dapat dilihat 
dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.2 
Bentuk Dasar Akun/Perkiraan/Rekening 

 
NAMA PERKIRAAN:                                        KODE PERKIRAAN:  

NO TANGGAL URAIAN REF DEBET KREDIT SALDO 
       
       
  Jumlah     
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Kode akun/perkiraan/rekening diletakan disisi kiri dan 

nama akun/perkiraan/rekening diletakan di sisi kanan. 

Kolom tanggal digunakan untuk mencatat tanggal 

transaksi keuangan, sedangkan kolom uraian digunakan 

untuk mencatat uraian singkat yang berhubungan 
dengan transaksi keuangan yang dicatat. Penggunaan 

kolom REF, berkaitan dengan penggunaan buku jurnal, 

pada saat melakukan posting ke buku besar atas 

pencatatan  transaksi dibuku jurnal. Dengan kata lain, 

kolom REF diisi untuk melakukan cek silang dengan buku 

jurnal untuk melihat keabsahan pencatat suatu transaksi 

atau terjadinya suatu akun/perkiraan/rekening. 

Penggunaan kolom debet dan kredit akan dijelaskan 

pada bab selanjutnya. 

1.4 Siklus Akuntansi 

1.4.1 Sistem Akuntansi Berpasangan 
Akuntansi merupakan suatu siklus proses yang dimulai 

dari pengenalan transaksi (transaction recognition) 

hingga akhirnya penyusunan laporan keuangan. Sebelum 
mempelajari siklus akuntansi yang lengkap, perlu 

dipahami lebih dulu konsep Sistem Akuntansi 

Berpasangan (Double Entry Accounting System) yang 

mendasari keseluruhan proses akuntansi. Karakteristik 

yang melandasi seluruh akun/perkiraan/rekening 

(account) yang disusun adalah bahwa penambahan dan 

pengurangan dicatat pada sisi yang terpisah. Untuk 

kelompok aset dan beban, pencatatan dilakukan di sisi 

kiri, sedangkan untuk kelompok kewajiban, ekuitas, dan 
pendapatan pencatatan untuk dilakukan di sisi kanan. Ini 
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merupakan suatu konvensi/kesepakatan dalam akuntansi 

dan untuk selanjutnya, sisi sebelah kiri dari perkiraan 

disebut sisi Debet, dan sisi sebelah kanan disebut 

Kredit, seperti tergambar berikut ini: 

(Untuk setiap jenis perkiraan) 
 

Debet 
(selalu di sisi kiri) 

Kredit 
(selalu di sisi kanan) 

 
Tanpa memperhatikan apa yang dicatat dalam perkiraan 
tersebut, pencatatan di sisi kiri berarti mendebet 

perkiraan yang bersangkutan, sedangkan pencatatan 

disebelah kanan berarti mengkredit perkiraan yang 

bersangkutan. 

Istilah “debet” dan “kredit” bukan merupakan sinonim 

dari kata “penambahan” dan “pengurangan”. Sistem 

debet dan kredit berhubungan dengan kategori atau 

kelompok perkiraan, yaitu: aset, kewajiban, ekuitas, 
penghasilan, dan beban. 

Sistem debat dan kredit yang digambarkan di atas 

merupakan sistem pembukuan berganda yang standar, 

karena paling sedikit terdapat dua pencatatan, yaitu 

debet dan kredit yang dibuat untuk setiap transaksi. 

Singkatnya, dengan sistem pembukuan berganda yang 

menggunakan debet dan kredit, maka aturan yang 

disepakati adalah: 

1. Debet selalu mencerminkan sisi sebelah kiri dan 
kredit selalu mencerminkan sisi sebelah kanan 

perkiraan. 

2. Penambahan dalam aset dan beban dicatat dengan 

mendebet perkiran-perkiraan tersebut, sedangkan 

penambahan dalam kelompok kewajiban, ekuitas, 
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dan pendapatan dicatat dengan mengkredit 

perkiraan-perkiraan tersebut. 

3. Pengurangan dicatat secara logis di sisi yang 

berlawanan dengan penambahan. 

4. Saldo normal setiap perkiraan adalah pada sisi 
dimana penambahan dicatat (untuk aset dan beban 

ada di sisi debet, sedangkan untuk kewajiban, 

ekuitas, dan penghasilan ada di sisi kredit) 

Hubungan lima kelompok perkiraan dengan pola 

penambahan dan pengurangan, debet dan kredit, dan 

saldo normal adalah seperti tabele dibawah ini: 

Tabel 1.3 
Hubungan Lima Kelompok Perkiraan 

 

1.4.2 Siklus Akuntansi 
Siklus Akuntansi merupakan tahapan kegiatan yang 

harus diikuti dalam melaksanakan proses akuntansi. 
Proses tersebut berjalan terus menerus dan berulang 

kembali sehingga merupakan suatu siklus.  

Tahapan dalam Siklus Akuntansi terdiri dari:  

1. Pengenalan Transaksi (transactions recognition). 

2. Jurnal (journal). 

3. Pemindahbukuan ke Buku Besar (posting to ledger). 

 Aset Kewa
ji 

ban 

Ekuit
as 

Pengha 
silan 

Beban 

Penambahan Debet Kredit Kredit Kredit Debet 

Pengurangan Kredit Debet Debet Debet Kredit 

Saldo Normal Debet Kredit Kredit Kredit Debet 
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4. Neraca Saldo (trial balance). 

5. Jurnal Penyesuaian (adjustment). 
6. Neraca Lajur (worksheet). 
7. Jurnal Penutup (closing entries). 
8. Laporan Keuangan (financial statements). 

Penjelasan atas masing-masing tahap adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengenalan Transaksi (transaction 
recognition) 

Tahap ini merupakan tahap awal yang harus dilakukan 

sebelum melakukan pencatatan. Dalam tahap ini 

dilakukan identifikasi terhadap tiga hal yaitu: 

a. Apakah transaksi merupakan transaksi keuangan. 

Suatu transaksi merupakan transaksi keuangan 

apabila transaksi tersebut mempengaruhi posisi 

aset, kewajiban, dan ekuitas. 
b. Perkiraan apa yang dipengaruhi oleh transaksi 

tersebut, bertambah atau berkurang, didebet atau 

dikredit. 

c. Beberapa nilai yang harus dicatat atas transaksi, 

bertujuan untuk menentukan perkiraan-perkiraan 

mana yang sesuai untuk didebetkan dan/atau 

dikreditkan. Misalnya terhadap transaksi 

penerimaan kas dari piutang. Setelah dilakukan 
analisis terhadap transaksi ini, maka perkiraan kas 

harus didebet dan perkiraan piutang harus dikredit 

dengan jumlah yang sama. 
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2. Jurnal (journal) 
Jurnal adalah pencatatan atas transaksi-transaksi yang 

dilaksanakan secara kronologis, artinya dilakukan setiap 

hari. Jurnal merupakan proses pencatatan pertama 

dalam siklus akuntansi, sehingga sering disebut juga 
sebagai book of original entry. Jurnal merupakan dasar 

untuk mem-posting transaksi ke buku besar. 

Bentuk yang umum dari jurnal adalah jurnal umum 

(general journal) yang mencatat segala jenis transaksi 

yang terjadi. Dalam praktinya, apalagi dengan semakin 

berkembangnya perusahaan dan semakin rumitnya 

transaksi-transaksi yang terjadi, tidak mungkin seluruh 

transaksi yang terjadi dicatat hanya dalam jurnal umum. 
Untuk itu sering diperlukan jurnal khusus (special 
journal). Jurnal khusus dirancang untuk mencatat jenis-

jenis transaksi tertentu yang sering terjadi dan berulang. 

Jurnal khusus yang dimaksudkan di sini misalnya jurnal 

penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, 

jurnal pemakaian persedian atau jurnal pengeluaran kas. 

Untuk transaksi-transaksi yang tidak dapat dikelompokan 

pada kelima jurnal khusus tersebut, pencatatan 
dilakukan pada jurnal umum. 

 
Tidak semua jurnal yang tersebut diatas digunakan di 

dalam perusahaan, hal itu tergantung pada besar 

kecilnya perusahaan. Pada perusahaan yang masih 

sederhana, umumnya cukup digunakan jurnal umum 
untuk mencatat transaksi yang terjadi. Sedangkan untuk 

perusahaan yang transaksinya sudah sedemikian 

kompleks dimungkinkan digunakan jurnal khusus. 
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3. Pemindahbukuan ke Buku Besar (posting to 
ledger) 

Setelah mencatat transaksi pada jurnal, setiap transaksi 

harus dipindah bukukan ke dalam masing-masing buku 

besarnya. Proses pertransferan data dari jurnal ke buku 
besar ini dinamakan posting. Ada 4 (empat) item yang 

secara bersamaan harus ditransfer dari jurnal ke buku 

besar yaitu: 

a. Tanggal transaksi. 
b. Jumlah yang tercantum dalam sisi debet maupun 

kredit. 
c. Nomor indeks jurnal, yaitu sebagai referensi silang. 
d. Kesesuaian referensi nomor perkiraan pada jurnal 

dengan buku besar perkiraan yang bersangkutan. 

kalau pencatatan dalam jurnal dilakukan setiap hari, 

maka posting ke buku besar dilakukan secara periodik, 
umumnya sebulan sekali. 

4. Neraca Saldo (trial balance) 
Neraca saldo adalah daftar dari seluruh perkiraan buku 

besar lengkap dengan saldonya masing-masing. Neraca 

saldo dibuat pada akhir periode akuntansi dan 

merupakan titik awal bagi penyiapan laporan keuangan. 

Ada 3 (tiga) hal perlu diperhatikan dalam penyusunan 

neraca saldo, yaitu: 

a. Perkiraan disajikan sesuai dengan urutan 

persamaan akuntansi, yaitu mulai dari aset, 

kewajiban, dan ekuitas. Kemudian diikuti dengan 

pendapatan dan beban. 
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b. Kolom untuk saldo debet dan kredit disajikan 

terpisah 

c. Jumlah kolom debet harus sama dengan jumlah 

kolom kredit. Neraca saldo dibuat untuk meyakini 

keakuratan system pencatatan, sehingga bila 
jumlah debet tidak sama dengan jumlah kredit 

berarti ada kesalahan perhitungan pada buku 

besar. Namun kalau jumlah debet sama dengan 

jumlah kredit tidak berarti semuanya sudah 

benar. Ada kumungkinan transaksi dicatat pada 

perkiraan yang keliru. 

Neraca saldo umumnya ada dua, yaitu sebelum 

penyesuaian (unadjusted trial balance) dan sesudah 

penyesuaian (adjusted trial balance). Penyesuaian disini 

maksudnya adalah jurnal penyesuaian yang akan 

dijelaskan setelah ini. 

5. Jurnal Penyesuaian (adjustment) 
Neraca saldo yang disusun pada akhir tahun perlu 

disesuaikan saldonya karena laporan keuangan harus 

menunjukan saldo yang seharusnya. Untuk itu perlu 

dilakukan jurnal penyesuaian (adjustment) terhadap 

saldo dalam neraca saldo. 

Fungsi dari jurnal penyesuaian adalah: 

a. Untuk koreksi kesalahan. 
b. Untuk pemindahbukuan. 

c. Untuk mencatat pos-pos akrual, yaitu yang masih 

harus diterima/dibayar. 

d. Untuk mencatat pos-pos deferal, yaitu yang 

diterima/dibayar lebih dulu. 
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e. Untuk mencatat beban penyusutan. 

f. Untuk mencatat susulan pembukuan. 

Dengan dilakukannya jurnal penyesuaian maka dapat 

disusun neraca saldo setelah penyesuaian. 

6. Neraca lajur (worksheet) 
Neraca lajur adalah lembaran kerja yang dibuat untuk 

memudahkan pennyusunan laporan keuangan. Kolom-
kolom dalam neraca lajur terdiri dari: 

a. Nama perkiraan; 

b. Saldo sebelum penyesuaian (debet/kredit); 

c. Jurnal penyesuaian (debet/kredit); 

d. Saldo setelah penyesuaian (debet/kredit); 

e. Perhitungan laba rugi (debet/kredit); 

f. Neraca (debet/kredit). 

Perkiraan dan saldo pada kolom perhitungan laba rugi 

selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan laporan 

laba rugi, dan perkiraan serta saldo pada kolom neraca 

selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan neraca. 

7. Jurnal Penutup (closing entries) 
Perkiraan-perkiraan Pendapatan dan Beban adalah untuk 

menampung hasil dan beban operasi perusahaan selama 

satu periode akuntansi. Untuk itu perusahaan harus 

munjumlah keseluruhan pendapatan dan beban selama 

satu periode agar dapat mengetahui apakah perusahaan 

mendapat keuntungan atau mengalami kerugian. 

Dengan demikian perkiran-perkiran Pendapatan dan 

Beban umurnya hanya satu tahun, saldonya tidak boleh 
dibawa ketahun berikutnya, dan pada akhir tahun harus 

ditutup. Jurnal penutup diperlukan untuk menutup 
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seluruh perkiraan pendapatan dan beban dan selisih 

antara keduanya akan mempengaruhi saldo perkiraan 

ekuitas atau laba ditahan pada neraca. 

Jurnal penutup dilakukan dengan 

a. Mendebet saldo perkiraan Pendapatan dan 
mengkredit perkiraan ikhtisar Pendapatan 

b. Mengkredit saldo perkiraan Beban dan mendebet 

perkiraan ikhtisar Beban. 

c. Mendebet saldo perkiraan ikhtisar pendapatan dan 

mengkredit perkiraan ekuitas atau laba ditahan. 

d. Mengkredit saldo perkiraan ikhtisar beban dan 

mendebet perkiraan ekuitas atau laba ditahan. 

8. Laporan Keuangan (financial statements) 
 
Laporan keuangan yang disusun di sini maksudnya 

adalah yang bersifat pokok yaitu neraca dan laporan 
laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, 

dan catatan atas laporan keuangan. Neraca dan laporan 

laba-rugi dapat dibuat dengan memindahkan saldo-saldo 

pada neraca lajur yaitu dari kolom neraca dan laporan 

laba-rugi. 

1.5 Akuntansi PDAM 

1.5.1 Siklus Akuntansi PDAM 
Siklus akuntansi merupakan tahapan kegiatan yang 

harus diikuti dalam melaksanakan proses akuntansi. 

Proses tesebut berjalan terus menerus dan berulang 

kembali sehingga merupakan suatu siklus. Siklus 

akuntansi PDAM dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

1.1      Pengertian Akuntansi 

1.1.1   Pendahuluan 

1.1.2   Fungsi Akuntansi 

1.1.3   Pengguna Informasi 
Akuntansi 

1.2      Persamaan Dasar Akuntansi 

1.2.1   Ilustrasi Transaksi Dalam 
Persamaan Akuntansi 

1.2.2   Laporan Keuangan 

1.3      Akun/Perkiraan Dan 
Penggunaannya 

1.4      Siklus Akuntansi 

1.4.1   Sistem Akuntansi 
Berpasangan 

1.4.2   Siklus Akuntansi 

1.5      Akuntansi PDAM 

1.5.1  Siklus Akuntansi PDAM 

1.5.2   Kode Akun/Perkiraan Dan 
Penggunaannya 

1.5.3   Media Pencatatan 
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Gambar 1.1 
Siklus Akuntansi PDAM 

 

 

 

 

Penjabaran skema siklus akuntansi PDAM sebagai 
berikut: 

1. Transaksi/kegiatan yang terjadi harus diidentifikasi 

terlebih dahulu sebelum melakukan pencatatan 

(transactions recognition). Tiga hal yang perlu 

diperhatikan dalam indentifikas transaksi yaitu: 

- Apakah transaksi merupakan transaksi 

keuangan. 

- Perkiraan apa yang dipengaruhi oleh transaksi 
tersebut, bertambah atau berkurang, didebet 

atau dikredit. 

- Berapa nilai yang harus dicatat. 

2. Berdasarkan dokumen yang timbul, transaksi 

keuangan di catat dalam buku jurnal. Bila 

diperlukan, dokumen pendukung transaksi 

keuangan yang timbul, dicatat pula kedalam buku 

pembantu. 

Untuk transaksi sejenis yang terjadi berulang-ulang 

dicatat kedalam buku jurnal yang terdiri dari: 

- Daftar Voucher Utang yang Harus Dibayar 

(DVUD). 

 

Kegiatan / 
Transaksi Dokumen  Buku 

Jurnal/Harian 
Buku 
Besar 

Laporan 
Keuangan 

Buku 
Pembantu 

Laporan 
Pendukung 
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- Jurnal Rekening Air dan Non Air (JR). 

- Jurnal Penerimaan Kas/Bank (JBKB). 

- Jurnal Pemakaian Bahan Instalasi dan Kimia 

(JPBIK). 

- Jurnal Umum (JU). 

3. Jumlah kumulatif transaksi yang dicatat pada buku 

jurnal diposting ke dalam buku besar. 

Transaksi-transaksi yang telah dicatat kedalam 

buku-buku jurnal pada akhir bulan dijumlahkan, 

kemudian dimasukan (diposting) kedalam Buku 

Besar, kecuali jika diposting setiap terjadi 

transaksi. 

Buku-buku pembantu diselenggarakan sebagai 
rincian dari perkiraan-perkiraan Buku Besar 

tertentu. Tiap jenis Buku pembantu dibuatkan 

saldo per akhir bulan untuk 

dicocokkan/direkonsiliasi dengan saldo buku besar 

yang bersangkutan. 

4. Dari buku besar dibuat neraca lajur sebagai media 

perantara untuk memudahkan penyusunan neraca 

dan laba rugi. 

Neraca lajur bulanan disusun berdasarkan angka-

angka penjumlahan sisi debet dan kredit dalam 

buku besar pada bulan yang bersangkutan. 

Dari neraca lajur, dibuat laporan keuangan bulanan 

yang terdiri dari: neraca dan laporan laba rugi. 
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Selanjutnya rincian yang diperlukan untuk pos-pos 

yang terdapat didalam kedua laporan tadi dapat 

dibuat buku pembantu.  

1.5.2 Kode Akun/Perkiraan/Rekening 
Bagan akun/perkiraan/rekening dimaksudkan sebagai 
pedoman untuk pencatan-pencatan transaksi-transaksi 

keuangan agar didapat suatu pengelompokan yang tertib 

dan seragam diseluruh PDAM. 

Pengelompokan kode akun/perkiraan/rekening dibuat 

sedemikian rupa untuk memudahkan penyusunan 

laporan keuangan. Setiap saldo dalam pos neraca dan 

perhitungan laba/rugi harus diambil dari saldo 

akun/perkiraan/rekening dan jumlah kelompok 
akun/perkiraan/rekening yang bersangkutan tanpa 

reklasifikasi. 

Sistematika pernomoran kode akun/perkiraan/rekening 
PDAM terdiri dari enam digit, dengan penjelasan sebagai 

berikut: 

 

X X  .  X X  .  X X 

 

: Golongan Perkiraan 

: Kelompok Perkiraan 

: Kode Perkiraan 

: Sub perkiraan 
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1.5      Akuntansi PDAM 

1.5.1   Siklus Akuntansi PDAM 
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Penggunaannya 

1.5.3   Media Pencatatan 
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Untuk melengkapi penjelasan diatas, diberikan salah 

satu kode akun/perkiraan/rekening sebagai contoh 

berikut: 

Contoh kode akun/perkiraan/rekening: 

 

 

: Golongan Perkiraan =  Aset Lancar 
: Kelompok Perkiraan = Piutang Usaha 
: Kode Perkiraan  = Piutang Rekening Air 
: Sub Perkiraan  = Piutang Rekening Air  
        Kelompok Pelanggan II 

 

selanjutnya piutang rekening kelompok pelanggan II 

masih dapat dibagi kedalam beberapa jenis kelompok 

pelanggan II. Pembagian lebih lanjut tergantung pada 

kebutuhan. Sebagai contoh jika tedapat dua jenis 

kelompok pelanggan II misalnya rumah sangat 

sederhana (RSS) dan panti asuhan, maka dapat 

digunakan sub kode perkiraan sebagai berikut: 

13.01.21 = Piutang Rekening Pelanggan Rumah Sangat 
Sederhana 

13.01.22 = Piutang Rekening Pelanggan Panti Asuhan 

1.5.3 Media Pencatatan 
Media pencatatan transaksi yang digunakan PDAM terdiri 

dari: buku harian/jurnal, buku besar dan buku 
pembantu. 
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1. Buku Harian/Jurnal 
Buku harian/jurnal yang biasa jug disebut sebagai 

buku/media pencatatan transaksi pertama (book of 
original entry), dilakukan secara harian dan ditutup 

setiap akhir bulan. 
Pada garis besarnya ada 2 (dua) jenis buku 

harian/jurnal, yaitu buku harian/jurnal khusus dan buku 

harian/jurnal umum. 

Dalam buku harian/jurnal khusus dicatat data transaksi 

keuangan yang sudah dikelompokan sesuai dengan 

jenisnya, sedangkan buku harian/jurnal umum mencatat 

semua transaksi keuangan yang tidak dapat dicatat 

dalam buka harian/jurnal khusus. 
Secara keseluruhan tedapat 6 (enam) buku harian/jurnal 

yang terdiri dari 5 (lima) buku harian/jurnal khusus dan 

1 (satu) buku harian/jurnal umum yaitu: 

1) DVUD – Daftar Voucher Utang yang harus 
Dibayar 

Setiap transaksi biaya dan pembelian yang telah 

didukung oleh bukti-bukti yang cukup, harus segera 

dibuatkan bukti/pengakuan utang yg sah (voucher) yang 
merupakan dasar pencatatan kedalam DVUD. 

Selanjutnya berdasrkan DVUD ini dibuatkan jurnal ke 

masing-masing perkiraan biaya/aktiva yang 

bersangkutan dengan perkiraan lawan utang usah/non 

usaha. 

Dr. Persediaan   …………… 

Dr. Uang Muka Kerja  …………… 

Dr. Beban   …………… 
Cr. Utang Usaha  …………… 
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Setelah pembayaran dilakukan, pada saat DVUD 

dicantumkan tanggal pembayaran dan nomor cek. 

2) JR-Jurnal Rekening 

Dipergunakan untuk menjurnal semua 

rekening/penjualan air dan pendapatan non air yang 
diterbitkan, termasuk semua koreksi atas rekening 

penjualan air dan pendapatan non air. 

Jurnal yang timbul dari JR : 

Dr. Piutang Rekening Air  …………… 

Dr. Piutang Rekening Non Air  …………… 

Cr. Pendapatan Penjualan Air  …………… 

Cr. Pendapatan Non Air   …………… 

3) JPKB-Jurnal Penerimaan Kas/Bank 
Dipergunakan untuk menjurnal semua transaksi 

penerimaan kas/bank. 

Jurnal penerimaan kas/bank : 

Dr. Kas/Bank    …………… 

Cr. Piutang Rekening   …………… 

Cr. Piutang Rekening Non Air  …………… 

4) JBKB-Jurnal Bayar Kas/Bank 
Dipergunakan untuk menjurnal semua transaksi 
pembayaran kas/bank. 

Jurnal pembayaran kas/bank : 

Dr. Utang Usaha/Non Usaha  …………. 

Cr. Kas/Bank    …………. 
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Setelah pembayaran dilakukan, pada saat DVUD 

dicantumkan tanggal pembayaran dan nomor cek. 

2) JR-Jurnal Rekening 

Dipergunakan untuk menjurnal semua 

rekening/penjualan air dan pendapatan non air yang 
diterbitkan, termasuk semua koreksi atas rekening 

penjualan air dan pendapatan non air. 

Jurnal yang timbul dari JR : 

Dr. Piutang Rekening Air  …………… 

Dr. Piutang Rekening Non Air  …………… 

Cr. Pendapatan Penjualan Air  …………… 

Cr. Pendapatan Non Air   …………… 

3) JPKB-Jurnal Penerimaan Kas/Bank 
Dipergunakan untuk menjurnal semua transaksi 

penerimaan kas/bank. 

Jurnal penerimaan kas/bank : 

Dr. Kas/Bank    …………… 

Cr. Piutang Rekening   …………… 

Cr. Piutang Rekening Non Air  …………… 

4) JBKB-Jurnal Bayar Kas/Bank 
Dipergunakan untuk menjurnal semua transaksi 
pembayaran kas/bank. 

Jurnal pembayaran kas/bank : 

Dr. Utang Usaha/Non Usaha  …………. 

Cr. Kas/Bank    …………. 
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5) JPBIK-Jurnal Pemakaian Bahan Instalasi 
dan Kimia 

Dipergunakan untuk menjurnal semua 

pemakaian/pengeluaran bahan, alat perlengkapan dan 

menjurnal semua koreksi atas pengeluaran bahan, alat 
dan perlengkapan. 

Dr. Aktiva Tetap Produktif  …………… 

Dr. Aktiva Tetap Dalam Penyelesaian …………… 

Dr. Beban Pemeliharaan   …………… 

Dr. Beban Operasi Pengolahan Air …………… 

Dr. Rupa-Rupa    …………… 

Cr. Persediaan Bahan Operasi Kimia …………… 

Cr. Bahan instalasi   …………… 
 
6) Jurnal Umum (JU) 

Tidak semua transaksi keuangan dapat dicatat pada 
buku harian/jurnal khusus yang ada yaitu DVUD, JR, 

JPKB, JBKB dan JPBIK. Oleh karena itu, untuk mencatat 

transaksi-transaksi yang tidak dapat dikelompokan 

kedalam buku-buku harian khusus tersebut digunakan 

buku harian/jurnal umum termasuk penyesuaian 

(adjustment) yang diperlukan pada saat penyusunan 

laporan keuangan bulanan. 

Transaksi-transaksi yang lazimnya dibukukan kedalam 

buku jurnal umum, antara lain adalah: 
- Pencadangan biaya-biaya periodik (listrik, telepon 

dsb) yang terhitung pada akhir bulan; 

- Pembebanan biaya dibayar dimuka kedalam 

rekening biaya; 

- Penyusutan Aktiva tetap; 

- Debet/kredit nota; 
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- Penyisihan piutang; 

- Penghapusan piutang tak tertagih; 

- Penghapusan aktiva tetap; 

- Koreksi pembukuan diluar koreksi rekening air; 

- Lain-lain 

2. Buku Besar 
Transaksi yang telah di catat didalam buku-buku 

jurnal/harian pada tiap akhir bulan diposting (dibukukan 

berdasarkan perkiraannya masing-masing) ke dalam 

buku besar. Untuk transaksi yang dicatat kedalam buku 

jurnal umum, posting dapat dilakukan pada saat yang 

bersamaan dengan pencatatan kedalam jurnal umum 

tersebut. Angka-angka saldo buku besar selanjutnya 

digunakan sebagai dasar penyusunan Neraca Lajur. 

3. Buku Pembantu 

Buku ini harus dibuat sebagai rincian buku besar untuk 
perkiraan-perkiraan tertentu. Dari buku pembantu yang 

ada dibuatkan daftar saldo pada akhir bulan untuk 

dicocokan dengan saldo perkiraan buku besar yang 

bersangkutan. Buku-buku pembantu yang terpenting 

antara lain adalah: 

1) BPPP-Buku Pembantu Piutang Pelanggan 

Buku ini merupakan rincian perkiraan buku besar 

piutang pelanggan air dan non air. 
2) BPU-Buku Pembantu Utang 

Buku ini merupakan rincian perkiraan buku besar 

utang. Setiap kreditur sebaiknya dicatat dalam satu 

kartu BPU. 

3) KPS-Kartu Persediaan 
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Buku ini merupakan rincian perkiraan persediaan. 

Tiap jenis dan ukuran barang dalam persediaan 

sebaiknya dicatat dalam satu KPS. 

4) BPAT-Buku Pembantu Aset Tetap 

Buku ini merupakan rincian perkiraan buku besar 
aset. Setiap aktiva tetap sebaiknya dicatat dalam 

satu kartu BPAT. 

5) BPB-Buku Pembantu Beban 

Buku ini merupakan rincian perkiraan buku besar 

beban. Tiap perkiraan beban sebaiknya dicatat 

dalam satu kartu BPB. 

 

 

 

 



 

BAB II 

TINJAUAN UMUM SAK ETAP DAN 

KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN 

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN 

(KDPPLK) 
 

 

Modul SAK ETAP Buku 1 
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BAB 2 
 
TINJAUAN UMUM 
SAK ETAP DAN 
KERANGKA DASAR 
PENYUSUNAN DAN 
PENYAJIAN LAPORAN 
KEUANGAN (KDPPLK) 
 

 
 
 

2.1 Pendahuluan 

Indonesia saat ini memiliki tiga pilar standar akuntansi 

yang berlaku untuk seluruh entitas dan satu pilar standar 

akuntansi yang hanya berlaku untuk organisasi 

pemerintahan. Untuk menjamin keseragaman laporan 
keuangan, memudahkan penyusun laporan keuangan dan 

meminimalkan bias dari penyusunannya, serta 

memudahkan auditor, dan pembaca laporan keuangan 

dalam menginterpretasikan dan membandingkan laporan 

keuangan entitas yang berbeda, dibutuhkan suatu standar 

akuntansi. 

Tiga pilar standar akuntansi yang ada di Indonesia adalah 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Akuntansi 
Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), 

dan Standar Akuntansi Keuangan Syariah. SAK digunakan 

oleh entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, 

 

Bab 1 
Teori Dasar 
Akuntansi 

Bab 2  
Tinjauan Umum 
SAK ETAP dan 

Kerangka Dasar 
Penyusunan 

dan Penyajian 
Laporan 

Keuangan 
(KDPPLK) 

Bab 3 
Kebijakan 
Akuntansi 

 

2.1      Pendahuluan 

2.2       Kerangka Dasar Penyusunan 
dan Penyajian Laporan 
Keuangan (KDPPLK) 

2.3       Ruang Lingkup 

2.4       konsep dan Prinsip Pervasif 

2.4.1    Tujuan Laporan Keuangan 

2.4.2    Karakteristik kualitatif 
informasi dalam laporan 
keuangan 

2.4.3    Pengakuan Unsur-Unsur 
Laporan Keuangan 

2.4.4    Pengukuran Unsur-Unsur 
Laporan Keuangan 

2.4.5    Neraca 

2.4.6    Laporan Laba Rugi 

2.4.7    Prinsip Pengakuan Dan 
Pengukuran Berpengaruh 
Luas (Pervasif) 

2.5 Dasar Akrual 

2.6 Saling Hapus 

2.7       Penyajian Laporan Keuangan 
Berdasarkan SAK ETAP 

2.7.1    Penyajian Wajar 

2.7.2    Kepatuhan Terhadap SAK 
ETAP 

2.7.3    Kelangsungan Usaha 

2.7.4    Frekuensi Pelaporan 

2.7.5    Penyajian yang Konsisten 

2.7.6    Materialitas dan  
Penggabungan (Agresif) 

2.7.7    Laporan Keuangan Lengkap 

2.7.8    Identifikasi Laporan Keuangan 

2.8       Kebijakan Akuntansi, Etimasi 
dan Kesalahan 

2.8.1    Kebijakan Akuntansi 

2.8.2   Perubahan Estimasi 

2.8.3    Koreksi Kesalahan Periode Lalu 
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antara lain entitas yang telah mengajukan pernyataan 

pendaftaran, atau  

dalam proses pengajuan pernyataan pendaftar pada 

otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan 

penerbitan efek di pasar modal atau entitas menguasai 
aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok 

besar masyarakat seperti bank, entitas asuransi, pialang 

dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan 

bank investasi. 

SAK ETAP di sahkan oleh Dewan Standar Akuntansi 

Keuangan Indonesia pada tanggal 19 Mei 2009, dan di 

publikasikan pertama kali pada tanggal 19 Juli 2009 

bertepatan dalam acara Seminar Nasional Akuntansi "Tiga 
pilar Standar Akuntansi Indonesia" yang dilaksanakan oleh 

Universitas Brawijaya dan Ikatan Akuntan Indonesia telah 

memperkenalkan exposure draftnya dengan nama Standar 

Akuntansi UKM (Usaha Kecil dan Menengah), namun 

mengingat definisi UKM sendiri sering berubah, maka untuk 

menghindari kerancuan, standard ini diberi nama SAK 

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP). 

Apabila SAK ETAP ini telah berlaku efektif, maka 
perusahaan kecil seperti UKM tidak perlu membuat laporan 

keuangan dengan menggunakan PSAK umum yang berlaku. 

Di dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak 

kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan PSAK 

dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. 

Perbedaan secara kasat mata dapat dilihat dari ketebalan 

SAK ETAP yang hanya sekitar seratus halaman dengan 

menyajikan 30 bab. 
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Sesuai dengan ruang lingkup SAK ETAP maka Standar ini 

dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa 

akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang 

dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas 

publik signifikan; dan tidak menerbitkan laporan keuangan 
untuk tujuan umum (general purpose financial statement) 
bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal 

adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam 

pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat 

kredit.  

Lebih lanjut ruang lingkup standar ini juga menjelaskan 

bahwa Entitas dikatakan memiliki akuntabilitas publik 

signifikan jika : proses pengajuan pernyataan pendaftaran, 
pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan 

penerbitan efek di pasar modal; atau entitas menguasai 

aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok 

besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang 

dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan 

bank investasi. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik 

signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas 

berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan 
standar tersebut. Hal ini dimungkinkan apabila pihak 

otoritas berwenang merasa ketentuan pelaporan dengan 

menggunakan PSAK terlalu tinggi biayanya ataupun terlalu 

rumit untuk entitas yang mereka awasi. 

SAK ETAP ini telah berlaku efektif per 1 Januari 2011 

namun penerapan dini per 1 Januari 2010 diperbolehkan. 

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP 

harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara 
penuh (explicit and unreserved statement) atas kepatuhan 
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tersebut dalam catatan atas laporan keuangan, laporan 

keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP, 

kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP. 

Apabila perusahaan memakai SAK ETAP, maka auditor yang 

akan melakukan audit di perusahaan tersebut juga akan 

mengacu kepada SAK ETAP. 

Mengingat kebijakan akuntansi SAK ETAP di beberapa 
aspek lebih ringan daripada PSAK, maka ketentuan transisi 

dalam SAK ETAP ini cukup ketat. Pada BAB 29 misalnya 

disebutkan bahwa pada tahun awal penerapan SAK ETAP 

yakni 1 January 2011, Entitas yang memenuhi persyaratan 

untuk menerapkan SAK ETAP dapat menyusun laporan 

keuangan tidak berdasarkan SAK ETAP tetapi berdasarkan 

PSAK non-ETAP sepanjang diterapkan secara konsisten. 

Entitas tersebut tidak diperkenankan untuk kemudian 

menerapkan SAK ETAP ini untuk penyusunan laporan 
keuangan berikutnya. Oleh sebab itu per 1 Januari 2011, 

perusahaan yang memenuhi definisi Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik harus memilih apakah akan tetap 

menyusun laporan keuangan menggunakan PSAK atau 

beralih menggunakan SAK-ETAP.  

Untuk menjamin keseragaman laporan keuangan, 

memudahkan penyusun laporan keuangan dan 

meminimalkan bias dari penyusunanya, memudahkan 

auditor, memudahkan pembaca laporan keuangan dalam 

menginterpretasikan dan membandingkan laporan 

keuangan entitas yang berbeda, dibutuhkan suatu standar 

akuntansi. 
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2.2 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian 
Laporan Keuangan (KDPPLK) 

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan (KDPPLK) merupakan suatu konsep yang 

mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan 
menjadi acuan bagi berbagai pihak seperti : 

a. Tim penyusun standar akuntansi keuangan dalam 

melaksanakan tugasnya; 

b. Penyusun laporan keuangan untuk mengatasi masalah 

akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi; 

c. Auditor eksternal dalam penilaian kewajaran pos-pos 

laporan keuangan; 

d.  Pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan 
informasi keuangan. 

2.3 Ruang Lingkup 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan suatu 

entitas yang didirikan oleh Pemerintah  air minum kepada 

masyarakat. PDAM sebagai entitas yang tidak terdaftar di 
pasar modal, ekuitasnya hanya berupa penyertaan 

pemerintah, saldo laba ditahan/diakumulasi kerugian. PDAM 

menerbitkan laporan keuangan hanya untuk tujuan umum 

bagi pengguna eksternal seperti pemilik dan kreditur dalam 

hal ini Kementerian Keuangan. Karena itu, PDAM menganut 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas 

Publik (SAK ETAP). KDPPLK yang ada dalam modul ini 

merupakan KDPPLK seperti diatur dalam SAK ETAP. 
Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk 

digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa 

 
 

2.1      Pendahuluan 

2.2       Kerangka Dasar 
Penyusunan dan 
Penyajian Laporan 
Keuangan (KDPPLK) 

2.3       Ruang Lingkup 

2.4       konsep dan Prinsip Pervasif 

2.4.1    Tujuan Laporan Keuangan 

2.4.2    Karakteristik kualitatif 
informasi dalam laporan 
keuangan 

2.4.3    Pengakuan Unsur-Unsur 
Laporan Keuangan 

2.4.4    Pengukuran Unsur-Unsur 
Laporan Keuangan 

2.4.5    Neraca 

2.4.6    Laporan Laba Rugi 

2.4.7    Prinsip Pengakuan Dan 
Pengukuran Berpengaruh 
Luas (Pervasif) 

2.5 Dasar Akrual 

2.6 Saling Hapus 

2.7       Penyajian Laporan Keuangan 
Berdasarkan SAK ETAP 

2.7.1    Penyajian Wajar 

2.7.2    Kepatuhan Terhadap SAK 
ETAP 

2.7.3    Kelangsungan Usaha 

2.7.4    Frekuensi Pelaporan 

2.7.5    Penyajian yang Konsisten 

2.7.6    Materialitas dan  
Penggabungan (Agresif) 

2.7.7    Laporan Keuangan Lengkap 

2.7.8    Identifikasi Laporan Keuangan 

2.8       Kebijakan Akuntansi, Etimasi 
dan Kesalahan 

2.8.1    Kebijakan Akuntansi 

2.8.2   Perubahan Estimasi 

2.8.3    Koreksi Kesalahan Periode Lalu 

 



Kode Buku : SE 1             

Akuntansi PDAM    II - 6 

akuntabilitas publik adalah entitas yang memiliki dua kriteria 

yang menentukan apakah suatu entitas tergolong entitas 

tanpa akuntabilitas publik (ETAP) yaitu: 

1. Tidak Memiliki Akuntabilitas Publik yang 
Signifikan 

Suatu entitas dikatakan memiliki akuntabilitas yang signifikan 

jika: 

a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau 

entitas dalam proses pengajuan pernyataan 

pendaftaran pada otoritas pasar modal (BAPEPAM-LK) 

atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di 

pasar modal. Oleh sebab itu Bapepam sendiri telah 

mengeluarkan surat edaran (SE) Bapepam-LK No. SE-
06/BL/2010 tentang larangan penggunaan SAK ETAP 

bagi lembaga pasar modal, termasuk emiten, 

perusahaan publik, manajer investasi, sekuritas, 

asuransi, reksadana, dan kontrak investasi kolektif. 
b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia 

untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, 

entitas asuransi, pialang dan/atau pedagang efek, dana 

pensiun, reksadana, dan bank investasi. 

2. Tidak Menerbitkan Laporan Keuangan untuk 
Tujuan Umum (General Purpose Financial 
Statements) Bagi Pengguna Eksternal 

Contoh pengguna eksternal adalah : 

a. Pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan 

usaha; 

b. Kreditur; 

c. Lembaga pemeringkat kredit. 
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Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan 

menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat 

regulasi yang mengizinkan pengguna SAK ETAP. Contohnya 

Bank Perkreditan Rakyat yang telah diijinkan oleh Bank 

Indonesia menggunakan SAK ETAP mulai 1 Januari 2010 
sesuai dengan SE No. 11/37/DKBU tanggal 31 Desember 

2009. 

Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM)  tidak memiliki 

akuntabilitas publik signifikan dan Laporan Keuangannya 

diterbitkan bukan untuk tujuan umum (General Purpose 
Financial statement) bagi pengguna eksternal. Dengan 

demikian PDAM dapat menerapkan SAK ETAP dalam 

penyusunan laporan keuangannya. 

1. Petunjuk Teknis Penerapan SAK ETAP ini dimaksudkan 

untuk digunakan oleh PDAM dalam penyusunan 

Laporan Keuangan sesuai SAK ETAP, sepanjang PDAM 

yang bersangkutan tidak menyatakan diri atau telah 

memenuhi persyaratan 

2. Sebagai entitas yang memiliki akuntabilitas publik 

yang signifikan.  

3. Petunjuk Teknis ini menguraikan: 
a. Konsep dan Prinsip Pervasif Laporan Keuangan. 

b. Unsur-unsur Laporan Keuangan; 

c. Komponen Laporan Keuangan; 

d. Penyajian Laporan Keuangan;  

e. Pengakuan dan Pengukuran pos pos Laporan 
Keuangan; 

f. Pengungkapan atas informasi penting dan 

signifikan atas pos-pos laporan keuangan; 
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g. Penjelasan dan Ilustrasi penerapan SAK ETAP. 

4. Jika PDAM melakukan transaksi yang tidak diatur pada 

SAK ETAP, maka PDAM menerapkan ketentuan yang 

berlaku pada SAK UMUM. 

2.4 Konsep dan Prinsip Pervasif 

2.4.1 Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi 
posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas 

suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh 

siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan 

keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi 

tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan 

juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen    

(stewardship) atau pertanggung jawaban manajemen atas 
sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

2.4.2 Karakteristik kualitatif informasi dalam 
laporan keuangan 

Laporan keuangan PDAM harus memiliki karakteristik  

kualitatif yang meliputi: 

a. Dapat dipahami 
Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat 

dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna 
diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang 

aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan 

untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan 

yang wajar. 
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b. Relevan 
Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi 

keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu 

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau 

masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi 
mereka di masa lalu. 

c. Materialitas 
Informasi dipandang material jika kelalaian untuk 

mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi 

tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna 

yang diambil atas dasar laporan keuangan. 

d. Keandalan 
Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan 
material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang 

seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan 

dapat disajikan. 

e. Substansi  Mengungguli  Bentuk  
Transaksi,  peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan 

sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan 

hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan 

keandalan laporan keuangan. 

f. Pertimbangan Sehat 
Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada 

saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi 

ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak 

disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak 

disajikan lebih rendah. 
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g. Kelengkapan 
Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan 

harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. 

Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan 

informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena 
itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau 

dari segi relevansi. 

h. Dapat Dibandingkan 
Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan 

entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan 

posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat 

membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk 

mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan 
posisi keuangan secara relatif. 

i. Tepat Waktu 
Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan 

keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika 

terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, 

maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan 

relevansinya. 

j. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat 
Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediannya. 

2.4.3 Pengakuan Unsur-Unsur Laporan Keuangan 

Suatu transaksi ekonomi yang terjadi dalam operasional 

PDAM harus diakui sebagai pos dalam neraca atau laporan 

laba rugi apabila memenuhi kriteria berikut : 

1) Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait 
dengan pos tersebut akan mengalir dari atau kedalam 

PDAM. Manfaat ekonomis yang mengalir keluar PDAM 
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diakui sebagai kewajiban atau beban, sedangkan yang 

kedalam PDAM diakui sebagai aset atau penghasilan. 

Konsep probabilitas digunakan dalam kriteria 

pengakuan, dengan pengertian bahwa ada suatu kajian 

terhadap derajat ketidakpastian yang melekat pada 
arus manfaat ekonomi di masa depan. Kajian tersebut 

dilakukan atas dasar bukti yang terkait dengan kondisi 

yang tersedia pada akhir periode penyusunan laporan 

keuangan. 

2) Pos tersebut memiliki nilai yang dapat diukur dengan 

andal. Nilai transaksi ekonomi seringnya sudah 

diketahui dengan pasti, namun adakalanya melalui 

estimasi. Penggunaan estimasi yang layak merupakan 
bagian penting dalam penyusunan laporan keuangan 

tanpa mengurangi tingkat keandalan.  
 

2.4.4 Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan 

Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang yang 

digunakan PDAM untuk mengukur aset, kewajiban, 

penghasilan dan beban dalam laporan  keuangan. Proses ini 

termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu. Dasar 
pengukuran yang diperkenankan hanya ada dua yaitu biaya 

historis dan nilai wajar. 

Aset dicatat dengan nilai historis artinya bahwa aset dicatat 

dengan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau 

nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk 

memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat 

dengan nilai historis, artinya bahwa kewajiban dicatat 

sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai 

 
 

2.1      Pendahuluan 

2.2       Kerangka Dasar Penyusunan 
dan Penyajian Laporan 
Keuangan (KDPPLK) 

2.3       Ruang Lingkup 

2.4       konsep dan Prinsip Pervasif 

2.4.1    Tujuan Laporan Keuangan 

2.4.2    Karakteristik kualitatif 
informasi dalam laporan 
keuangan 

2.4.3    Pengakuan Unsur-Unsur 
Laporan Keuangan 

2.4.4    Pengukuran Unsur-Unsur 
Laporan Keuangan 

2.4.5    Neraca 

2.4.6    Laporan Laba Rugi 

2.4.7    Prinsip Pengakuan Dan 
Pengukuran Berpengaruh 
Luas (Pervasif) 

2.5 Dasar Akrual 

2.6 Saling Hapus 

2.7       Penyajian Laporan Keuangan 
Berdasarkan SAK ETAP 

2.7.1    Penyajian Wajar 

2.7.2    Kepatuhan Terhadap SAK 
ETAP 

2.7.3    Kelangsungan Usaha 

2.7.4    Frekuensi Pelaporan 

2.7.5    Penyajian yang Konsisten 

2.7.6    Materialitas dan  
Penggabungan (Agresif) 

2.7.7    Laporan Keuangan Lengkap 

2.7.8    Identifikasi Laporan Keuangan 

2.8       Kebijakan Akuntansi, Etimasi 
dan Kesalahan 

2.8.1    Kebijakan Akuntansi 

2.8.2   Perubahan Estimasi 

2.8.3    Koreksi Kesalahan Periode Lalu 

 



Kode Buku : SE 1             

Akuntansi PDAM    II - 12 

wajar dari aset non kas yang diterima sebagai penukar dari 

kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. 

Nilai wajar adalah jumlah yang digunakan untuk 

mempertukarkan aset, atau untuk menyelesaikan suatu 

kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan 
memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang 

wajar. 

2.4.5 Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan PDAM yang terdiri 

atas aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu saat tertentu. 

Unsur-unsur ini didefinisikan sebagai berikut:  

a. Aset adalah sumber daya yang dikuasai sebagai akibat 

dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan diperoleh 
PDAM. Manfaat ekonomis di masa yang akan datang 

yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset 

tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung 

maupun tidak langsung, terhadap aliran kas dan setara 

kas kepada  PDAM. Arus Kas tersebut dapat terjadi 

melalui penggunaan  aset atau pelepasan aset. 

Beberapa aset, misalnya aset tetap memiliki bentuk 

fisik. Namun demikian bentuk fisik tersebut tidak 
esensial untuk menentukan eksistensi aset. Beberapa 

aset adalah tidak berwujud. Dalam menentukan 

eksistensi aset, hak milik tidak esensial. Misalnya, 

properti yang diperoleh melalui sewa adalah aset jika 

PDAM mengendalikan manfaat yang diharapkan 

mengalir dari properti tersebut. 

b. Kewajiban merupakan kewajiban masa kini perusahaan 

yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang 
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penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar 

dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat 

ekonomi. Kewajiban dapat berupa kewajiban hukum 

dan kewajiban kosntruktif. Kewajiban dapat dipaksakan 

menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak 
mengikat atau peraturan perundangan. Kewajiban 

konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan 

PDAM ketika : (a) oleh praktik baku masa lalu, 

kebijakan yang telah dipublikasikan atau pernyataan 

kini yang cukup spesifik, PDAM telah memberikan 

indikasi kepada pihak lain bahwa PDAM akan menerima 

tanggung jawab tertentu; dan (b) akibatnya, 

menimbulkan ekspektasi kuat dan sah kepada pihak 
lain bahwa PDAM akan melaksanakan tanggung jawab 

tersebut. 

Penyesuaian suatu kewajiban masa kini biasanya 

melibatkan pembayaran kas, penyerahan aset lain, 

pemberian jasa, penggantian kewajiban tersebut 

dengan kewajiban lain, atau konvensi kewajiban 

menjadi ekuitas. Kewajiban juga dapat dihapuskan 

dengan cara lain, seperti kreditur membebaskan atau 
membatalkan haknya.  

c. Ekuitas adalah hak residual atas aset suatu perusahaan 

setelah dikurangi semua kewajiban. 

2.4.6 Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi menggambarkan hasil usaha PDAM pada 

periode waktu tertentu yang merupakan hubungan antara 

penghasilan dan beban perusahaan. Unsur-unsur laporan 

laba rugi yang secara langsung terkait dengan pengukuran 

laba/rugi adalah penghasilan dan beban.  
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a. Penghasilan  
Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat 

ekonomis selama periode pelaporan dalam bentuk arus 

masuk atau peningkatan aset, atau penurunan yang 

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari 
konstribusi pemilik.   

Penghasilan meliputi pendapatan (revenues) dan 

keuntungan (gains).  
1) Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari 

pelaksanaan aktivitas PDAM yang biasa dikenal 

dengan sebutan seperti penjualan air, pendapatan 

non air, pendapatan bunga, dan lain lain. 

 
2) Keuntungan mencerminkan pos yang memenuhi 

definisi penghasilan, tetapi bukan pendapatan. 

Misalnya, kenaikan nilai investasi pada surat 

berharga yang dimiliki oleh PDAM. 

b. Beban  
Beban (expense) mencakup beban dan kerugian yang 

timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan.  
1) Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas 

perusahaan yang biasa, menurut fungsi beban 

adalah  : 

* beban sumber air baku  

* beban pengolahan air  

* beban transmisi distribusi  

* beban pegawai  

* beban penyusutan 

* beban bunga. 
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Sementara beban menurut sifatnya adalah : 

* Beban pegawai 

* Beban pemeliharaan 

* Beban energi 

* Beban penyusutan 
* Beban penurunan nilai aset 

* Beban penyisihan 

* Beban pemeliharaan 

* Beban administrasi kantor 

* Beban transportasi 

Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau 

berkurangnya aset seperti kas dan setara kas, 

persediaan, dan aset tetap.  
 

2) Kerugian mencerminkan pos yang memenuhi 

definisi beban yang mungkin atau tidak mungkin 

timbul dari pelaksanaan aktivitas perusahaan, 

misalnya: penurunan nilai piutang, penurunan nilai 

persediaan, penurunan nilai aset tetap, dan 

penurunan nilai investasi pada surat berharga. 

2.4.7 Prinsip Pengakuan dan Pengukuran 
Berpengaruh Luas (Pervasif) 

Pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasilan 

dan beban didasarkan pada prinsip pervasif dari Kerangka 
Dasar Pengukuran dan Penyajian Laporan Keuangan 

(KDPPLK) sebagaimana diatur dalam SAK ETAP. Jika SAK 

ETAP tidak secara spesifik mengatur suatu transaksi, 

peristiwa atau kondisi lainnya yang terjadi pada PDAM, maka 

manajemen harus menggunakan SAK Umum dalam 
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pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasilan, 

dan beban. 

2.5 Dasar Akrual 

PDAM harus menyusun laporan keuangan (kecuali laporan 

arus kas) dengan menggunakan dasar akrual. Dengan 

dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, 

ekuitas, penghasilan, dan beban (unsur-unsur laporan 
keuangan) pada saat terjadinya transaksi, bukan pada saat 

kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. 

2.6 Saling Hapus 

Saling hapus tidak diperkenankan atas aset dengan 

kewajiban, atau penghasilan dengan beban. Misalnya, 
piutang kepada A dengan hutang kepada A, dan pendapatan 

penjualan dengan beban penjualan 

2.7 Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan 
SAK ETAP 

 

2.7.1 Penyajian Wajar 

Laporan Keuangan PDAM wajib menyajikan dengan wajar 
posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dengan 

memenuhi hal-hal sebagai berikut: 

a. Penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan 

kondisi lain yang sesuai dengan definisi aset, kewajiban, 

penghasilan dan beban.  

b. Pengungkapan tambahan atas Laporan Keuangan PDAM 

yang diperlukan. 
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2.7.2 Kepatuhan Terhadap SAK ETAP 

Laporan Keuangan PDAM harus membuat pernyataan secara 

eksplisit atas kepatuhan terhadap SAK ETAP secara 

keseluruhan dalam catatan atas laporan keuangan pada 

point kebijakan akuntansi. contoh, "Laporan Keuangan PDAM 
'X' disusun berdasarkan SAK ETAP."  

2.7.3 Kelangsungan Usaha 

1. Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen 

PDAM wajib membuat penilaian kemampuan PDAM 

melanjutkan kelangsungan usahanya (penilaian atas 
going concern).  

2. Jika manajemen PDAM menyadari terdapat ketidak 

pastian material terkait peristiwa/kondisi yang 

mengakibatkan keraguan signifikan atas kemampuan 

PDAM melanjutkan usahanya (misalnya, kerugian yang 

terus menerus sehingga mencapai 75% dari ekuitas), 

maka PDAM harus mengungkapkan ketidakpastian 

tersebut dalam catatan atas laporan keuangan.  
3. Jika terdapat ketidakpastian material terkait 

peristiwa/kondisi yang mengakibatkan keraguan 

signifikan atas kemampuan PDAM melanjutkan 

usahanya, manajemen PDAM harus mengungkapkan 

rencana aksi untuk mengatasi kondisi ketidakpastian 

tersebut di dalam laporan keuangannya. Rencana aksi 

tersebut dapat berbentuk, antara lain: 

a. Penambahan modal dari pemilik; 
b. Penyesuaian tarif air; 

c. Kerjasama dengan pihak ketiga; 

d. Peningkatan efisiensi; 
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e. Perubahan komposisi pelanggan; 

f. Penurunan Non Revenue Water. 

2.7.4 Frekuensi Pelaporan 

PDAM menyajikan secara lengkap laporan keuangan 

minimum satu tahun sekali secara komparatif dengan 

laporan keuangan tahun sebelumnya.  

2.7.5 Penyajian yang Konsisten 

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan harus 
disajikan secara konsisten antar periode pelaporan. 

2.7.6 Materialitas dan Penggabungan (Agregasi) 

Pos-pos dalam laporan keuangan yang material disajikan terpisah, 
misalnya kendaraan roda empat termasuk aset tetap, tetapi posnya 
disajikan terpisah dari aset tetap lainnya. sedang yang tak material 
digabung dengan pos-pos yang memiliki sifat atau fungsi yang 
sejenis, antara lain aset lain-lain yang merupakan gabungan dari 
aset yang sejenis. 

2.7.7 Laporan Keuangan Lengkap 

Laporan keuangan PDAM meliputi:  
a. Neraca;  
b. Laporan laba rugi;  
c. Laporan perubahan ekuitas  
d. Laporan arus kas; dan  

e. Catatan atas laporan keuangan 

2.7.8 Identifikasi Laporan Keuangan 

1. PDAM harus mengidentifikasikan secara jelas setiap komponen 
laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan.  

2. Informasi berikut harus disajikan dan diulangi di halaman-
halaman laporan keuangan:  
a. Nama PDAM;  
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b. Tanggal/periode lap keuangan; 
c. Mata uang pelaporan (dalam Rupiah); 
d. Pembulatan angka dalam ribuan Rupiah. 

3. PDAM juga harus mengungkapkan di catatan atas laporan 
keuangan:  
a. Domisili dan bentuk hukum PDAM serta alamat kantornya 

yang terdaftar;  
b. Penjelasan sifat operasi dan aktivitas utamanya. 

2.8 Kebijakan Akuntansi, Estimasi dan Kesalahan 

2.8.1 Kebijakan Akuntansi 

Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan 
praktik tertentu yang diterapkan dalam penyusunan dan 
menyajikan laporan keuangan. PDAM harus mengubah kebijakan 
akuntansinya hanya jika perubahan tersebut disyaratkan berubah 
sesuai SAK ETAP atau akan menghasilkan informasi yang andal dan 
lebih relevan mengenai pengaruh transaksi, peristiwa atau kondisi 
lainnya. 
PDAM harus mencatat dan menerapkan perubahan kebijakan 
akuntansi sebagai akibat perubahan persyaratan dalam SAK ETAP 
dan menerapkan secara retrospektif. Secara retrospektif berarti 
PDAM harus menerapkan kebijakan kebijakan akuntansi baruuntuk 
informasi komparatif periode lalu untuk tanggal paling awal dimana 
hal tersebut adalah praktis, seolah-olah kebijakan akuntansi baru 
tersebut telah diterapkan sebelumnya. 

2.8.2 Perubahan Estimasi 
Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat 
aset atau kewajiban, atau jumlah konsumsi periodic suatu aset, 
yang berasal dari pengujian status sekarang dari, dan ekspektasi 
dan manfaat ekonomi dan kewajiban masa mendatang yang terkait 
dengan aset dan kewajiban. 
PDAM harus mengakui pengaruh perubahan estimasi akuntansi 
secara prospektif dengan memasukkannya ke laporan laba rugi.  
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2.8.3 Koreksi Kesalahan Periode Lalu 

Kesalahan periode lalu adalah kelalaian dan kesalahan 

pencatatan dalam laporan keuangan untuk satu atau lebih 

periode lalu yang muncul dari kegagalan untuk 

menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi yang 

andal yang tersedia ketika laporan diterbitkan dan di 

ekspektasi dengan layak seharusnya diperoleh dan 
dimasukkan dalam penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan tersebut. 
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BAB 3 

KEBIJAKAN 
AKUNTANSI 

 

 

 

 

Kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar, konvensi, aturan 

dan praktik tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas 
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. 

Kebijakan akuntansi dalam modul ini mencakup kebijakan 

akuntansi dalam modul ini mencakup kebijakan akuntansi 

beberapa akun/perkiraan/rekening penting terkait 

operasional PDAM sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). 

Kebijakan akuntansi atas akun/perkiraan/rekening 

menguraikan definisi, pengakuan, pengukuran dan 
pengungkapan. 

3.1 Kas dan Setara Kas 

A. Definisi 
 Kas adalah uang kertas dan logam baik rupiah 

maupun mata uang asing yang berlaku sebagai 

alat pembayaran yang sah. 

Bab 2  
Tinjauan Umum 
SAK ETAP dan 

Kerangka Dasar 
Penyusunan dan 

Penyajian 
Laporan 

Keuangan 
(KDPPLK) 

 

Bab 1 
Teori Dasar 
Akuntansi 

Bab 3 
Kebijakan 
Akuntansi 
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 3.4     Persediaan 

 3.5    Aset Tetap 

 3.6    Properti Investasi 

 3.7    Aset Tidak Berwujud 

 3.8    Investasi pada Join Venture 
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dan Jangka Panjang 

 3.10   Imbalan Kerja 
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 Bank adalah simpanan dalam bentuk giro atau 
tabungan yang dapat digunakan sebagai alat 

pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan 

setiap saat. 

 Setara Kas adalah invenstasi jangka pendek dan 
sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi 

komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan 

investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi 

yang umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas 

hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu 

kurang dari tiga bulan sejak tanggal perolehan. 

B. Pengakuan 
Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau 

dikeluarkan PDAM. Kas dan setara kas berkurang pada saat 

digunakan atau pada saat dicadangkan (kas yang 

dicadangkan untuk tujuan tertentu). 

C. Pengukuran 
Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominalnya 

D. Pengungkapan 
 Rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas 

 Saldo bank berdasarkan kelompok jenis 
rekeningnya 

 Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya 

3.2 Investasi Jangka Pendek 

A. Definisi 
Investasi jangka pendek adalah penanaman dana dalam 

waktu tiga sampai dengan dua belas bulan, bertujuan untuk 

mendapatkan pendapatan. 
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B. Pengakuan 
Penempatan dana sebagai investasi jangka pendek diakui 

pada saat penyerahan dana kepada pihak lain. 

C. Pengukuran 
Penempatan dana sebagai investasi jangka pendek diukur 
pada nilai nominalnya 

D. Pengungkapan 
 Kebijakan akuntansi investasi jangka pendek 

 Rincian jenis dan jumlah penempatan dana 

 Jenis mata uang 

 Tingkat bungan dan jangka waktu 

 Jumlah penempatan dana yang dijadikan jaminan 

dan alasannya 

3.3 Piutang 

A. Definisi 
Piutang air dan atau penjualan non air dan lainnya yang 

akan diterima pembayarannya pada masa yang akan datang. 

Piutang terbagi atas: 

a. Piutang Usaha yaitu piutang yang timbul dari 

transaksi penjualan air dan non air; dan 

b. Piutang Non Usaha yaitu piutang yang timbul dari 

transaksi lainnya. Misalnya: Piutang Pegawai. 

B. Pengakuan 

a. Piutang Usaha diakui dengan terbitnya Daftar 

Rekening Ditagih (DRD) Air dan Daftar 

Piutang/Tagihan Non Air; 

b. Piutang non usaha diakui apabila ada 

kemungkinan bahwa manfaat ekonomi akan 
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mengalir ke PDAM dan mempunyai nilai yang 

dapat diukur dengan andal. 

C. Pengukuran  
a. Piutang usaha penjualan air dicatat sebesar 

tagihan pemakaian air kepada pelanggan yang 
tertera dalam DRD Air. Piutang usaha penjualan 

non air dicatat sebesar tagihan non air.  

b. Piutang non usaha dicatat sebesar nilai wajar 

yang dapat direalisasi. 

D. Penyisihan Piutang 
 Piutang usaha 

Pada setiap tanggal pelaporan, PDAM harus melakukan 

penyisihan kerugian piutang secara kolektif/kelompok 

pelanggan (pelanggan rumah tangga, niaga, sosial, industri, 

instansi pemerintah, dan lain-lain), yang dibentuk untuk 

menutup kemungkinan kerugian yang timbul. Besarnya 
ditentukan berdasarkan rata-rata piutang tak tertagih untuk 

tiga tahun terakhir pada masing-masing kelompok, dan 

khusus untuk penyisihan kerugian piutang masuk sebagai 

kelompok beban administrasi.  
 

3.4 Persediaan 

A. Definisi 
Yang dimaksudkan persediaan disini adalah aset dalam 

bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam 
proses produksi, yang meliputi: 

 Persediaan Bahan kimia,  

 Persediaan Bahan operasi lainnya.   

 Persediaan Bahan ATK 
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 Persediaan Bahan Instalasi (water meter, pipa-
pipa, Asesoris, dan suku cadang) 

B. Pengakuan 
a. Persediaan diukur pada biaya perolehannya yang 

meliputi seluruh biaya pembelian dan biaya yang 

dapat dibebankan secara langsung serta biaya 

lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan 

ke kondisi dan lokasi sekarang. 
b. Biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, 

bea impor, pajak lainnya (kecuali yang kemudian 

dapat direstitusi kepada otoritas pajak), biaya 

pengangkutan, biaya penanganan. Diskon, 

potongan, dan lainnya yang serupa dikurangkan 

dalam menentukan biaya pembelian.  

C. Pengukuran 
PDAM harus mengukur nilai persediaan pada nilai mana yang 

lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi 
biaya untuk menjual. 

D. Penurunan Nilai 
Pada setiap tanggal pelaporan PDAM harus menilai apakah 

terjadi penurunan nilai persediaan, misalnya karena rusak 

atau usang. Jika suatu jenis (atau kelompok jenis) dari 

persediaan menurun nilainya, maka persediaan harus diukur 
pada harga jual dikurangi biaya untuk menjual, serta 

mengakui kerugian penurunan nilai dalam pos “kerugian 

penurunan nilai Persediaan” dengan perkiraan lawan (kredit) 

“Akumulasi penurunan nilai persediaan”. Pada PDAM hal ini 

mungkin terjadi pada persediaan instalasi  kelompok pipa 

atau water meter. Contoh kejadian, terjadi banjir yang 
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mengakibatkan kondisi fisik pipa dan water meter rusak 

yang mengakibatkan penurunan nilai pipa dan water meter 
tersebut, maka pada akhir tahun PDAM harus menilai pipa 

dan water meter tersebut pada harga jual dikurangi biaya 

untuk menjual. Selisih antara nilai perolehan dengan harga 
jual dikurangi biaya untuk menjual merupakan penurunan 

nilai persediaan tersebut. 

E. Pemulihan Penurunan Nilai 
PDAM harus membuat penilaian baru atas harga jual 

dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual dalam 

setiap periode berikutnya. Jika situasi pada periode 

sebelumnya yang menyebabkan persediaan turun nilainya 

tidak ada lagi atau adanya bukti nyata kenaikan dari harga 
jual dikurangi biaya untuk menjual karena perubahan kondisi 

ekonomi, maka PDAM harus memulihkan jumlah penurunan 

nilai sebelumnya (pemulihan dibatasi sebesar jumlah awal 

kerugian penurunan nilai) sehingga jumlah tercatat baru 

adalah nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan 

harga jual dikurangi biaya untuk menjual yang telah direvisi. 

F. Pengakuan Sebagai Beban Atau Pengeluaran 
Barang Modal 

1. Beberapa persediaan dapat dialokasikan ke aset lain, 

misalnya persediaan yang digunakan sebagai 

komponen aset tetap yang dibangun sendiri. Alokasi 
persediaan ke aset tetap/lain diakui sebagai beban 

selama umur manfaat aset tersebut. 

2. Jika persediaan bahan operasi (bahan 

kimia/BBM/operasi lainnya) digunakan dalam proses 

produksi maka jumlah tercatatnya diakui sebagai 
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beban periode dimana pendapatan yang terkait diakui. 

Penggunaan persediaan bahan instalasi (kecuali water 
meter) untuk pemeliharaan/penggantian IPA maupun 

jaringan transmisi dan distribusi juga diakui sebagai 

beban periode berjalan. 
3. Penggunaan persediaan bahan instalasi water meter 

untuk penggantian water meter pelanggan diakui 

sebagai penambah nilai Aset Tetap Transmisi dan 

distribusi. Sedangkan penggantian water meter karena 

sebab kerusakan/kelalaian oleh pelanggan dicatat 

sebagai beban dan masuk dalam Laporan Laba Rugi 

periode berjalan. 

4. Penggunaan persediaan untuk sambungan langganan 
baru (Water meter, pipa dan asesoris), dicatat sebagai 

penambahan Aset Tetap Instalasi Transmisi dan 

Distribusi dan mengurangi nilai persediaan.  

5. Alokasi persediaan ke aset tetap yang diakui sebagai 

beban selama umur manfaat aset tersebut dan 

menambah nilai aset harus memenuhi kondisi sebagai 

berikut: 

a. Memperpanjang umur ekonomis 
b. Meningkatkan kapasitas, mutu  

c. atau meningkatkan standar kinerja 

6. Dalam menentukan  biaya persediaan (kimia, bahan 

instalasi, ATK, maupun bahan operasional lainnya) 

PDAM harus menggunakan rumus biaya dengan 

metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP)/First In 
First Out (FIFO). Dalam metode ini pemakaian bahan 

dibebankan dengan harga beli awal dari sisa 
persediaan. 

7. Metode pencatatan yang dianut PDAM terhadap 

 



Kode Buku : SE 1             

Akuntansi PDAM III - 8 

persediaan bahan operasi dan ATK bisa menggunakan 

Physical Inventory Method, maupun Perpetual Method, 

sedangkan persediaan bahan instalasi dan persediaan 

suku cadang menggunakan metode “Perpetual 
Method”, untuk meningkatkan pengendalian intern. 

G. Pengungkapan 
PDAM harus mengungkapkan:  

a. kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk mengukur 

persediaan.  

b. total jumlah tercatat persediaan dan klasifikasinya yang 
tepat dengan PDAM;  

c. jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama 

periode.  

d. jumlah penurunan nilai persediaan dan pemulihannya 

yang diakui dalam laporan laba rugi.  

e. jumlah tercatat persediaan yang diagunkan.  
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Tabel 3.1 
Ilustrasi Jurnal Persediaan bahan operasi, instalasi dan suku cadang 

 
1. Saat pengakuan awal     

Jurnal  bahan operasi kimia jika 
dengan physical inventory mehtod 

Dr Beban operasi pengolahan 
air 

Cr Kas/utang usaha/sumbangan 
pihak ketiga 

Jurnal untuk ATK jika dengan 
physical inventory mehtod 

Dr Beban ATK  Kas/utang usaha 

Jurnal untuk persediaan instalasi 
dan persediaan suku cadang 

Dr 

 

Persediaan bahan 
instalasi/suku cadang 

Cr Kas/hutang/sumbangan pihak 
ketiga 

2. Saat pemakaian persediaan 
bahan operasi kimia atau ATK 

 Tidak ada jurnal untuk 
pemakaian persediaan 
bahan/ATK 

  

3. Saat pemakaian persediaan 
instalasi water meter untuk  
penggantian SL  

Dr  
 
 
 

Aset Tetap Transmisi dan 
Distribusi 
(Senilai water meter 
pengganti) 

Cr 
 

Persediaan instalasi water 
meter  
 

4. Saat pemakaian persediaan 
instalasi pipa dan asesoris untuk  
pemeliharaan 

Dr Beban pemeliharaan 
IPA/transmisi dan distribusi 

Cr Persediaan instalasi pipa dan 
asesoris 

5. saat pemakaian persediaan 
instalasi untuk SL baru  

Dr 
 

Dr 

Kas 
 

Instalasi Transmisi dan 
Distribusi 

Cr 
 

Cr 
 
Cr 

Pendapatan jasa pemasangan 

persediaan instalasi (water 
meter, pipa dan asesoris) 
Kas/utang 
(mungkin ada upah atau 
dikerjakan rekanan) 

6. saat akhir tahun 

Jurnal penyesuaian akhir tahun 
untuk bahan operasi yang masih 
tersisa atau ATK (berdasarkan stok 
opname) 

Dr 

Dr 

Persediaan bahan kimia 

Persediaan ATK 

Cr 
 
Cr 

Beban operasi pengolahan air 
Beban ATK 

Jurnal penurunan nilai (jika 
terjadi) 

Dr Kerugian penurunan nilai 
persediaan A/B 

(Masuk laba rugi lain-lain) 

Cr Akumulasi penurunan nilai 
persediaan A/B 

(Sebagai pengurang nilai buku 
persediaan) 

Jurnal pemulihan penurunan nilai 
(jika terjadi) 

Dr Akumulasi penurunan nilai 
persediaan A/B 

Cr Keuntungan pemulihan 
penurunan nilai A/B 
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instalasi/suku cadang 

Cr Kas/hutang/sumbangan pihak 
ketiga 

2. Saat pemakaian persediaan 
bahan operasi kimia atau ATK 

 Tidak ada jurnal untuk 
pemakaian persediaan 
bahan/ATK 

  

3. Saat pemakaian persediaan 
instalasi water meter untuk  
penggantian SL  

Dr  
 
 
 

Aset Tetap Transmisi dan 
Distribusi 
(Senilai water meter 
pengganti) 

Cr 
 

Persediaan instalasi water 
meter  
 

4. Saat pemakaian persediaan 
instalasi pipa dan asesoris untuk  
pemeliharaan 

Dr Beban pemeliharaan 
IPA/transmisi dan distribusi 

Cr Persediaan instalasi pipa dan 
asesoris 

5. saat pemakaian persediaan 
instalasi untuk SL baru  

Dr 
 

Dr 

Kas 
 

Instalasi Transmisi dan 
Distribusi 

Cr 
 

Cr 
 
Cr 

Pendapatan jasa pemasangan 

persediaan instalasi (water 
meter, pipa dan asesoris) 
Kas/utang 
(mungkin ada upah atau 
dikerjakan rekanan) 

6. saat akhir tahun 

Jurnal penyesuaian akhir tahun 
untuk bahan operasi yang masih 
tersisa atau ATK (berdasarkan stok 
opname) 

Dr 

Dr 

Persediaan bahan kimia 

Persediaan ATK 

Cr 
 
Cr 

Beban operasi pengolahan air 
Beban ATK 

Jurnal penurunan nilai (jika 
terjadi) 

Dr Kerugian penurunan nilai 
persediaan A/B 

(Masuk laba rugi lain-lain) 

Cr Akumulasi penurunan nilai 
persediaan A/B 

(Sebagai pengurang nilai buku 
persediaan) 

Jurnal pemulihan penurunan nilai 
(jika terjadi) 

Dr Akumulasi penurunan nilai 
persediaan A/B 

Cr Keuntungan pemulihan 
penurunan nilai A/B 
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3.5 Aset Tetap 

A. Definisi 
1. Aset tetap adalah aset berwujud yang: 

a. Dimiliki atau dikuasai untuk digunakan dalam 

proses produksi dan distribusi air atau tujuan 
administratif; 

b. Diharapkan akan digunakan lebih dari satu 

periode/tahun buku.  

2. Tanah dan bangunan harus dicatat secara terpisah, 

meskipun tanah dan bangunan tersebut diperoleh 

secara bersamaan. 

B. Pengukuran Pada Saat Pengakuan Awal 
Aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan. Adapun 
unsur biaya perolehan adalah: 

a. Harga beli, termasuk biaya hukum dan broker, bea 

impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan, 

setelah dikurangi diskon dan potongan lainnya; 

b. Biaya-biaya yang dapat dibebankan langsung untuk 

membawa aset ke lokasi dan kondisi siap digunakan 

sesuai dengan maksud manajemen. Biaya ini termasuk 

biaya penyiapan lahan (misalnya: untuk instalasi 
pengolahan air), biaya penanganan dan penyerahan 

awal, biaya instalasi dan perakitan, dan biaya pengujian 

fungsionalitas. 

C. Pengukuran Biaya Perolehan                                         
Biaya perolehan aset tetap adalah setara harga tunainya 

pada tanggal pengakuan. Jika pembayaran ditangguhkan 

lebih dari waktu kredit normal, maka biaya perolehan adalah 

nilai tunai semua pembayaran masa yang akan datang. 
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D. Pertukaran Aset 
1. Jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan 

aset non moneter atau kombinasi aset moneter dan 

non moneter, maka biaya perolehan diukur pada nilai 

wajar, yaitu jumlah dimana suatu aset dapat 
dipertukarkan antara pihak yang memahami dan 

berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar kecuali: 

a. Transaksi pertukaran tidak memiliki substansi 

komersial 

b. Nilai wajar aset yang diterima atau aset yang 

diserahkan tidak dapat diukur secara handal. 

2. Dalam kasus tersebut, biaya perolehan diukur pada 

jumlah tercatat (nilai buku) aset yang diserahkan atau 
dipertukarkan. 

E. Pengeluaran Setelah Pengakuan Awal 
1. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaatnya 

lebih dari satu tahun atau yang memberi manfaat 

ekonomi di masa yang akan datang dalam peningkatan 

kapasitas, atau peningkatan standar kinerja harus 

ditambahkan pada nilai aset tetap tersebut. 

Pengeluaran tersebut dapat diklasifikasikan sebagai 
penambah nilai aset apabila ada maksud manajemen 

dan penilaian dari pihak berkompeten. 

2. Contoh peningkatan yang meningkatkan manfaat 

ekonomi masa yang akan datang antara lain: 

a. Modifikasi Instalasi Pengolahan Air untuk 

memperpanjang masa manfaatnya, termasuk  

peningkatan kapasitasnya;  

b. Penerapan proses produksi baru yang 
memungkinkan pengurangan biaya operasi yang 
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signifikan. 

3. Biaya pemeliharaan dan perbaikan aset sehari-hari 

diakui sebagai beban dalam laporan Laba Rugi periode 

terjadinya.  

F. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal                                    
1. PDAM harus mengukur seluruh aset tetap (termasuk 

aset yang tidak produktif) setelah pengakuan awal 

sebesar biaya perolehan dikurang akumulasi 

penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.  

2. Aset tetap dalam penyelesaian harus dilaporkan 

terpisah dari aset tetap yang beroperasi dan belum 

dapat disusutkan sampai aset tetap tersebut 

dinyatakan beroperasi komersil. 

G. Penyusutan 
1. Penyusutan dimulai ketika aset telah digunakan dan 

berakhir ketika aset dihentikan pengakuannya. 

Penyusutan tidak dihentikan ketika aset tidak 

digunakan atau dihentikan penggunaan aktifnya (aset 

tidak produktif), kecuali aset tersebut telah disusutkan 

secara penuh. Beban penyusutan harus diakui dalam 

laporan Laba Rugi.  
2. Aset yang dapat disusutkan dibagi menjadi kelompok 

sebagai berikut: 

a. Bukan Bangunan. 

1) Kelompok  1 : 

Harta yang dapat disusutkan dan tidak 

termasuk Golongan Bangunan, yang 

mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 4 

(empat) tahun ; 
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2) Kelompok 2 : 

Harta yang dapat disusutkan dan tidak 

termasuk Golongan Bangunan, yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 4 (empat) 

tahun dan tidak lebih dari 8 (delapan ) tahun ; 
3) Kelompok 3 : 

Harta yang dapat disusutkan dan tidak 

termasuk Golongan Bangunan, yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 8 

(delapan) tahun dan tidak lebih dari 16 (enam 

belas) tahun ; 

4) Kelompok 4 : 

Harta yang dapat disusutkan dan tidak 
termasuk Golongan Bangunan, yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 16 (enam 

belas) tahun ; 

b. Bangunan 

1) Permanen : 

Bangunan dan harta tak gerak lainnya, 

termasuk tambahan, perbaikan atau perubahan 

yang dilakukan, yang mempunyai masa 
manfaat 20 (dua puluh) tahun; 

2) Tidak permanen : 

Bangunan dan harta tak gerak lainnya, 

termasuk tambahan, perbaikan  atau 

perubahan yang dilakukan, yang mempunyai 

masa manfaat 10 (sepuluh) tahun; 

3. Di dalam lampiran Surat Keputusan Menteri Keuangan 

dikelompokkan jenis-jenis harta yang dimiliki untuk 

keperluan tarif penyusutan, sebagai berikut ; 
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Tabel 3.2 

Tarif dan Kelompok Harta 
 

Kelompok Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode 

Harta Berwujud Garis Lurus Saldo Menurun 

I. Bukan Bangunan    

a. Kelompok 1 25% 50% 

b. Kelompok 2 12,5% 25% 

c. Kelompok 3 6,25%  12,5% 

d. Kelompok 4 5% 10% 

II. Bangunan   

a. Permanen 5% - 

b. Tidak Permanen 10% - 

 
Catatan:     

Pengelompokan aset tetap PDAM untuk keperluan 

penyusutan ditentukan berdasarkan kebijakan Direksi PDAM 

masing-masing. 

H. Penurunan Nilai Aset Tetap 
1. Indikasi Penurunan Nilai 
Pada setiap tanggal pelaporan PDAM harus menilai apakah 
terdapat indikasi penurunan nilai aset. Jika terdapat indikasi 

tersebut, PDAM harus mengestimasi nilai wajar dikurangi 

dengan biaya untuk menjual aset tersebut. Penilaian aset 

bisa secara individu tetapi dalam kondisi tertentu harus 

diestimasi untuk kelompok aset. 

Dalam menilai apakah terdapat indikasi bahwa aset 

kemungkinan diturunkan nilainya, PDAM harus 

memperhitungkan setidaknya indikasi-indikasi berikut: 

a. Sumber informasi eksternal  
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1) Nilai pasar aset menurun secara signifikan lebih dari 

yang diekspektasikan akibat berlalunya waktu atau 

penggunaan normal.  

2) Terjadi perubahan signifikan yang berpengaruh 

negatif dalam waktu dekat di bidang teknologi, 
pasar, ekonomi atau hukum dimana PDAM 

beroperasi. 

3) Tingkat suku bunga pasar atau tingkat kembalian 

investasi pasar mengalami kenaikan selama periode 

berjalan, dan kenaikan tersebut akan berpengaruh 

secara material terhadap tingkat diskonto untuk 

menghitung nilai aset dan menurunkan nilai wajar 

aset dikurangi biaya untuk menjual. 
4) Jumlah tercatat dari aset bersih PDAM lebih besar 

dibandingkan kapitalisasi pasarnya.  

b. Sumber informasi internal  

1) Tersedianya bukti keusangan atau kerusakan fisik 

aset.  

2) Terjadi perubahan signifikan yang berpengaruh 

negatif dalam waktu dekat terhadap cara 

penggunaan aset. Perubahan ini termasuk aset yang 
tidak digunakan (tidak produktif) atau IPA yang 

berhenti beroperasi, rencana untuk melepaskan aset 

sebelum tanggal yang diharapkan sebelumnya, dan 

penilaian ulang umur aset menjadi terbatas dari 

tidak terbatas. 

3) Tersedianya bukti dari laporan internal yang 

mengindikasikan bahwa kinerja ekonomis dari aset 

akan/atau memburuk.  
Jika terdapat indikasi kemungkinan turunnya nilai aset, 

secara otomatis PDAM harus mengkaji ulang sisa umur 
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manfaat aset tersebut.  

2. Pengukuran Nilai Wajar Dikurangi Biaya untuk 
Menjual 

Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual adalah jumlah 

yang bisa diperoleh dari penjualan sebuah atau kelompok 
aset antara pihak-pihak yang berkeinginan melakukan 

transaksi dengan wajar, dikurangi dengan biaya penjualan 

aset tersebut. 

Jika PDAM tidak dapat mengestimasi nilai wajar aset tunggal, 

maka PDAM harus mengukur nilai wajar dikurangi biaya 

menjual kelompok aset yang bersangkutan.  

3. Cara Penentuan Nilai Wajar Dikurangi Biaya 
untuk Menjual  

PDAM harus menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk 

menjual berdasarkan hirarki keandalan bukti sebagai berikut:  

a. Harga sesuai perjanjian yang mengikat dalam transaksi 
antara pihak-pihak yang berkeinginan melakukan 

transaksi dengan wajar, dan memperhitungkan biaya 

tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung 

dengan pelepasan aset.  

b. Jika aset diperdagangkan dalam pasar aktif, maka nilai 

wajar dikurangi biaya untuk menjual adalah  harga 

penawaran kini (current bid price) aset dikurangi dengan 

biaya pelepasan.  
c. Jika harga penawaran kini tidak tersedia, maka harga 

transaksi terkini bisa menjadi dasar untuk mengestimasi 

nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. 

d. Jika tidak terdapat perjanjian penjualan yang mengikat 

atau pasar aktif untuk suatu aset, maka nilai wajar 

didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia yang 

 



Kode Buku : SE 1             

Akuntansi PDAM III - 17 

menggambarkan jumlah yang bisa diperoleh PDAM pada 

akhir periode pelaporan setelah dikurangi biaya 

pelepasan.  

Jika nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual sebuah aset 

kurang dari jumlah tercatatnya, maka PDAM harus 
menurunkan jumlah tercatat aset tersebut pada nilai wajar 

dikurangi biaya untuk menjual. Penurunan ini diakui dalam 

Pos “Beban penurunan nilai”. PDAM harus segera mengakui 

beban penurunan nilai dalam laporan laba rugi tahun 

berjalan, sebagai kelompok “Beban lain-lain”. 

Setelah beban penurunan nilai diakui, beban penyusutan 

aset untuk periode mendatang harus disesuaikan setelah 

dikurangi dengan nilai residunya (jika ada) selama sisa umur 
manfaat aset.  

Contoh aset tetap pada PDAM yang bisa mengalami 

penurunan nilai adalah jika terjadi kebakaran gedung 

administrasi. Sisa gedung yang tidak terbakar habis mungkin 

masih ada nilainya, maka manajemen harus menilai berapa 

nilai gedung paska kebakaran, kemudian dibandingkan 

dengan nilai bukunya maka selisihnya merupakan penurunan 

nilai dari gedung yang terbakar. Selisih ini masuk pos “Beban 
penurunan nilai gedung administrasi’ sebagai kelompok 

“Beban lain lain”, dan lawannya adalah pos “Akumulasi 

penurunan nilai gedung administrasi” sebagai pengurang 

nilai buku gedung administrasi pada akhir tahun buku 

bersangkutan.  

I. Pemulihan Kerugian Penurunan Nilai 
Pada setiap tanggal pelaporan, PDAM harus menilai apakah 

terdapat indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang telah 

diakui pada periode sebelumnya untuk aset masih ada atau 
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berkurang. Jika terdapat indikasi tersebut, maka PDAM harus 

mengestimasi nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset 

tersebut. 

Jika estimasi nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual 

melebihi jumlah tercatat aset, maka PDAM harus menaikkan 
jumlah tercatat aset tersebut ke nilai wajar dikurangi biaya 

untuk menjual. Kenaikan tersebut adalah pemulihan 

kerugian penurunan nilai. Kenaikan jumlah tercatat aset 

yang dapat diatribusikan pada pemulihan kerugian 

penurunan nilai aset tidak boleh melebihi jumlah tercatat 

yang telah ditentukan yaitu nilai bersih setelah penyusutan, 

tanpa kerugian penurunan nilai yang diakui pada periode 

lalu. PDAM harus mengakui segera pemulihan kerugian 
penurunan nilai dalam laporan laba rugi sebagai 

“Pendapatan lain-lain” 

Setelah pemulihan kerugian penurunan nilai diakui, beban 

penyusutan aset untuk periode mendatang harus 

disesuaikan untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang 

telah direvisi, dikurangi nilai residu (jika ada) selama sisa 

umur manfaat aset.  

J. Kompensasi Penurunan Nilai 
PDAM harus mengakui kompensasi dari pihak ketiga atas 

penurunan nilai, kehilangan, atau penghentian aset tetap 

dalam laporan laba rugi pada saat kompensasi diakui 
sebagai piutang.  

K. Pengungkapan 
1. PDAM harus mengungkapkan untuk masing-masing 

kelompok aset, sebagai berikut: 
a. Jumlah kerugian penurunan nilai yang diakui dalam 

laporan laba rugi selama periode dan pos dalam 
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laporan laba rugi dimana kerugian penurunan nilai 

tersebut termasuk di dalamnya; 
b. Jumlah dari pemulihan kerugian penurunan nilai 

yang diakui dalam laporan laba rugi selama periode 

dan pos dalam laporan laba rugi dimana kerugian 
penurunan nilai tersebut dipulihkan; 

c. Dasar pengukuran yang digunakan untuk 

menentukan jumlah tercatat bruto; 
d. Metode penyusutan yang digunakan;  
e. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang 

digunakan;  
f. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan 

(termasuk dengan akumulasi kerugian penurunan 
nilai) pada awal dan akhir periode; 

g. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir 

periode yang menunjukkan:  
1) Penambahan;  

2) Pelepasan; 

3) Kerugian penurunan nilai yang diakui atau 

dipulihkan dalam laporan laba rugi; 

4) Penyusutan;  
5) Perubahan lainnya.  

h. Keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik, 

dan aset tetap yang dijaminkan untuk utang;  

i. Jumlah komitmen kontrak untuk memperoleh aset 

tetap.  
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Tabel 3.3 
Illustrasi Jurnal Pengakuan Aset 

 

 

3.6 Properti Investasi 

A. Definisi 
Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau 

bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang 

dikuasai PDAM untuk menghasilkan sewa atau untuk 

kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak dimaksudkan 

untuk:  

a. digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau 

jasa atau untuk tujuan administratif;   

Uraian  Jurnal 

Pengakuan awal aset Dr Aset tetap Cr Kas/Bank/uta
ng jangka 
panjang 

Pengakuan Penambahan 
Nilai aset karena ada 
pemasangan SL baru  

Dr Instalasi transmisi 
dan distribusi 

Cr 
 
 
Cr 

Persediaan 
bahan 
instalasi(wat
er meter,pipa 
dan asesoris) 
 Kas/utang 
usaha 

Pengakuan jika terjadi 
penurunan Nilai aset 
dengan harga perolehan 
Rp 100,-. Terjadi 
penurunan nilai pada 
akhir tahun ke 6 sebesar 
Rp 5,-. Nilai buku Rp 50,-  

Dr 
 
Dr 

Beban penurunan 
nilai aset Rp5,- 
Beban Penyusutan 
aset Rp9,- 
(Beban 
penyusutan  Rp9,- 
karena metode 
garis lurus dari 
harga buku 
dengan umur 5 th) 

Cr 
 
Cr 

Akumulasi 
penurunan 
nilai aset 
Rp5,- 
Akumulasi 
penyusutan 
aset Rp9,- 

Pengakuan pemulihan  
penurunan nilai aset. 
Pada akhir tahun ke 7 
terdapat pemulihan nilai 
aset maks sebesar Rp 5,- 
 

Dr 
 
 
Dr 

Akumulasi 
penurunan nilai 
Rp5,- 
 
Beban Penyusutan 
aset Rp10,25,- 
 

Cr 
 
 
Cr 

Keuntungan 
pemulihan 
nilai aset 
Rp5,- 
 
Akumulasi 
penyusutan 
Rp10,25,- 
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b. dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.  

B. Pengukuran Pada Saat Pengakuan Awal  
1. Properti investasi diukur berdasarkan biaya 

perolehannya. Biaya perolehan dari properti investasi 

yang dibeli meliputi harga pembelian dan setiap 
pengeluaran yang dapat didistribusikan secara 

langsung, seperti biaya legal dan broker, biaya pajak 

pengalihan dan biaya transaksi lainnya.  

2. Biaya properti investasi yang dibangun sendiri 

ditentukan dengan mengikuti pengaturan yang berlaku 

pada Aset Tetap.  

C. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal  
Setelah pengakuan awal, seluruh properti investasi harus 
diukur pada biaya perolehan dikurang akumulasi penyusutan 

dan kerugian penurunan nilai sebagaimana diatur dalam 

Aset Tetap dan membuat pengungkapan yang 

dipersyaratkan dalam Aset Tetap.  

D. Reklasifikasi  
PDAM harus mereklasifikasi suatu Aset Tetap ke dalam 

properti investasi jika aset tetap tersebut memenuhi definisi 

properti investasi, atau dari properti investasi jika properti 
tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Contoh: 

Jika ada tanah yang tidak digunakan dengan maksud untuk 

mengharapkan kenaikan nilai tanah tersebut maka harus 

masuk ke dalam pos properti investasi.  

3.7 Aset Tidak Berwujud 

A. Pengertian  
1. Aset Tidak Berwujud adalah aset nonmoneter yang 
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dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik,  

2. Aset dapat diidentifikasikan sebagai Aset Tidak 

Berwujud jika:  

a. Dapat dipisahkan, yaitu kemampuannya untuk 

menjadi terpisah/terbagi dari perusahaan dan 
dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan atau 

ditukarkan melalui suatu kontrak terkait aset atau 

kewajiban secara individual atau secara bersama; 

atau  

b. Muncul dari hak kontraktual atau hak hukum 

lainnya, terlepas apakah hak tersebut dapat 

dialihkan atau dapat dipisahkan dari perusahaan 

atau dari hak dan kewajiban lainnya.  

B. Pengakuan  
1. Prinsip Umum  

a. PDAM harus menerapkan kriteria pengakuan Aset 

Tidak Berwujud jika:  

1) Kemungkinan PDAM akan memperoleh manfaat 

ekonomis masa yang akan datang dari aset 

tersebut. 

2) Biaya perolehan aset atau nilai aset tersebut 
dapat diukur dengan andal.  

b. Dalam menilai kemungkinan adanya manfaat 

ekonomis masa yang akan datang, PDAM harus 

memakai asumsi wajar dan mendukung yang 

merupakan estimasi terbaik manajemen atas 

kondisi ekonomi yang ada selama masa manfaat 

aset.  

c. Dalam menilai tingkat kepastian akan adanya 
manfaat ekonomis masa yang akan datang yang 
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timbul dari penggunaan Aset Tidak Berwujud, 

PDAM mempertimbangkan bukti yang tersedia pada 

saat pengakuan awal aset dengan memberikan 

penekanan pada bukti eksternal.  

d. Kriteria probabilitas pengakuan kemungkinan PDAM 
memperoleh manfaat ekonomis masa yang akan 

datang dari Aset Tidak Berwujud harus selalu 

dipertimbangkan untuk dipenuhi atas Aset Tidak 

Berwujud yang diperoleh secara terpisah.  

C. Pengukuran Awal  
PDAM mengukur Aset Tidak Berwujud pada awalnya sebesar 

biaya perolehan.  

a. Perolehan Terpisah  
Biaya perolehan Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara 

terpisah adalah:  

1) Harga beli, bea impor & pajak yang sifatnya tak 

dapat dikreditkan, setelah diskon dan potongan 

dagang  

2) Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung 

dalam mempersiapkan aset sehingga siap digunakan 

sesuai dengan tujuannya.  
b. Pertukaran Aset  

1) Biaya perolehan Aset Tidak Berwujud melalui 

pertukaran dengan satu atau beberapa aset non-

moneter, atau kombinasi aset moneter dan aset 

non-moneter. harus diukur sebesar nilai wajar, 

kecuali:     

a) Transaksi pertukaran tidak memiliki substansi 

komersial, atau  
b) Nilai wajar aset yang diterima/diberikan tidak 
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dapat diukur secara andal.  

2) Jika PDAM mampu menentukan nilai wajar secara 

andal atas aset yang diterima atau diberikan, maka 

nilai wajar aset yang diberikan digunakan untuk 

mengukur biaya perolehan kecuali nilai wajar aset 
yang diterima mempunyai bukti yang lebih jelas.  

3) Jika PDAM tidak mampu menentukan nilai wajar 

yang andal atas aset yang diperoleh, maka biaya 

perolehannya diukur pada jumlah tercatat aset yang 

diberikan.  

c. Aset Tidak Berwujud yang Dihasilkan Secara 
Internal 

1) PDAM harus mengakui pengeluaran internal yang 
terjadi atas Aset Tidak Berwujud, termasuk semua 

pengeluaran untuk aktivitas riset dan 

pengembangan, sebagai beban pada saat 

terjadinya, kecuali pengeluaran tersebut merupakan 

bagian dari biaya perolehan aset lainnya yang 

memenuhi kriteria yang berlaku.  

2) Pengeluaran berikut ini harus diakui sebagai beban 

dan bukan Aset Tidak Berwujud:  
a) Merek, logo, judul publikasi, daftar konsumen 

yang dihasilkan secara internal dan hal lain yang 

secara substansi serupa;  

b) Biaya perintisan, termasuk biaya legal dan 

kesekretariatan dalam rangka mendirikan badan 

hukum, pengeluaran dalam rangka membuka 

usaha atau fasilitas baru (biaya prapembukaan) 

atau pengeluaran untuk memulai operasi baru 
atau meluncurkan produk atau proses baru 

(biaya praoperasi);  
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c) aktivitas pelatihan;  

d) aktivitas periklanan dan promosi;  

e) relokasi atau reorganisasi sebagian atau seluruh 

PDAM.  

D. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal  
1. PDAM harus mengukur Aset Tidak Berwujud pada 

biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan 

akumulasi rugi penurunan nilai, sesuai persyaratan 

pengakuan penurunan nilai.  
2. Semua Aset Tidak Berwujud dianggap mempunyai 

umur manfaat  terbatas. Umur manfaat Aset Tidak 

Berwujud yang berasal dari hak kontraktual atau hak 

hukum lainnya tidak boleh melebihi periode hak 
kontraktual atau hak hukum tersebut, tetapi mungkin 

lebih pendek tergantung pada lamanya periode 

ekspektasi penggunaan aset tersebut. Jika hak 

kontraktual atau hak hukum lainnya untuk masa yang 

terbatas dapat diperbarui, maka umur manfaatnya 

harus termasuk periode yang diperbarui hanya jika 

terdapat bukti yang mendukung pembaruan hak 

tersebut yang dilakukan oleh PDAM tanpa biaya yang 
signifikan. 

3. Jika PDAM tidak mampu mengestimasi umur manfaat 

suatu Aset Tidak Berwujud, maka umur manfaatnya 

dianggap 10 tahun. 

E. Periode dan Metode Amortisasi  
1. PDAM harus mengalokasikan jumlah yang dapat 

disusutkan dari Aset Tidak Berwujud secara sistematis 

selama umur manfaatnya. Beban amortisasi untuk 
setiap periode harus diakui sebagai beban, kecuali 
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biaya tersebut sebagai bagian biaya perolehan suatu 

aset misalnya persediaan dan aset tetap.  

2. Amortisasi dimulai ketika aset siap digunakan, yaitu 

aset tersebut berada di lokasi dan kondisi yang 

dibutuhkan untuk mampu beroperasi sesuai dengan 
keinginan manajemen. Amortisasi dihentikan ketika 

aset dihentikan pengakuannya. 

3. PDAM harus menggunakan metode garis lurus dalam 

perhitungan amortisasi. 

F. Nilai Residu  
Nilai residu suatu Aset Tidak Berwujud seharusnya 

diasumsikan nol, kecuali:  

a. Ada komitmen pihak ketiga untuk membeli Aset 
Tidak Berwujud tersebut pada akhir masa 

manfaatnya.  

b. Ada pasar aktif bagi Aset Tidak Berwujud tersebut 

dan:  

1) Nilai residu aset dapat ditentukan dengan 

mengacu pada harga yang berlaku di pasar 

tersebut. 

2) Terdapat kemungkinan bahwa pasar yang 
aktif tersebut akan tetap ada pada akhir umur 

manfaat Aset Tidak Berwujud. 

G. Telaah Ulang atas Periode dan Metode 
Amortisasi  

1. Jika umur manfaat Aset Tidak Berwujud telah berubah 

sejak tanggal periode tahunan paling kini yang 

disebabkan misalnya oleh perubahan pemakaian aset, 

perkembangan teknologi, dan perubahan harga pasar, 
maka PDAM harus menelaah ulang estimasi 
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sebelumnya dan mengubah metode amortisasi atau 

umur manfaat.  

2. PDAM harus memperlakukan perubahan metode 

amortisasi atau umur manfaat sebagai perubahan 

estimasi akuntansi.  

H. Penurunan Nilai  
PDAM harus menerapkan penurunan nilai Aset Tidak 

Berwujud sesuai/sama dengan konsep penurunan nilai aset 
lainnya untuk menentukan apakah Aset Tidak Berwujud telah 

mengalami penurunan nilai. 

1. Indikasi Penurunan Nilai 
Pada setiap tanggal pelaporan PDAM harus menilai apakah 

terdapat indikasi penurunan nilai Aset Tidak Berwujud. Jika 
terdapat indikasi tersebut, PDAM harus mengestimasi nilai 

wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual Aset Tidak 

Berwujud tersebut. 

Dalam menilai apakah terdapat indikasi bahwa Aset Tidak 

Berwujud kemungkinan diturunkan nilainya, PDAM harus 

memperhitungkan setidaknya indikasi-indikasi berikut: 

1) Sumber informasi eksternal  
a) Nilai pasar Aset Tidak Berwujud menurun 

secara signifikan lebih dari yang 

diekspektasikan akibat berlalunya waktu atau 

penggunaan normal.   

b) Terjadi perubahan signifikan yang 

berpengaruh negatif dalam waktu dekat di 

bidang teknologi, pasar, ekonomi atau hukum 

dimana PDAM beroperasi. 

c) Tingkat suku bunga pasar atau tingkat 
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sebelumnya dan mengubah metode amortisasi atau 

umur manfaat.  
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a) Nilai pasar Aset Tidak Berwujud menurun 
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kembalian investasi pasar mengalami kenaikan 

selama periode berjalan, dan kenaikan 

tersebut akan berpengaruh secara material 

terhadap tingkat diskonto untuk menghitung 

nilai Aset Tidak Berwujud dan menurunkan 
nilai wajar Aset Tidak Berwujud dikurangi 

biaya untuk menjual. 

d) Jumlah tercatat dari Aset Tidak Berwujud 

bersih PDAM lebih besar dibandingkan 

kapitalisasi pasarnya.  

2) Sumber informasi internal  
Tersedianya bukti dari laporan internal yang mengindikasikan 

bahwa manfaat ekonomis dari Aset Tidak Berwujud 
akan/atau menurun.  

Jika terdapat indikasi kemungkinan turunnya nilai Aset Tidak 

Berwujud, secara otomatis PDAM harus mengkaji ulang sisa 

umur manfaat Aset Tidak Berwujud tersebut.   

2. Pengukuran Nilai Wajar Dikurangi Biaya untuk 
Menjual 

Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual adalah jumlah 

yang bisa diperoleh dari penjualan Aset Tidak Berwujud 
antara pihak-pihak yang berkeinginan melakukan transaksi 

dengan wajar, dikurangi dengan biaya penjualan Aset Tidak 

Berwujud tersebut. 

3. Cara Penentuan Nilai Wajar Dikurangi Biaya 
untuk Menjual 

PDAM harus menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk 

menjual berdasarkan hirarki keandalan bukti sebagai berikut:  
a) Harga sesuai perjanjian yang mengikat dalam 
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transaksi antara pihak-pihak yang berkeinginan 

melakukan transaksi dengan wajar, dan 

memperhitungkan biaya tambahan yang dapat 

diatribusikan secara langsung dengan pelepasan 

Aset Tidak Berwujud.  

b) Jika harga penawaran kini tidak tersedia, maka 

harga transaksi terkini bisa menjadi dasar untuk 

mengestimasi nilai wajar dikurangi biaya untuk 

menjual. 

c) Jika tidak terdapat perjanjian penjualan yang 

mengikat atau pasar aktif untuk suatu Aset Tidak 

Berwujud, maka nilai wajar didasarkan pada 

informasi terbaik yang tersedia yang 
menggambarkan jumlah yang bisa diperoleh PDAM 

pada akhir periode pelaporan setelah dikurangi biaya 

pelepasan.  

Jika nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual sebuah Aset 

Tidak Berwujud kurang dari jumlah tercatatnya, maka PDAM 

harus menurunkan jumlah tercatat Aset Tidak Berwujud 

tersebut pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. 

Penurunan ini diakui dalam Pos “Beban penurunan nilai”. 
PDAM harus segera mengakui beban penurunan nilai dalam 

laporan laba rugi tahun berjalan, sebagai kelompok “Beban 

lain-lain”. 

Setelah beban penurunan nilai diakui, beban amortisasi Aset 

Tidak Berwujud untuk periode mendatang harus disesuaikan 

setelah dikurangi dengan nilai residunya (jika ada) selama 

sisa umur manfaat Aset Tidak Berwujud. 
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4. Pemulihan Kerugian Penurunan Nilai  
Pada setiap tanggal pelaporan, PDAM harus menilai apakah 

terdapat indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang telah 

diakui pada periode sebelumnya untuk Aset Tidak Berwujud 

masih ada atau berkurang. Jika terdapat indikasi tersebut, 
maka PDAM harus mengestimasi nilai wajar dikurangi biaya 

untuk menjual Aset Tidak Berwujud tersebut. 

Jika estimasi nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual 

melebihi jumlah tercatat Aset Tidak Berwujud, maka PDAM 

harus menaikkan jumlah tercatat Aset Tidak Berwujud 

tersebut ke nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. 

Kenaikan tersebut adalah pemulihan kerugian penurunan 

nilai. Kenaikan jumlah tercatat Aset Tidak Berwujud yang 
dapat diatribusikan pada pemulihan kerugian penurunan nilai 

Aset Tidak Berwujud tidak boleh melebihi jumlah tercatat 

yang telah ditentukan yaitu nilai bersih penyusutan, tanpa 

kerugian penurunan nilai yang diakui pada periode lalu. 

PDAM harus mengakui segera pemulihan kerugian 

penurunan nilai dalam laporan laba rugi sebagai 

“Pendapatan lain-lain” 

Setelah pemulihan kerugian penurunan nilai diakui, beban 
amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk periode mendatang 

harus disesuaikan untuk mengalokasikan jumlah tercatat 

Aset Tidak Berwujud yang telah direvisi, dikurangi nilai 

residu (jika ada) selama sisa umur manfaat Aset Tidak 

Berwujud. 

I. Penghentian Dan Pelepasan  
PDAM harus menghentikan pengakuan Aset Tidak Berwujud, 

dan mengakui keuntungan atau kerugian dalam laporan laba 
rugi jika Aset Tidak Berwujud:  
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a. Dilepaskan; atau  

b. Ketika tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang 

diharapkan dari penggunaannya dan pelepasannya.  

 
J. Pengungkapan  
PDAM harus mengungkapkan untuk setiap kelompok Aset 

Tidak Berwujud:  

a. Umur manfaat atau tarif amortisasi yang digunakan;  

b. Metode amortisasi yang digunakan;  

c. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi di awal 
dan akhir periode;  

d. Unsur di laporan laba rugi yang memuat amortisasi Aset 

Tidak Berwujud;  

e. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode 

yang menunjukkan penambahan, pelepasan, amortisasi, 

perubahan lainnya secara terpisah; 

f. Penjelasan, jumlah tercatat dan sisa periode amortisasi 

dari setiap Aset Tidak Berwujud yang material bagi 

laporan keuangan PDAM; 
g. Keberadaan dan jumlah tercatat Aset Tidak Berwujud 

yang hak penggunaan nya dibatasi dan jumlah tercatat 

Aset Tidak Berwujud yang ditentukan sebagai jaminan 

atas utang;  

h. Jumlah komitmen untuk memperoleh Aset Tidak 

Berwujud; 

i. Jumlah seluruh pengeluaran riset dan pengembangan 

yang diakui sebagai beban selama periode pelaporan. 

3.8 Investasi pada Joint Venture   

A. Definisi 
1. Joint Venture (kerjasama) adalah perjanjian 
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kontraktual dimana dua pihak atau lebih menjalankan 

aktivitas ekonomi yang menjadi subyek dari 

pengendalian bersama.  

2. Joint Venture PDAM dengan pihak swasta  dapat 

berbentuk :  
a. Pengendalian Bersama Operasi (Joint operation)  

b. Pengendalian bersama Aset 

c. Pengendalian bersama entitas 

 
B. Pengendalian Bersama Operasi  
1. Pengendalian bersama operasi merupakan kegiatan 

kerjasama yang meliputi pemanfaatan aset dan 

sumber daya lainnya dari para pihak dan tidak 

memerlukan pembentukan suatu perseroan terbatas, 

firma, atau badan usaha lain. 

2. Masing-masing pihak menggunakan aset tetap dan 

mengelola sendiri persediaannya, disamping itu  para 

pihak yang terlibat juga memikul pengeluarannya, 

menyelesaikan kewajiban serta mencari sumber 

pendanaan untuk aktivitasnya sendiri. Perjanjian 
kerjasama biasanya mengatur cara pembagian 

pendapatan dari penjualan produk bersama 

(jointproduct) dan pembagian beban bersama lainnya.  

3. Masing-masing  pihak dalam pengendalian bersama 

operasi membukukan dan menyajikan dalam laporan 

keuangannya masing-masing mengenai hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Aset yang dikendalikannya dan kewajiban yang 
timbul atas aktivitasnya sendiri;  

b. Beban yang terjadi atas aktivitasnya sendiri dan 

bagiannya atas pendapatan bersama dari penjualan 

 



Kode Buku : SE 1             

Akuntansi PDAM III - 33 

barang dan jasa oleh kerjasama  tersebut. 

C. Pengendalian Bersama Aset  
1. Pengendalian aset meliputi pengendalian bersama atas 

satu aset atau lebih yang diperoleh dari masing-

masing pihak dan dimaksudkan untuk tujuan kerja 
sama tersebut.  

2. Masing-masing pihak dalam pengendalian bersama 

aset  harus membukukan dan menyajikan dalam 

laporan keuangannya:  

a. Nilai aset yang yang telah diserahkan untuk  

pengendalian bersama.   

b. Kewajiban yang terjadi. 

c. Bagiannya atas kewajiban yang timbul dalam 
hubungannya dengan kerja sama.   

d. Bagiannya atas pendapatan dan beban yang 

timbul dari pengendalian bersama.    

e. Beban lain yang terjadi terkait dengan bagiannya 

didalam kerjasama.  

D. Pengendalian Bersama Entitas   
1. Pengendalian bersama entitas adalah kerjasama 

dengan mendirikan suatu perusahaan, persekutuan 
atau entitas lain dimana setiap pihak memiliki bagian. 

Entitas beroperasi dengan cara yang sama dengan 

entitas lain, kecuali adanya perjanjian kontraktual 

antar pihak untuk membuat pengendalian bersama 

atas aktivitas ekonomi entitas tersebut.  

2. Pengukuran pada pengendalian bersama entitas Para 

pihak harus mengukur investasi pada pengendalian 

bersama entitas dengan  biaya perolehan dikurangi 
akumulasi kerugian penurunan nilai. 
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3. PDAM sebagai Investor harus mengakui penerimaan 

hasil dari investasi tersebut sebagai penghasilan 

terlepas apakah penerimaan hasil tersebut berasal dari 

akumulasi laba pengendalian bersama entitas yang 

timbul sebelum atau sesudah tanggal perolehan. 
4. Jika PDAM mempunyai pengaruh signifikan 

mengendalikan entitas dalam joint venture 

pengendalian bersama entitas tersebut, maka 

perlakuan akuntansinya adalah sama dengan Bab 13 

Investasi pada entitas anak.   

E. Pengungkapan  
Masing-masing pihak yang terlibat dalam kerjasama  harus 

mengungkapkan: 
a. Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan 

atas bagiannya dalam pengendalian bersama.  

b. Jumlah investasi pada pengendalian bersama 

c. Jumlah keseluruhan komitmennya terkait dengan 

kerjasama, termasuk bagiannya dalam komitmen modal 

yang telah terjadi secara bersama-sama dengan pihak 

lainnya, sebagaimana bagiannya atas komitmen modal 

kerjasama. 

A. Kewajiban Jangka Panjang 
1. Pengakuan awal 

3.9 Kewajiban jangka panjang diakui dalam neraca 
jika kemungkinan pengeluaran sumber daya 
yang mengandung Kewajiban Jangka Pendek 
dan Jangka Panjang 

B. Definisi 
1. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang 

 

 3.1    Kas dan Setara Kas 

 3.2    Investasi Jangka Pendek 

 3.3    Piutang 

 3.4     Persediaan 

 3.5    Aset Tetap 

 3.6    Properti Investasi 

 3.7    Aset Tidak Berwujud 

 3.8    Investasi pada Join Venture 

 3.9    Kewajiban Jangka 
Pendek dan Jangka 
Panjang 

 3.10   Imbalan Kerja 

 3.11   Pendapatan 
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harus dilunasi dalam waktu paling lama dua belas 

bulan setelah tanggal laporan keuangan. Kewajiban 

jangka pendek timbul dari berbagai transaksi 

misalnya: pembelian barang jasa secara kredit, 

kewajiban pajak yang masih terutang, biaya lainnya 
yang masih terutang, pinjaman jangka panjang yang 

akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan 

setelah tanggal laporan keuangan, dan pinjaman 

jangka pendek dari lembaga keuangan. 

2. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang 

harus dilunasi dalam waktu lebih dari dua belas bulan 

setelah tanggal laporan keuangan. Kewajiban jangka 

panjang timbul dari berbagai transaksi, misalnya: 
pinjaman dari pemerintah dan pinjaman jangka 

panjang dari lembaga keuangan. 

C. Kewajiban Jangka Pendek 
1. Pengakuan awal 
Kewajiban jangka pendek diakui dalam neraca jika 

kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung 

manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan 

kewajiban yang jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun dan 
jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. 

Seluruh kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu satu 

tahun termasuk kewajiban jangka panjang yang telah jatuh 

tempo, tetapi belum dibayar, dicatat sebagai kewajiban 

jangka pendek. Kewajiban jangka pendek harus dinyatakan 

dengan lengkap agar tergambar seluruh kewajiban 

perusahaan yang terutang pada akhir tahun. Semua 

kewajiban yang telah diketahui harus dicatat. 
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2. Pengukuran awal 
Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar kas atau setara kas 

yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non kas yang 

diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat 

terjadinya. Dengan dianutnya metode administrasi 
pembayaran kas/bank melalui Daftar Voucher Utang yang 

harus Dibayar (DVUD) maka saldo DVUD pada tanggal 

neraca harus dikelompokan kembali dan disajikan/dilaporkan 

sesuai dengan jenis kewajibannya.  

manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan 

kewajiban yang jatuh tempo lebih dari satu tahun dan 

jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. 

Kewajiban bunga atas kewajiban jangka panjang yang timbul 
selama masa tenggang yang tidak akan jatuh tempo dalam 

waktu satu tahun mendatang dicatat dalam perkiraan 

“Kewajiban Bunga Masa Tenggang.” 
Bagian dari kewajiban jangka panjang yang akan jatuh 

tempo dalam waktu satu tahun mendatang setelah tanggal 

neraca, termasuk yang telah jatuh tempo namun belum 

dilunasi, harus dipisahkan dari kelompok kewajiban jangka 

panjang dan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek, 
kecuali jika: 

a. Bagian yang akan dan telah jatuh tempo akan dijadikan 

kewajiban jangka panjang dengan suatu perjanjian baru. 

b. Dibayar dengan menggunakan dana yang telah 

disisihkan dari aset lancar. 

2. Pengukuran awal 
Kewajiban jangka panjang dicatat sebesar kas atau setara 

kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non kas 
yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat 

terjadinya. Kewajiban jangka panjang dicatat berdasarkan 
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realisasi penarikan dana ditambah dengan bunga masa 

tenggang yang tidak akan jatuh tempo dalam waktu satu 

tahun mendatang. Dengan dianutnya metode administrasi 

pembayaran kas/bank melalui Daftar Voucher Utang yang 

harus Dibayar (DVUD) maka saldo DVUD pada tanggal 
neraca harus dikelompokan kembali dan disajikan/dilaporkan 

sesuai dengan jenis kewajibannya. 

D. Pengungkapan  
PDAM harus mengungkapkan setiap jenis kewajiban jangka 

pendek dan jangka panjang:  

a. Jumlah tercatat pada awal dan akhir periode;  

b. Kewajiban tambahan yang dibuat dalam periode 

bersangkutan, termasuk peningkatan jumlah pada 
kewajiban yang ada;  

c. Peningkatan nilai kini yang timbul karena berlalunya 

waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat 

diskonto selama periode yang bersangkutan;  

d. Uraian singkat mengenai sifat kewajiban dan perkiraan 

saat terjadi arus keluar sumber daya; 

e. Indikasi adanya ketidakpastian atas jumlah dan saat 

arus pengeluaran sumber daya; 
f. Jumlah ekspektasi penggantian, dengan menyebutkan 

aset yang telah diakui atas ekspektasi penggantian 

tersebut. Informasi komparatif tidak disyaratkan. 

 
Ilustrasi: 
1. Kewajiban jangka panjang 
Pada tanggal 1 Januari 2011 PDAM menerima pinjaman 
sebesar Rp200.000 selama jangka waktu 30 tahun dengan 

pembayaran Rp2.057 setiap bulan. Dengan masa tenggang 
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2 tahun. Suku bunga anuitas 12%. 

a. Jurnal pada saat pinjaman diterima: 
 

Kas    200.000  
 Kewajiban jangka 

panjang    

 200.000 

 

b. Pengakuan biaya bunga masa tenggang setiap 

bulan selama 2 Tahun 

 

Biaya bunga masa tenggang XXXX  

 Kewajiban bunga masa 

tenggang 

 XXXX 

 

c. Pengakuan kewajiban pokok jangka panjang yang 

jatuh tempo satu tahun mendatang sebagai 

kewajiban jangka pendek 

 

d. Pembayaran kewajiban jangka panjang yang jatuh 
tempo dan bunga 

 
 
 
 

Kewajiban jangka panjang XXXX  

 Kewajiban jangka pendek  XXXX 

Biaya Bunga   XX  

Kewajiban jangka pendek    XXXX   

 Kas XXXX 
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3.10 Imbalan Kerja 
 
A. Definisi 
1. Imbalan  Kerja  adalah  seluruh  bentuk  imbalan  yang  

diberikan PDAM atas jasa yang diberikan oleh pegawai, 

termasuk Direksi dan Dewan Pengawas. 

2. Pada umumnya terdapat 4 jenis imbalan kerja pada 

PDAM yaitu: 
a. Imbalan kerja jangka pendek; 

b. Imbalan pasca kerja; 

c. Pesangon pemutusan kerja; dan  

d. Jasa Pengabdian Direksi dan Badan Pengawas. 

B. Prinsip Umum Pengakuan Untuk Seluruh Imbalan 
Kerja 

PDAM harus mengakui pengeluaran atas seluruh imbalan kerja 

yang menjadi hak pegawai pada saat pegawai telah 
memberikan jasanya kepada PDAM dalam suatu periode 

pelaporan: 

1. Sebagai kewajiban, setelah dikurangi jumlah yang telah 

dibayar baik secara langsung kepada pegawai atau 

sebagai konstribusi kepada dana imbalan kerja. 

2. Sebagai beban dibayar dimuka, jika pembayaran imbalan 

kerja melebihi kewajiban yang timbul dari jasa sebelum 

tanggal pelaporan, yang akan mengurangi pembayaran 

masa yang akan datang atau sebagai pengembalian kas. 
3. Sebagai beban, kecuali ketentuan menyebutkan beban 

tersebut diakui sebagai bagian beban perolehan aset 

tetap atau persediaan. Contoh: Upah pegawai 

pemasangan SL baru masuk sebagai biaya perolehan 

aset. 
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C. Imbalan Kerja Jangka Pendek 
1. Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja (selain 

pesangon pemutusan kerja) yang jatuh tempo dalam 

waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat 

pegawai memberikan jasanya. 
2. Sesuai Permendagri nomor 2 tahun 2007 Jenis imbalan 

kerja jangka pendek yang terdapat pada PDAM, meliputi:  

a. Upah pekerja.  

b. Gaji (pegawai, Direksi).  

c. Uang jasa Dewan Pengawas. 

d. Tunjangan pangan pegawai. 

e. Tunjangan kesehatan (pegawai, Direksi, Dewan 

Pengawas).   
f. Pembagian jasa produksi (pegawai, Direksi, Dewan 

Pengawas) 
 

D. Pengakuan Dan Pengukuran Imbalan Kerja 
Jangka Pendek 

1. Jika pegawai memberikan jasa kepada PDAM selama 

periode pelaporan, maka PDAM harus mengukur nilai 

yang diakui sesuai prinsif pengakuan umum tersebut 

diatas pada nilai tidak terdiskonto (undiscounted 
amount).  

2. Jika terdapat kekurangan membayar imbalan 

(upah/gaji/tunjangan) maka timbul kewajiban yang 

dicatat sebagai utang (upah/gaji/tunjangan) pada 
kelompok kewajiban imbalan kerja jangka pendek 

disajikan sebesar jumlah yang terutang pada nilai tidak 

terdiskonto.   

3. Sebaliknya, jika terdapat kelebihan bayar yang bukan 

menjadi beban periode pelaporan, maka dicatat sebagai 
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”Beban Upah/Gaji/tunjangan dibayar dimuka”. Semua 

imbalan yang terjadi selama periode pelaporan dan 

merupakan beban periode pelaporan maka masuk 

laporan laba rugi periode pelaporan sesuai klasifikasinya 

masing-masing. 
  

E. Pengakuan Dan Pengukuran Pembagian Jasa 
Produksi 

1. PDAM harus mengakui ekspekstasi biaya untuk 
pembagian jasa produksi hanya jika: 

a. PDAM telah memiliki kewajiban hukum atau 

kewajiban konstruktif kini untuk melakukan 

pembayaran sebagai akibat peristiwa masa lalu (ini 

berarti PDAM tidak memiliki alternatif realistis lainnya 

kecuali untuk melakukan pembayaran); dan 
b. estimasi kewajiban yang andal dapat dilakukan. 

 
2. PDAM dapat mengestimasi secara andal kewajiban 

hukum atau kewajiban konstruktif pembagian jasa 

produksi jika, dan hanya jika: 

a. bentuk formal pembagian jasa produksi tersebut 

memuat suatu formula untuk menentukan jumlah 

imbalan; 

b. PDAM menentukan jumlah yang harus dibayar sebelum 

laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; atau 

c. praktek masa lalu memberikan bukti jelas mengenai 
kewajiban konstruktif PDAM 

 
3. Kewajiban yang timbul dari pembayaran jasa produksi 

merupakan akibat dari jasa pegawai dan bukan transaksi 
dengan pemilik PDAM. Oleh karena itu, PDAM mengakui 

pembayaran jasa produksi sebagai beban dan bukan 
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”Beban Upah/Gaji/tunjangan dibayar dimuka”. Semua 

imbalan yang terjadi selama periode pelaporan dan 

merupakan beban periode pelaporan maka masuk 

laporan laba rugi periode pelaporan sesuai klasifikasinya 

masing-masing. 
  

E. Pengakuan Dan Pengukuran Pembagian Jasa 
Produksi 

1. PDAM harus mengakui ekspekstasi biaya untuk 
pembagian jasa produksi hanya jika: 

a. PDAM telah memiliki kewajiban hukum atau 

kewajiban konstruktif kini untuk melakukan 

pembayaran sebagai akibat peristiwa masa lalu (ini 

berarti PDAM tidak memiliki alternatif realistis lainnya 

kecuali untuk melakukan pembayaran); dan 
b. estimasi kewajiban yang andal dapat dilakukan. 

 
2. PDAM dapat mengestimasi secara andal kewajiban 

hukum atau kewajiban konstruktif pembagian jasa 

produksi jika, dan hanya jika: 

a. bentuk formal pembagian jasa produksi tersebut 

memuat suatu formula untuk menentukan jumlah 

imbalan; 

b. PDAM menentukan jumlah yang harus dibayar sebelum 

laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; atau 

c. praktek masa lalu memberikan bukti jelas mengenai 
kewajiban konstruktif PDAM 

 
3. Kewajiban yang timbul dari pembayaran jasa produksi 

merupakan akibat dari jasa pegawai dan bukan transaksi 
dengan pemilik PDAM. Oleh karena itu, PDAM mengakui 

pembayaran jasa produksi sebagai beban dan bukan 
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sebagai pembagian laba. 

4. Jika pembayaran jasa produksi tidak jatuh tempo 
seluruhnya dalam jangka waktu dua belas bulan setelah 

akhir periode saat pegawai memberikan jasanya, maka 

pembagian jasa produksi tersebut merupakan imbalan 

kerja jangka panjang lainnya. 

5. Pengungkapan 
Bagian ini tidak mensyaratkan secara spesifik 

pengungkapan imbalan kerja jangka pendek. 

F. Imbalan  Pasca Kerja 
1. Imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja yang terutang 

dan akan diberikan kepada pegawai dan Direksi setelah 

menyelesaikan masa kerjanya/pensiun.  

2. Termasuk imbalan pasca kerja  adalah: 

a. Tunjangan pensiun pegawai/Direksi 
b. Uang jasa pengabdian Direksi/Dewan pengawas 

c. Asuransi jiwa 

3. Terdapat dua macam program untuk tunjangan pensiun 

pegawai/Direksi yaitu: 

a. Program Iuran Pasti 

b. Program Imbalan/Manfaat Pasti 

a. Program Iuran Pasti 
1) Pengertian 
Pada program Iuran Pasti, kewajiban  PDAM  terbatas  pada  

jumlah  yang  disepakati sebagai iuran pada perusahaan lain 

yang terpisah (misalnya Dapenma Pamsi). Sehingga jumlah 

imbalan pascakerja yang diterima pegawai  tergantung jumlah 

iuran yang dibayarkan PDAM (dan mungkin juga oleh pegawai) 

kepada perusahaan asuransi, ditambah hasil investasi iuran 

tersebut.  
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2) Pengakuan dan Pengukuran Program Iuran Pasti 
PDAM harus mengakui pengeluaran atas seluruh iuran yang 

terutang untuk periode berjalan: 

a. Sebagai beban, kecuali ketentuan menyebutkan beban 

tersebut diakui   sebagai bagian beban 
perolehan aset tetap atau persediaan. Contoh: Upah 

pegawai pemasangan SL baru masuk sebagai biaya 

perolehan aset; dan 

b. Sebagai kewajiban, setelah dikurangi jumlah yang telah 

dibayar; atau 

c. Sebagai beban dibayar dimuka, jika pembayaran iuran 

melebihi iuran terutang untuk jasa sebelum akhir periode 

pelaporan, yang akan mengurangi pembayaran iuran masa 
yang akan datang atau dikembalikan sebagai kas. 

3) Contoh jurnal transaksi Imbalan kerja Iuran Pasti 

 

Uraian Jurnal 

Pada saat 
pembayaran iuran 

 

Beban 
pegawai 

 
 

Kas 

Rp 2 
milyar 

 

 

 
 

Rp2 milyar 

 

Pada saat akhir 

tahun jika terjadi 

kekurangan bayar 

Beban 

pegawai 

 

 

Utang 

iuran 

pasti 

Rp 

20juta 

 

 

 

 

Rp20juta 

 

Pada saat akhir 

tahun jika ada 

kelebihan bayar 

Beban 

dibayar 

dimuka 

 

 

Beban 
Pegawai 

Rp50juta  

 

Rp50juta 
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4) Pengungkapan 
PDAM harus mengungkapkan jumlah biaya iuran pasti untuk 

periode dan jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi sebagai 

beban untuk program iuran pasti. 

b. Program Imbalan Pasti 
1) Pengertian 
Pada Program Imbalan Pasti kewajiban   PDAM   adalah   

menyediakan   imbalan  yang dijanjikan kepada Direksi, pegawai 

maupun mantan pegawai dimana risiko aktuarial dan risiko 

investasi menjadi tanggungan PDAM.  

Pada program Imbalan Pasti dijumpai adanya aset program 

yaitu aset yang dimiliki sebagai dana untuk imbalan kerja jangka 

panjang dan polis asuransi yang memenuhi syarat. Aset 
Program terbentuk dari iuran yang  dibayarkan oleh PDAM sejak 

pegawai/direksi bekerja dan hasil investasi yang dilakukan oleh 

pihak asuransi. Pada PDAM aset program dikelola oleh 

Dapenmapamsi/perusahaan asuransi lain. Pihak 

Dapenmapamsi/perusahaan asuransi secara periodik harus 

melaporkan besarnya nilai aset program kepada PDAM. 

Sehubungan dengan Permendagri nomor 2 tahun 2007 dan 

undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia 
maka sebagian besar PDAM menerapkan program Imbalan 

pascakerja berupa Program Imbalan Pasti, dan beberapa PDAM 

lainnya menerapkan program Iuran Pasti. 

2) Pengakuan 
Sesuai prinsip pengakuan umum maka:  

a. Mengakui sebagai beban semua iuran yang diserahkan 

kepada Dapenmapamsi/asurasi selama periode pelaporan. 

b. Berdasarkan laporan dari  Dapenmapamsi/asuransi PDAM 
mengakui kewajiban neto yang timbul  karena nilai aset 
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program lebih kecil dari kewajiban Imbalan Pasti yang harus 

dibayarkan kepada pegawai/direksi sampai tahun periode 

pelaporan. 

c. Mengakui kewajiban neto tersebut sebagai Kewajiban 

Imbalan pasti (kredit) dan kerugian investasi imbalan kerja 
(Debet) 

d. Jika nilai aset program lebih tinggi dari kewajiban Imbalan 

Pasti maka besarnya kelebihan tersebut menjadi 

keuntungan investasi Imbalan kerja (kredit) dan beban 

dibayar dimuka (debet). 

3) Pengukuran Kewajiban Imbalan Pasti 
Setiap periode PDAM akan menerima laporan dari pihak 

Dapenmapamsi/asuransi hasil perhitungan aktuaria dan nilai 
aset program, sehingga bisa diketahui berapa kewajiban  

Imbalan Pasti yang harus tersedia dan berapa nilai aset 

programnya sampai tanggal pelaporan. Selisih nilai antara 

kewajiban Imbalan Pasti yang harus tersedia dengan nilai aset 

program bisa lebih besar atau lebih kecil,  karenanya bisa 

merupakan jumlah kerugian atau keuntungan bagi PDAM yang 

harus diakui sebagai kewajiban Imbalan Pasti atau Beban 

dibayar dimuka. Beban program Imbalan Pasti diatribusikan 
kedalam beban pegawai. 

4)  Pengungkapan 
a. PDAM harus mengungkapkan bahwa PDAM memiliki  

lebih dari satu program imbalan pasti jika terdapat 

beberapa program. Pengungkapan dibuat terpisah 

untuk setiap program atau secara berkelompok. 

b. Penjelasan umum jenis program,  dan penjelasan 

mengenai penyesuaian untuk mengukur kewajiban 
imbalan pasti pada tanggal pelaporan. 

c. Total biaya yang terkait dengan program imbalan 
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pasti untuk tahun berjalan, dengan menguraikan 

jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan 

jumlah yang menjadi biaya perolehan aset. 

d. Jumlah kerugian atau keuntungan yang diakui 

PDAM pada tahun berjalan. 

G. Uang Jasa Pengabdian Direksi/Dewan Pengawas 
Jasa pengabdian adalah tunjangan pensiun yang diberikan 

kepada Direksi dan Dewan pengawas pada akhir masa 

jabatannya, dengan syarat yang bersangkutan telah bekerja 

minimal selama 12 bulan. 

1) Pengakuan 
Sesuai permendagri nomor 2 tahun 2007, PDAM mengakui 

beban jasa pengabdian Direksi atau Badan Pengawas saat yang 
bersangkutan sudah aktif  menduduki jabatannya minimal 

selama 1 tahun, sehingga pada akhir tahun pertama masa 

jabatan Direksi/Badan pengawas, PDAM mulai mengakui adanya 

beban jasa pengabdian pada periode pelaporan. 

2) Pengukuran 
PDAM harus mengukur jasa pengabdian pada estimasi terbaik 

pembayaran yang akan dibutuhkan pada tanggal pelaporan 

untuk menyelesaikan kewajiban jasa pengabdian. 

Contoh jurnal Imbalan Jasa Pengabdian. 

Setelah satu tahun seorang direksi/dewan pengawas aktif 

bekerja maka PDAM harus mengestimasi beban jasa 

pengabdian pada masing2 periode pelaporan selama masa 4 

tahun (masa bakti direksi) 

Direksi A mulai aktif pada tanggal 1 Desember 2009 dan 

berdasarkan estimasi terbaik yang bersangkutan akan menerima 

imbalan jasa pengabdian pada tahun 2014 sebesar Rp 80 Jt 
maka jurnalnya setiap tahun sebagai berikut: 
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Jurnal akhir tahun 2010 

Beban imbalan jasa 

pengabdian direksi A 

 

Kewajiban imbalan jasa 

pengabdian direksi A 

Rp20jt  

Rp20jt 

Jurnal akhir tahun 2011 
Beban imbalan jasa 

pengabdian direksi A 

 

Kewajiban imbalan jasa 

pengabdian direksi A 

Rp20jt 

 

 

 

Rp20jt 

Jurnal akhir tahun 2012 

Beban imbalan jasa 

pengabdian direksi A 

 

Kewajiban imbalan jasa 

pengabdian direksi A 

Rp20jt  

Rp20jt 

Jurnal akhir tahun 2013 
Beban imbalan jasa 

pengabdian direksi A 

 

Kewajiban imbalan jasa 

pengabdian direksi A 

Rp20jt  

Rp20jt 

Jurnal pembayaran pada tanggal 2 januari 2014 

Kewajiban imbalan jasa 

pengabdian 

 

 

Kas 

Rp80jt  

 

Rp80jt 
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3) Pengungkapan 
PDAM harus mengungkapkan sifat imbalan, kebijakan akuntansi 

dan jumlah kewajiban dan status pendanaan pada periode 

pelaporan. 

H. Pesangon Pemutusan Kerja  
Pesangon pemutusan kerja adalah imbalan kerja yang terutang 

akibat PDAM memberhentikan pekerja sebelum pensiun normal 

dan pegawai menerima tawaran untuk mengundurkan diri 

dengan imbalan tertentu. 

1. Pengakuan 
PDAM harus segera mengakui sebagai beban dalam laporan 

laba rugi periode terjadinya, karena  pesangon pemutusan kerja 

tidak memberikan manfaat ekonomi masa yang akan datang. 
2. Pengukuran 
PDAM  harus mengukur pesangon pemutusan kerja pada 

estimasi terbaik besarnya pembayaran yang dibutuhkan pada 

tanggal pelaporan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. 

Pesangon pemutusan kerja yang terutang lebih dari 12 bulan 

setelah akhir periode pelaporan, nilainya harus diukur pada nilai 

kini terdiskonto. 

3. Ilustrasi jurnal 
PDAM kota X melakukan pemutusan hubungan kerja dengan 

pegawai Y, maka diberikan pesangon sesuai dengan SK Direksi 

sebesar tiga bulan gaji pokok terakhir. Gaji pokok pegawai Y 

sebesar Rp3jt. Jurnalnya sebagai berikut: 

Beban pegawai  

 

Kas  

9jt  

 

9jt 
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4. Pengungkapan 

PDAM harus mengungkapkan sifat imbalan, kebijakan akuntansi 

dan jumlah  kewajiban dan status pendanaan pada peroide 

pelaporan. 

3.11 Pendapatan 

A. Definisi 
Pendapatan PDAM terdiri atas:  

a. Pendapatan penjualan air, baik diproduksi sendiri oleh 

PDAM atau dibeli untuk dijual kembali; 

b. Pendapatan non air seperti sambungan baru, 

pemeriksaan laboratorium, penggantian kerusakan, 

penyambungan kembali; 

c. Pendapatan lain-lain, contoh: bunga deposito, sewa, 
royalti, dividen. 

 
B. Pengakuan Pendapatan 
1. Pendapatan Usaha  

a. Pendapatan penjualan air 

Pendapatan yang berasal dari penjualan air diakui 
dengan terbitnya Daftar Rekening Ditagih (DRD) 

Air. 

b. Pendapatan penjualan non air 

Pendapatan yang berasal dari penjualan non air 

diakui dengan terbitnya Daftar Piutang/Tagihan 

Non Air. 

2. Pendapatan Lain-Lain  

Pendapatan lain-lain diakui dalam laporan laba rugi 
jika timbul hak untuk memperoleh pendapatan 

tersebut dan dapat diukur nilainya dengan andal. 

 

 3.1    Kas dan Setara Kas 

 3.2    Investasi Jangka Pendek 

 3.3    Piutang 

 3.4     Persediaan 

 3.5    Aset Tetap 

 3.6    Properti Investasi 

 3.7    Aset Tidak Berwujud 

 3.8    Investasi pada Join Venture 

 3.9    Kewajiban Jangka Pendek 
dan Jangka Panjang 

 3.10   Imbalan Kerja 

 3.11   Pendapatan 
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C. Pengukuran Pendapatan 

1. Seluruh pendapatan baik pendapatan usaha maupun 

pendapatan lain-lain diukur berdasarkan nilai wajar 

atas pembayaran yang diterima atau masih harus 

diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah 
diskon penjualan dan potongan volume. 

a. Pendapatan Usaha 

1) Pendapatan penjualan air 

Pendapatan penjualan air diukur berdasarkan 

nilai tagihan pemakaian air yang diterbitkan 

dalam DRD Air setiap bulan atau nilai 

pembayaran uang untuk transaksi penjualan 

air secara tunai.  
2) Pendapatan non air 

Pendapatan sambungan baru, pendapatan 

jasa laboratorium, dan pendapatan non air 

lainnya diukur berdasarkan besarnya nilai hak 

yang ditagihkan. 

b. Pendapatan Lain-Lain 

PDAM  mengakui pendapatan yang muncul dari 

penggunaan aset oleh pihak lain yang menghasilkan 
sewa, bunga, royalti/kemitraan dan dividen atas 

dasar sebagai berikut:  

1) Sewa, bunga dan royalti/kemitraan harus 

diakui secara akrual; 

2) Dividen harus diakui ketika hak PDAM sebagai 

pemegang saham untuk menerima 

pembayaran telah terjadi. 
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D. PENGUNGKAPAN  
PDAM harus mengungkapkan:  

1) Kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai dasar 

pengakuan pendapatan,  

2) Jumlah setiap kategori pendapatan yang diakui selama 
periode, termasuk pendapatan yang timbul dari: 

a. pendapatan usaha;  

b. pendapatan non usaha;  

c. jenis pendapatan signifikan lainnya.  

 
Ilustrasi Transaksi: 
 
1. PDAM Kota ”X” menerbitkan rekapitulasi DRD Air atas 

pemakaian air bulan Januari 2011 sebesar 
Rp100.000.000,00, yang terdiri atas tagihan air (harga 

air) sebesar Rp75.000.000,00, administrasi sebesar 

Rp25.000.000,00. 

 

Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut: 

 

2. Berdasarkan laporan harian penerimaan kas tanggal 7 

Pebruari 2011, PDAM Kota ”X” menerima pembayaran 

Piutang rekening air-harga air 75.000.000  

Piutang rekening non air-
administrasi 

25.000.000  

 Pendapatan air  75.000.000 

 Pendapatan 
administrasi 

 25.000.000 
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rekening air dari pelanggan sebesar Rp10.000.000,00, 

yang terdiri atas tagihan air (harga air) sebesar 

Rp7.500.000,00 dan administrasi sebesar 

Rp2.500.000,00. 

Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut: 
Kas 10.000.000  

 Piutang rekening air-
harga air 

 7.500.000 

 Piutang rekening non 
air-administrasi 

 2.500.000 

 

3. Pelanggan baru ”AAA” membayar secara kas atas 
pemasangan sambungan baru sebesar Rp1.200.000,00. 

Pemasangan sambungan baru dilaksanakan oleh PDAM 

Kota ”X” sendiri. Nilai dari bahan instalasi Rp600.000,00 

upah tukang Rp200.000,00 

Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut: 
Kas 1.200.000  

 Pendapatan jasa SL  1.200.000 

 

Aset tetap Transmisi dan 
Distribusi 

800.000  

 Persediaan Water 
Meter 

 350.000 

 Pipa dan asesoris  250.000 

 Kas   200.000 
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4. Pelanggan baru ”BBB” membayar secara kas atas 

pemasangan sambungan baru sebesar Rp1.300.000,00. 

Pemasangan sambungan baru dilaksanakan oleh 

rekanan PDAM Kota ”X.” Bahan instalasi dari PDAM 

senilai Rp600.000,00. Kontrak dengan rekanan  
Rp200.000,00 

Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut: 
Kas 1.300.000  

 Pendapatan Jasa SL  1.300.000 

 
Aset tetap Transmisi dan 
Distribusi 

800.000  

 Persediaan Water Meter  350.000 

 Pipa dan asesoris  250.000 

 Utang usaha   200.000 

 
5. Pelanggan baru ”CCC” membayar secara kas atas 

pemasangan sambungan baru sebesar Rp200.000,00, 

sisanya sebesar Rp1.000.000,00 dicicil selama 12 bulan. 

Pemasangan sambungan baru dilaksanakan oleh 

rekanan PDAM Kota ”X.” 

Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut: 
Kas 200.000  

Piutang sambungan baru 1.000.000  

 Pendapatan 
sambungan baru 

 1.200.000 
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Aset tetap Transmisi dan 
Distribusi 

800.000  

 Persediaan Water Meter  350.000 

 Pipa dan aksesoris  250.000 

 Utang usaha  200.000 

6. Pelanggan “DDD” melakukan pemesanan air melalui 

layanan mobil tangki dengan membayar secara kas 
sebesar Rp60.000,00 

 

Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut: 
Kas 60.000  

 Pendapatan penjualan air  60.000 

 

7. Pada tanggal 1 Pebruari 2011, PT “XYZ” melakukan 

perjanjian sewa bangunan kantor milik PDAM Kota “X” 

selama 36 bulan sebesar Rp36.000.000,00. 

Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut: 

Kas 36.000.000  

 Pendapatan 
sewa 
ditangguhkan 

 36.000.000 

    

Jurnal Akhir Tahun 31 Desember 2011 

Pendapatan sewa 
ditangguhkan 

11.000.000  

 Pendapatan lain-
lain 

 11.000.000 
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Modul SAK ETAP Buku 1 

 



 

SESI 1 

TEORI DASAR AKUNTANSI 
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Judul Buku:  AKUNTANSI PDAM 

Judul Pelatihan: SAK ETAP Buku 

BAB 1 
TEORI DASAR AKUNTANSI 

01 

Akuntansi adalah suatu akitivitas identifikasi, mengukur, 
mengklasifikasi dan mengikhtisarkan sebuah transaksi ekonomi atau 
kejadian yang menghasilkan data kuantitatif sebagai alat pengambilan 
keputusan 

SAK ETAP – AKUNTANSI PDAM BUKU 01 2 

 PENGERTIAN AKUNTANSI 

Fungsi  : Sebagai media informasi keuangan suatu organisasi 
untuk melihat bagaimana kualitas yang ada dalam suatu 
organisasi dan seperti apa perubahan yang terjadi dalam 
organisasi.  

Pengguna Informasi Akuntansi  : Pengambil keputusan baik 
internal maupun eksternal organisasi 



g 

ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS 

SAK ETAP – AKUNTANSI PDAM BUKU 01 3 

 PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI 

Jumlah Aset yang dimiliki oleh perusahaan 
adalah jumlah dari utang dan modal yang 
diperolehnya untuk mendapatkan aset 

SAK ETAP – AKUNTANSI PDAM BUKU 01 4 

 LAPORAN KEUANGAN 

Konsep dasar Komponen dalam Persamaan Dasar Akuntansi : 
1. Aset : Sumber Daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa

masa lalu yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi dimasa yang
akan datang.

2. Kewajiban : Suatu keharusan kontraktual untuk mengorbanakan manfaat
ekonomi yang timbul akibat transaksi dimasa lalu.

3. Ekuitas : Kekayaan bersih pemilik yang ditanamkan di perusahaan, yang
merupakan hak residual atas aset setelah dikurangi kewajiban.

4. Penghasilan : Kenaikan manfaat ekonomi selama periode tertentu dalam
bentuk arus kas masuk

5. Beban : Penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan
dalam bentuk arus kas keluar.
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Akun/Perkiraan  Alat untuk mencatat data 
  yang menjadi dasar 
 penyusunan laporan 

  Keuangan 

Dibagi 2 golongan : 

1. Akun/Perkiraan Neraca atau Riil  pada akhir periode dilaporkan
di dalam Neraca, yaitu akun-akun aset, kewajiban dan ekuitas ; 

2. Akun/Perkiraan Laba Rugi atau Nominal  pada akhir periode
akan dilaporkan di dalam Laporan Laba Rugi, yaitu akun-akun
pendapatan dan Beban

SAK ETAP – AKUNTANSI PDAM BUKU 01 5 

 AKUN / PERKIRAAN 

g 

Bentuk Akun/Perkiraan : 

SAK ETAP – AKUNTANSI PDAM BUKU 01 6 

 AKUN / PERKIRAAN 

NO TANGGAL URAIAN REF DEBET KREDIT SALDO 

  

Jumlah 

NAMA PERKIRAAN :           KODE PERKIRAAN : 
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Siklus Akuntansi  Tahapan kegiatan yang harus 
 diikuti dalam melaksanakan 
 proses akuntansi hingga  
 menjadi laporan keuangan 

 Konsep Sistem Akuntansi Berpasangan: 
1. Penambahan  dan pengurangan dicatat pada sisi yang terpisah
2. Kelompok Aset dan beban pencatatan dilakukan disisi kiri

(debet) sedangkan kelompok kewajiban, ekuitas dan
pendapatan dilakukan disisi  sebelah kanan (kredit)

     SAK ETAP – AKUNTANSI PDAM BUKU 01 7 

 SIKLUS AKUNTANSI 

g 

Hubungan  lima kelompok perkiraan Aset, Kewajiban, 
Ekuitas, Penghasilan dan Beban : 

SAK ETAP – AKUNTANSI PDAM BUKU 01 8 

 SIKLUS AKUNTANSI 

Aset Kewajiban Ekuitas Penghasilan Beban 

Penambahan Debet Kredit Kredit Kredit Debet 

Pengurangan Kredit Debet Debet Debet Kredit 

Saldo Normal Debet Kredit Kredit Kredit Debet 
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 SIKLUS AKUNTANSI 

Tahapan Silklus Akuntansi : 
1. Pengenalan Transaksi (Transaction Recognition)
2. Jurnal (Journal)
3. Pencatatan ke Buku Besar (Posting)
4. Neraca Saldo (Trial Balance)
5. Jurnal Penyesuaian (Adjustment)
6. Neraca Lajur (Work Sheet)
7. Jurnal Penutup (Closing Entries)
8. Laporan Keuangan (Financial Statement)

Siklus Akuntans PDAM : 
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 SIKLUS AKUNTANSI PDAM 

Kegiatan / 
Transaksi Dokumen 

Buku 
Jurnal/Haria

n 

Buku 
Besar 

Laporan 
Keuangan 

Buku 
Pembantu 

Laporan 
Pendukung 
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SIKLUS AKUNTANSI PDAM 

Media Pencatatan : 

1. Buku Jurnal Harian
a. Buku Jurnal Khusus
b. Buku Jurnal Umum

2. Buku Besar
3. Buku Pembantu

SAK ETAP – AKUNTANSI PDAM BUKU 01 12 

 SIKLUS AKUNTANSI PDAM 

Secara Keseluruhan terdapat 6 (enam) buku harian/jurnal  
yang terdiri dari 5 (lima) buku harian/jurnal khusus dan 1 
(satu) buku harian/jurnal umum, yaitu : 

1. DVUD  Daftar Voucher Utang yang Harus Dibayar
2. JR  Jurnal Rekening
3. JPKB  Jurnal Penerimaan Kas / Bank
4. JBKB  Jurnal Bayar Kas / Bank
5. JPBIK  Jurnal Pemakaian Bahan Instalasi dan Kimia
6. JU  Jurnal Umum
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 SIKLUS AKUNTANSI PDAM 

Buku Pembantu, yang penting dibuat : 

1. BPPP  Buku Pembantu Piutang Pelanggan
2. BPU  Buku Pembantu Utang
3. KPS  Kartu Persediaan
4. BPAT  Buku Pembantu Aset Tetap
5. BPB  Buku Pembantu Beban



 

SESI 2 

TINJAUAN UMUM SAK ETAP DAN KDPPLK 

 

 

Modul SAK ETAP Buku 1 

 



Judul Buku:  AKUNTANSI PDAM 

Judul Pelatihan: SAK ETAP 

BAB 2 
TINJAUAN UMUM SAK ETAP 
DAN KDPPLK 

Buku 01 

SAK ETAP – AKUNTANSI PDAM BUKU 01 2 

 TINJAUAN UMUM SAK 

Tiga Pilar Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia : 
1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)  digunakan oleh entitas yang

mempunyai Akuntablitas Publik Signifikan
2. Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) 

digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik
Signifikan

3. Standar Akuntansi Syariah  Entitas yang berbasis Syariah
Satu Pilar Standar Akuntansi yang hanya berlaku untuk Organisasi
Pemerintahan  PP No. 71 Thun 2010
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TINJAUAN UMUM SAK 
STANDAR AKUNTANSI ??? 
• Untuk keseragaman laporan keuangan
• Memudahkan penyusun laporan keuangan karena ada pedoman

baku sehingga meminimalkan bias dari penyusun
• Memudahkan auditor
• Memudahkan pembaca laporan keuangan untuk

menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan
entitas yang berbeda.

• Pengguna laporan keuangan banyak pihak sehingga penyusun
tidak dapat menjelaskan kepada masing-masing pengguna

• Regulasi  mengharuskan perusahaan dengan kriteria tertentu
menyusun laporan keuangan berdasarkan standar: UU PT, UU
Pasar Modal

SAK ETAP – AKUNTANSI PDAM BUKU 01 4 

RUANG LINGKUP SAK ETAP 

SAK ETAP 
 SAK ETAP :  Standar akuntansi keuangan untuk entitas

tanpa akuntabilitas publik
 Digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik
 ETAP adalah entitas yang:

◦ Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
◦ Tidak Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan

umum (general purpose financial statement) bagi
pengguna eksternal.

◦ Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak
terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur,
dan lembaga pemeringkat kredit.
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RUANG LINGKUP SAK ETAP 

 Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:
◦ Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau

dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada
otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan
penerbitan efek di pasar modal; atau

◦ Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia
untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank,
entitas asuransi, pialang adan atau pedagang efek, dana
pensiun, reksa dana dan bank investasi

 Harus menggunakan PSAK – IFRS based
 Namun, dapat menggunakan SAK ETAP jika ada regulasi

yang mengijinkan penggunaan SAK ETAP

SAK ETAP – AKUNTANSI PDAM BUKU 01 6 

RUANG LINGKUP SAK ETAP 

Manfaat SAK ETAP : 
 Diharapkan dengan adanya SAK ETAP, perusahaan kecil, menengah,

mampu untuk

◦ menyusun laporan keuangannya sendiri

◦ dapat diaudit dan mendapatkan opini audit

sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk 
mendapatkan dana (misalnya dari Bank) untuk pengembangan 
usaha 

 Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK – IFRS sehingga lebih
mudah dalam implementasinya

 Tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan
keuangan



SAK ETAP – AKUNTANSI PDAM BUKU 01 7 

KERANGKA DASAR PENYAJIAN DAN 
PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN (KDPPLK) 

KDPPLK merupakan konsep dasar penyusunan 
dan penyajian serta acuan  Laporan Keuangan 
bagi : 

1. Tim Penyusun Standar Akuntansi keuangan
2. Penyusun Laporan Keuangan
3. Auditor Eksternal
4. Penggunaan Laporan Keuangan

g 

Tujuan Laporan Keuangan 
 Laporan keuangan ditujukan untuk

memenuhi kebutuhan bersama
sebagian besar pengguna laporan
keuangan, misalnya:
− pemegang saham 
− kreditor
− pekerja
− masyarakat dalam arti luas
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KERANGKA DASAR PENYAJIAN DAN 
PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN (KDPPLK) 
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Karakteristik Kualitatif Informasi dalam Laporan Keuangan : 
1. Dapat Dipahami
2. Relevan
3. Materialitas
4. Keandalan
5. Substansi Mengungguli Bentuk
6. Pertimbangan Sehat
7. Kelengkapan
8. Dapat Dibandingkan
9. Tepat Waktu
10. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

 SAK ETAP – AKUNTANSI PDAM BUKU 01 9 

KERANGKA DASAR PENYAJIAN DAN 
PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN (KDPPLK) 

g 

Pengakuan Unsur-unsur Laporan keuangan : 
Suatu Transaksi Ekonomi yang terjadi dalam operasional PDAM 
harus diakui sebagai pos dalam Neraca atau Laba rugi apabila : 

1. Terdapat manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut
akan mengalir dari atau kedalam PDAM

2. Pos tersebut memiliki nilai yang dapat diukur dengan andal

SAK ETAP – AKUNTANSI PDAM BUKU 01 10 

KERANGKA DASAR PENYAJIAN DAN 
PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN (KDPPLK) 
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Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan : 
Merupakan proses penetapan jumlah uang yang 
digunakan PDAM untuk mengukur aset, kewajiban, 
penghasilan dan beban dalam laporan keuangan  
1. Terdapat manfaat ekonomi yang terkait dengan

pos tersebut akan mengalir dari atau kedalam
PDAM 

2. Pos tersebut memiliki nilai yang dapat diukur
dengan andal

3. Dasar Pengukuran yang diperkenankan adalah
Nilai Wajar dan Nilai Historis

SAK ETAP – AKUNTANSI PDAM BUKU 01 11 

KERANGKA DASAR PENYAJIAN DAN 
PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN (KDPPLK) 

g

Prinsip Pervasif :
 Dalam hal tidak ada pengaturan tertentu dalam SAK

ETAP untuk transaksi atau peristiwa maka entitas
harus menetapkan suatu kebijakan akuntansi yang
menghasilkan informasi yang relevan dan andal bagi
pemakai

 menetapkan kebijakan akuntansi entitas dapat
menggunakan rujukan persyaratan dan panduan
dalam SAK ETAP yang terkait dengan isu serupa dan
harus sesuai dengan definisi, kriteria pengakuan dan
pengukuran pervasif dalam Konsep dan Prinsip
Pervasif

SAK ETAP – AKUNTANSI PDAM BUKU 01 12 

KERANGKA DASAR PENYAJIAN DAN 
PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN (KDPPLK) 



g 

 PDAM harus menyusun laporan keuangan
(kecuali Laporan Arus Kas) dengan
menggunakan dasar Akrual

 Pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban,
ekuitas, penghasilan dan beban pada saat
terjadinya transaksi, bukan pada saat kas
atau setara kas diterima atau dibayarkan

SAK ETAP – AKUNTANSI PDAM BUKU 01 13 

 DASAR AKRUAL 

gMIs 

 Saling hapus tidak diperkenankan atas aset
dengan kewajiban, atau penghasilan dengan
beban

 Mis : Piutang “A” dengan hutang kepada “A”,
dan pendapatan penjualan dengan beban 
penjualan 
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 SALING HAPUS 



g 

 Penyajian wajar

 Kepatuhan terhadap SAK ETAP

 Kelangsungan usaha

 Frekuensi pelaporan

 Penyajian yang konsisten

 Materialitas dan agregasi

 Laporan Keuangan Lengkap

 Identifikasi Laporan Keuangan
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 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN 

g 

 Kebijakan Akuntansia adalah  prinsip, dasar, konvensi,
aturan dan praktik terntentu yang diterapkan dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan

 Kebijakan akuntansi harus konsisten diterapkan

 PDAM harus mengubah kebijakan akuntansinya hanya
jika perubahan tersebut diisyaratkan berubah sesuai
SAK ETAP dan menghasilkan informasi yang relevan 

 Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan sesuai
persyaratan SAK ETAP dan atau secara retrospektif

 Perubahan estimasi akuntansi diakui secara prospektif
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KEBIJAKAN AKUNTANSI, ESTIMASI DAN 
KESALAHAN 



 

SESI 3 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 

 

Modul SAK ETAP Buku 1 

 



Judul Buku:  AKUNTANSI PDAM 

Judul Pelatihan: SAK ETAP 

BAB 3 
KEBIJAKAN AKUNTANSI 

Buku 01 
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 KEBIJAKAN AKUNTANSI 
Kebijakan Akuntansi adalah prinsip dasar, konvensi, aturan dan 
praktik tertentu  yang diterapkan oleh suatu entitas dalam 
menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. 

Kebijakan Akuntansi mengenai akun/perkiraan penting terkait 
operasional PDAM sesuai dengan SAK ETAP 

MODUL 
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KEBIJAKAN AKUNTANSI 
KAS DAN SETARA KAS 
• Kas merupakan aset terpenting dalam suatu entitas

• Berada dalam keadaan tersedia untuk digunakan  tidak
dibatasi penggunaannya

• Kas berbentuk uang tunai, uang dalam bank, kas ekuivalen

• Kas ekuivalen  surat berharga yang nilai nominalnya telah
ditentukan, jangka waktu < 3 bulan

• Kas yang dicadangkan untuk tujuan tertentu  tidak termasuk
dalam kas

• Pengungkapan
– Rincian kas dan kas di masing-masing bank (signifikan)
– Currency
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Ruang Lingkup SAK ETAP 
KAS DAN SETARA KAS 
• Kas entitas sebaiknya disimpan dalam Bank untuk

memudahkan pengendalian
– Penerimaan dilakukan melalui rekening bank
– Pengeluaran dilakukan dengan menggunakan cek

• Untuk kebutuhan sehari-hari digunakan sistem kas kecil
• Kas yang tidak digunakan dapat diinvestasikan sebelum

digunakan untuk memperoleh hasil investasi yang lebih
besar

• Untuk dana yang berasal dari pemerintah, harus
diperhatikan cara pertanggungjawabannya mengikuti
regulasi keuangan negara
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KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PIUTANG 
• Piutang  hak tagih PDAM kepada pihak lain karena

penyerahan barang ata jasa

• Terdiri dari piutang usaha dan piutan non usaha

• Pengakuan :

– Piutang usaha diaku isaat terbitnya daftar rekening ditagih
dan daftar piutang non air

– Piutang non usaha diakui jika ada kemungkinan manfaat
ekonomi mengalir dan nilainya dapat diukur dengan andal

• Pengukuran awal sebesar nilai tagihan atau nilai wajar yang
dapat direlaisasi
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KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PIUTANG 
• Pengakuan dan pencatatan Piutang diakui pada saat diterbitkan rekening

air
Diterbitkan rekening air untuk pelanggan rumah tangga sebesar 300juta.
Piutang rekening air  300jt

Pendapatan penjualan air 300jt 

Untuk transaksi ini dapat dicatat di buku penbantu yang menjelaskan 
pendapatan masing-masing pelanggan  

• Penerimaan pembayaran dari rekening air
Dibayar pelanggan sebesar 290juta.
Kas/Bank   290jt

Piutang rekening air   290jt 
Untuk transaksi ini dapat dicatat di buku penbantu yang menjelaskan 
pendapatan masing-masing pelanggan 
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KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PIUTANG 
• Penyisihan kerugian piutang air

Berdasarkan daftar piutang selama 3 tahun dan laporan
pemutusan sambungan, hasil perhitungan tim penyisihan
piutang, diketahui piutang yang disisihkan untuk tahun
2012 sebesar 10 juta
Beban Penyisihan Kerugian piutang air 10jt

Akumulasi Penyisihan Kerugian Piutang Air  10jt 

• Pemulihan penyisihan piutang  penyisihan piutang
tahun lalu lebih tinggi dan beberapa piutang yang
diestimasi tidak melunasi ternyata melunasi
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KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PERSEDIAAN 
• Persediaan 

– Piutang usaha  dihitung berdasakan rata-rata piutang untuk tiap
kelompok pelanggan (rumah tangga, instansi pemerintah, industri, sosial)

– Piutang non usaha  dihitung berdasarkan kemampuan membayar
debitur secara individual

• Pengungkapan
– Kebijakan pengakuan, pengukuran dan metode penyisihan piutang
– Ikhtisar penyisihan piutang: saldo awal, tambahan penyisihan, saldo akhir.
– Tarif penyusutan kelompok pelanggan
– Daftar piutang pelanggan dengan nilai signifikan
– Jumlah piutang berdasarkan umur
– Piutang yang dijaminkan
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KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PERSEDIAAN 
• Persediaan adalah aset 

– Untuk dijual dalam kegiatan usaha normal
– Dalam proses produksi untuk kemudian dijual
– Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses

produksi atau pemberian jasa

• Pengukuran awal
– Biaya perolehan  meliputi seluruh biaya pembelian dan biaya lain yang

terjadi untuk membawa persediaan ko kondisi dan lokasi sekarang.

• Pengukuran pada tanggal pelaporan
– Setiap pelaporan persediaan diukur dengan “nilai yang lebih rendah

antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih (nilai jual dikurangi biaya
untuk menjual)

– Penyesuaian jika nilai realisasi bersih < dari nilai tercatat
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KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PERSEDIAAN 
• Metode Persediaan

– Persediaan yang telah dijual dibebankan menjadi harga
pokok penjualan

– Setiap persediaan yang terjual maka nilai persediaan (harga
perolehan) akan dibebankan sebagai harga pokok penjualan.

– Jika persediaan terdiri dari pembelian yang beragam harga
maka dapat menggunakan asumsi aliran biaya: FIFO atau
Rata-rata

– First in First Out  mengasumsikan barang yang pertama
dibeli adalah barang yang pertama terjual / terpakai,
sehingga persediaan akhir adalah barang yang dibeli terakhir

– Metode mencatat persediaan :
• Metode periodik
• Metode perpetual
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KEBIJAKAN AKUNTANSI 
ASET TETAP 
• Aset tetap

– Adalah aset yang berwujud yang:
• Dimiliki atau dikuasai untuk digunakan dalam proses produksi

atau tujuan administratif
• Diharapkan digunakan lebih dari satu periode

• Pengakuan
– Diakui sebagai aset jika memenuhi kriteria pengakuan

• Pengukuran awal
– Nilai perolehan 

• Harga beli termasuk biaya hukum, broker, bea impor, dikurangi
diskon, pajak yang tidak dapat dikreditkan.

– Biaya perolehan adalah nilai wajar tanggal pengakuan.
– Jika pembayaran dilakukan secara kredit  nilai tunai dari

pembayaran (present value angsuran)
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KEBIJAKAN AKUNTANSI 
ASET TETAP 
• Pengukuran awal

– Pertukaran  menggunakan nilai wajar saat pertukaran.
– Jika pertukaran tidak memiliki substansi komersial dan aset yang diterima

tidak dapat diukur secara andal  biaya perolehan menggunakan nilai
tercatat aset yang diserahkan

• Pengeluaran setalah pengakuan awal
– Pengeluaran yang memenuhi definisi aset (memberi manfaat ekonomi

dalam bentuk peningkatan kapasitas atau standar kerja)  dikapitalisasi
(dengan memperhatikan batasan materialitas aset)

• Pengukuran setelah pengakuan awal
– Biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulai

penurunan nilai
– Aset dalam penyelesaian diklasifikasikan terpisah dan belum disusutkan

sampai dengan aset tersebut beroperasi
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KEBIJAKAN AKUNTANSI 
ASET TETAP 
• Peyusutan

– Penyusutan dimulai saat aset digunakan dan berakhir saat
aset dihentikan pengakuannya

– Beban penyusutan diakui dalam laporan laba rugi
– Penyusutan  masa manfaat / tarif  ketentuan pajak ??

• Tanah dan bangunan menggunakan garis lurus, masa
manfaat 20 tahun untuk bangunan permanen dan 10
tahun untuk non permanen

• Metode garis atau saldo menurun
• Masa manfaat 4, 8, 16, 20 tahun tergantung asetnya.
• Penyusutan menurut pajak tidak menggunakan nilai sisa
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KEBIJAKAN AKUNTANSI 
ASET TETAP 
• Penurunan nilai

– Terjadi jika nilai tercatat aset lebih rendah dari nilai wajar aset dikurangi dengan
biaya untuk menjual aset tersebut

– Kerugian penurunan nilai = aset tercatat – (nilai wajar – biaya penjualan aset)
– Indikasi penurunan nilai  faktor internal dan eksternal
– Nilai wajar 

• Harga perjanjian
• Harga penawaran kini
• Harga transaksi terkini
• Informasi terbaik yang tersedia

• Pemulihan kerugian penurunan nilai
– Review dilakukan setiap periode pelaporan apakah ada indikasi penurunan nilai

mengalami pemulihan
– Jika ada, akan diakui pemulihan penurunan nilai (keuntungan)  tidak boleh

melebihi penurunan nilai yang telah dilakukan
– Kompensasi penurunan nilai / kehilangan dari pihak lain diakui sebagai piutang
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KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PROPERTI INVESTASI 
• Properti investasi

– Tanah dan/atau bangunan yang dikuasai untuk menghasilkan sewa
atau untuk kenaikan nilai dan tidak digunakan untuk proses produksi
atau dijual dalam kegiatan utama perusahaan

• Pengukuran awal
– Sebesar harga perolehan  harga beli dan biaya lain yang dapat

diatribusikan langsung pada properti ttersebut
– Mengikuti pengakuan dalam aset tetap

• Pengukuran setelah pengakuan
– Diukur dengan menggunakan nilai perolehan dikurangi akumulai

penyusutan dan penurunan nilai
• Pengungkapan dan persyaratan lain mengikuti aset tetap
• Reklasifikasi

– Dilakukan jika tidak lagi memenuhi sebagai properti investasi
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KEBIJAKAN AKUNTANSI 
ASET TAK BERWUJUD 
• Definisi Aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak

mempunyai wujud fisik
– Dapat dipisahkan
– Mucul dari hak kontraktual atau hukum

• Pengakuan jika kemungkinan memperoleh manfaat ekonomis
dan dapat diukur dengan andal

• Pengukuran awal
– Sebesar biaya perolehan awal
– Untuk pertukaran aset menggunakan nilai wajar kecuali jika pertukaran

tidak memiliki substansi komersial dan nilai andal tidak dapat diperleh
– Pengeluaran untuk pengembangan aset takberwujud dibebankan kecuali

pengeluaran terebut memenuhi kriteria pengakuan
– Bukan aset takberwujud merek, logo, publikasi, daftar konsumen yang

dihasilkan secara internal
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KEBIJAKAN AKUNTANSI 
ASET TAK BERWUJUD 
• Pengukuran setelah pengakuan awal

– Biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan
nilai.

– Aset tak berwujud dengan nilai terbatas  diamortisasi dengan
metode garis lurus  masa manfaat tidak boleh melebihi hak
kontraktual

– Nilai risidu diasumsikan nol kecuali ada komitmen pihak lain membeli
atb di akhir masa manfaat

– Telaah ulang masa manfaat dan metode dilakukan setiap perioe
pelaporan

• Penurunan nilai  (sama dengan aset tetap)
• Penghentian dan pelepasan

– Mengakui kerugian atau keuntungan dalam laba rugi akibat
penghentian atau pelepasa aset takberwujud
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KEBIJAKAN AKUNTANSI 
ASET TAK BERWUJUD 
• Pengungkapan

– Umur dan tarif amortisasi
– Metode amortisasi
– Jumlah tercatata bruto dan akumulasi amortisasi
– Unsur laporan keuangan yagn memuat amortisasi
– Rekonsiliasi jumlah tercatat aset awal dan akhir periode
– Penjelasan jumlah tercatat dan periode tersisa
– Keberadaan dan jumlah aset yann dibatasi atau dijaminkan
– Jumlah komitmen untuk memperoleh aset tak berwujud.
– Jumlah pengeluaran riset dan pengembangan yang diakui

sebagai beban
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KEBIJAKAN AKUNTANSI 
INVESTASI 
• Investasi

– Jenis-jenis investasi
• investasi efek tertentu  saham, obligasi, deposito, surat

berharga lainnya.
• properti investasi
• investasi pada perusahaan asosiasi
• Investasi pada anak perusahaan
• Investasi pada joint venture (pengendalian bersama)

• Klasifikasi : investasi jangka pendek dan jangka panjang
• Penyajian tergantung materialitasnya – dapat diagregasi atau

disajikan untuk masing-masing jenin investasi
• Pengungkapan

– Kebijakan akuntansi, rincian nilai investasi, informasi relevan terkait
investasi
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KEBIJAKAN AKUNTANSI 
INVESTASI PADA JOINT VENTURE 
• Definisi Joint Venture

– Joint venture adalah perjanjian kontraktual di mana dua pihak atau
lebih menjalankan aktivitas ekonommi yang menjadi subyek
pengendalian

– Bentuk joint venture :  pengendalian bersama operasi, aset dan
entitas

• Pengendalian bersama  operasi
– Pemanfaatan sumber daya dari masing-masing pihak untuk

menjalankan aktivitas
– Masing-masing pihak melaporkan aset yang yang menjadi haknya
– Diperlukan pengungkapan keberdaan pernjanjian pengendalian

bersama operasi
– Tidak ada pencatatan invesasi atau pendapatan secara terpisah,

karena tidak dapat diidentifikasi secara terpisah dari operasi
perusahaan secara keseluruhan
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KEBIJAKAN AKUNTANSI 
INVESTASI PADA JOINT VENTURE 
• Pengendalian bersama  aset

– Kepemilikan bersama satu aset atau lebih untuk menghasilkan
suatu pendapatan

– Masing-masing pihak mencatat aset, kewajiban, pendapatan
dan beban yang menjadi haknya dalam pengendalian bersama

– Pengungkapan atas kontrak pengendalian bersama aset

• Pengendalian bersama entitas
– Pengendalian atas pendirian suatu entitas
– Pendapatan diakui sebesar haknya atas laba entitas joint

venture
– Investasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas
– Pengungkapan kontrak pengendalian bersama entitas
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KEBIJAKAN AKUNTANSI 
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 
• Definisi

– Kewajiban yang akan dibayar dalam jangka waktu kurang dari 12
bulan

• Pengakuan
– Jika kemungkinan entitas melakukan pengeluaran sumber daya

ekonomi dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan pada tanggal
pelaporan

• Pengukuran awal
– Sebesar kas atau setara kas yang diterima sebagai penukar kewajiban

• Pengungkapan
– Jumlah kewajiban tercatat
– Informasi yang relevan terkait dengan kewajiban tersebut
– Kewajiban dalam bentuk utang bank – tingkat bunga, bank, jatuh

tempo
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KEBIJAKAN AKUNTANSI 
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 
• Definisi

– Kewajiban yang akan dibayar dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan
• Pengakuan

– Jika kemungkinan entitas melakukan pengeluaran sumber daya ekonomi
dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan pada tanggal pelaporan

• Pengukuran awal
– Sebesar kas atau setara kas yang diterima sebagai penukar kewajiban

yang disebutkan dalam kontrak kewajiban jangka panjang
• Pengungkapan

– Jumlah kewajiban tercatat
– Jumlah penambahan dan pengurangan kewajiban
– Perubahan nilai kini akibat amortisasi diskon/premium
– Informasi relevan atas kewajiban: tingkat suku bunga, jatuh tempo, pihak

yang mengeluarkan, jaminan yang digunakan, kolateral lain
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KEBIJAKAN AKUNTANSI 
KEWAJIBAN IMBALAN KERJA 
• Imbalan kerja  seluruh imbalan yang diberikan atas jasa yang

diberikan oleh pegawai termasuk direksi dan dewan pengawas
– Bentuk  imbalan jangka pendek, imbalan jangka panjang, imbalan pasca

kerja, pesangon pemutusan kerja / jasa pengabdian
• Pengakuan

– Saat karyawan tersebut memberikan jasanya akan diakui sebagai beban
imbalan kerja

– Jika terdapat imbalan kerja yang belum dibayarkan  kewajiban imbalan
kerja

– Beban imbalan kerja dapat dialokasikan pada nilai perolehan aset tetap,
nilai persediaan, harga pokok produksi atau beban operasi

• Imbalan jangka pendek
– Imbalan yang diberikan selama periode akuntansi  gaji, tunjangan, uang

lembur, uang jasa, uang penggantian kesehatan
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KEBIJAKAN AKUNTANSI 
KEWAJIBAN IMBALAN KERJA 
• Imbalan jasa produksi atau bonus

– Diakui sebesar ekspektasi jasa produksi yang akan diberikan jika : ada
kewajiban hukum/konstruktif untuk melakukan pembayaran dan nilainya
dapat diukur dengan andal

– Didasarkan pada bentuk formal aturan pembagian jasa produksi, praktik
masa lalu yang menimbulkan kewajiban konstruktif

• Uang Jasa Pengabdian Direksi / Pengawas
– Diberikan kepda direksi atau pengawas di akhir masa jabatan.
– Diberikan untuk pengawas / direksi yang telah menjabat > 1 tahun
– Pengukuran dengan menggunakan ketentuan perusahaan / Perda / UU

Ketenagakerjaan
• Uang Pesangon pemutusan hubungan kerja

– Timbul ketika entitas memberhentikan pekerja sebelum pensiun normal
– Diakui sebagai beban dalam laba rugi saat terjadinya
– Estimasi terbaik besarnya pembayaran yang dibutuhkan
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KEBIJAKAN AKUNTANSI 
KEWAJIBAN IMBALAN KERJA 
• Imbalan pasca kerja

– Imbalan yang diberikan pada saat karyawan tidak lagi bekerja
– Pengakuan beban dilakukan pada saat SL
– VBNM,/ imbalan kepada karyawan yang pembayarannya ditangguhkan

saat tidak bekerja
• Program iuran pasti

– Jumlah iuran yang diberikan entitas sudah ditentukan.
– Jumlah yang akan diterima pekerja tergantuk hasil investasi dari dana

pensiun – pekerja menanggung risiko
– Iuran akan diakui sebagai beban pada periode berjalan, kewajiban akan

timbul jika entitas belum membayar iuran dan biaya dibayar dimuka
diakui jika iuran yang dibayarkan melebih satu periode.

– Pengungkapan  kebijakan akuntansi, penjelasan bentuk imbalan pasca
kerja
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KEBIJAKAN AKUNTANSI 
KEWAJIBAN IMBALAN KERJA 
• Program manfaat pasti

– Jumlah imbalan yang diberikan pada pekerja sudah dipastikan
– Risiko aktuaria akan ditanggung oleh entitas
– Kewajiban diakui entitas sebesar selisih antara estimasi kewajiban

pembayaran manfaat pasti dikurangi aset program
– Pengungkapan:

• Informasi program manfaat pasti: ketentuan manfaat, asumsi
aktuaria yang digunakan, dana pensiun, aktuaris yang
digunakan

• Nilai kewajiban manfaat pasti, aset program dan rekonsiliasi
nilai awal dan nilai akhir

• Beban manfaat pensiun beserta komponennya
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KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PENDAPATAN 
• Pendapatan :

– Pendapatan operasional 
• Pendapatan penjualan air
• Pendapatan non air: sambungan baru, pemeriksaan lab,

penggantian kerusakan, penyambungan kembali
– Pendapatan non operasional  dividen, sewa, keuntungan

penjualan aset tetap, pendapatan investasi

• Pengakuan pendapatan
– Pendapatan penjualan air  diakui saat terbitnya daftar Rekening

ditagih
– Pendapatan penjualan non air  saat terbitnya Daftar Piutang

Tagihan Non Air
– Pendapatan non operasional  timbul hak untuk memperoleh

pendapatan dan nilainya dapat diukur dengan andal
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KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PENDAPATAN 
• Pengukuran pendapatan

– Pendapatan penjualan air  nilai tagihan 
pemakaian dilakukan dengan tarif

– Pendapatan penjualan non air  nilai yang ditagihkkan
– Pendapatan non operasional  timbulnya hak

• Pengungkapan
– Kebijakan akuntansi sebagai dasar pengakuan
– Jumlah setiap kategori pendapatan yagn diakui
– Jenis pendapatan signifikan
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