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A. Kegiatan Pembelajaran 1: Permasalahan Ekonomi 
1. Lembar Informasi 

1.1. Kebutuhan 
Kebutuhan merupakan perwujudan keinginan yang timbul dalam diri 

manusia yang menuntut adanya pemenuhan. Kebutuhan manusia timbul karena 
tiga hal. Pertama, organ manusia membutuhkan kalori untuk dapat menjalankan 
fungsinya dengan baik disebut kebutuhan biologis. Kedua, kebutuhan manusia 
akan kehidupan yang lebih baik menurut standart tertentu disebut kebutuhan 
sosial. Dan ketiga, kegiatan yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan lain-lain 
disebut kebutuhan intelektual. 

Pada dasarnya kebutuhan setiap individu berbeda-beda. Hal ini dikarenakan 
keinginan yang dimiliki setiap individu juga berbeda. Selain itu, kebutuhan seorang 
individu senantiasa berkembang sepanjang waktu baik secara jumlah, kuantitas 
maupun jenisnya.    

Pada dasarnya kebutuhan manusia dibedakan menjadi: 
a. Menurut intensitasnya, dibedakan atas: 

1). Kebutuhan primer 
2). Kebutuhan sekunder 
3). Kebutuhan tersier  
Kebutuhan menurut intensitas untuk setiap individu berbeda-beda. Sebagai 
contoh, kebutuhan seorang mahasiswa dan sopir angkot. Buku kuliah 
merupakan kebutuhan primer bagi mahasiswa. Akan tetapi, tidak bagi seorang 
sopir angkot.  

b. Menurut sifatnya, dibedakan atas: 
1). Kebutuhan jasmani  
2). Kebutuhan rohani 

c. Menurut tujuannya, dibedakan atas: 
1). Kebutuhan masyarakat atau publik 
2). Kebutuhan individual 

d. Menurut waktunya, dibedakan atas: 
1). Kebutuhan masa kini 
2). Kebutuhan akan datang/masa depan 

Benda yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia disebut 
alat pemuas kebutuhan. Ada dua macam alat pemuas kebutuhan yaitu barang dan 
jasa. Barang dan jasa dihasilkan dari kombinasi sumber daya.  

Barang adalah suatu objek yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan. 
Umumnya barang berwujud benda. Buku yang Anda baca sekarang, pensil yang 
Anda gunakan untuk menulis, kacamata yang Anda kenakan, bahkan sarapan 
pagi Anda juga merupakan contoh barang. Lain halnya dengan jasa. Jasa adalah 
objek yang tidak berwujud yaitu tidak dapat dilihat dan diraba, namun dapat 
dirasakan. Konser Peterpan, layanan internet, kuliah pagi merupakan contoh jasa.  

Barang menurut cara memperolehnya terbagi menjadi dua, yaitu barang 
ekonomi dan barang bebas. Barang ekonomi adalah suatu barang yang 
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keberadaannya terbatas sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan. Dengan 
demikian untuk memperolehnya dibutuhkan suatu pengorbanan, maka harganya 
lebih dari nol. Sedangkan barang bebas adalah suatu barang yang keberadaannya 
melebihi kebutuhan sehingga harganya nol.  

Kadangkala kita salah menduga tentang suatu barang bebas. Contoh: udara 
dan air sungai. Sekilas nampak bebas, namun ketika kita membutuhkan udara 
yang bersih dan air sungai bersih terkadang kita harus membayar lebih. Harga 
tersebut muncul akibat adanya kelangkaan. Dalam kondisi tersebut udara dan air 
sungai termasuk dalam kategori barang ekonomi.  

Menurut penggunaannya, suatu barang dapat berfungsi sebagai barang 
pengganti atau barang pelengkap. Suatu barang dikatakan berfungsi sebagai 
barang pengganti atau barang subtitusi jika barang tersebut dapat menggantikan 
fungsi barang lain, contoh beras dan gandum. Sedangkan barang pelengkap 
merupakan barang yang dapat digunakan secara bersama-sama guna melengkapi 
fungsi barang lain, contoh gula dan kopi.  

Ditinjau dari proses pembuatannya, barang diklasifikasikan menjadi tiga yaitu 
barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Contoh, kapas, benang, 
kain. Dalam hal ini kapas berfungsi sebagai barang mentah yang akan diolah 
menjadi benang. Sedangkan benang adalah barang setengah jadi, karena benang 
tersebut akan dioleh menjadi kain. Dan kain adalah barang akhir yaitu barang 
yang dapat langsung dikonsumsi. Namun ketika kain diolah menjadi baju maka 
kain termasuk barang setengah jadi. Sedangkan baju adalah barang jadi. Dengan 
demikian dalam menentukan kedudukan barang dalam proses produksi dapat 
dilihat dari bahan yang digunakan dan proses produksi yang dilakukan.  

 
1.2. Kelangkaan 

Banyak para ekonom yang berpendapat bahwa permasalahan utama dalam 
ilmu ekonomi adalah kelangkaan. Kelangkaan adalah suatu kondisi yang 
disebabkan oleh ketidakseimbangan antara alat pemuas kebutuhan dengan 
kebutuhan itu sendiri.  

Keinginan manusia adalah tidak terbatas. Hal inilah yang menyebabkan 
Kebutuhan manusia menjadi beragam adanya. Dalam hal ini ketika sebuah 
keinginan tersebut menuntut adanya pemenuhan, maka ia akan menjadi sebuah 
kebutuhan. Contoh, ketika kita lapar maka kita ingin makan. Dalam kasus ini, 
ketika keinginan makan tersebut menuntut adanya pemenuhan maka menjadi 
kebutuhan untuk makan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan 
adanya alat pemuas kebutuhan, yaitu barang dan jasa. Permasalahan kelangkaan 
muncul akibat adanya keterbatasan sumberdaya yang digunakan untuk 
menyediakan alat pemuas kebutuhan tersebut. 
 
1.3. Tiga Masalah Pokok Ekonomi 

Seiring berkembangnya peradaban manusia, kebutuhan manusia pun 
semakin beragam dari sebelumnya dan semakin kompleks pula permasalahan 
ekonomi yang Kompleksitas masalah ekonomi yang dihadapi di masa lampau dan 
masa kini berbeda. Kendatipun demikian, setiap masalah ekonomi bermuara dari  
”alokasi sumber-sumber yang langka diantara sekian banyak kemungkinan 
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penggunaan yang berbeda-beda, sehingga dapat dicapai kepuasan yang 
maksimal”. 

Secara umum setiap bentuk sistem perekonomian harus dapat memecahkan 
tiga permasalahan pokok ekonomi yang mendasar yaitu: 
a. Apa (what), barang dan jasa apa yang harus diproduksi dan berapa 

banyaknya? 
Barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian adalah sangat 
banyak jenisnya. Masalah pertama  yang muncul adalah keterbatasan 
sumberdaya untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut. Oleh sebab itu 
pilihan-pilihan mutlak untuk dilakukan. Dengan demikian masyarakat harus 
menentukan kebutuhan manakah yang harus dipenuhi terlebih dahulu, dan 
manakah yang harus ditunda. 

b. Bagaimana (how), Bagaimana sumber daya ekonomi harus digunakan 
untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut? 
Barang dan jasa dapat dihasilkan dengan menggunakan berbagai alternatif 
penggunaan sumberdaya. Contoh, dalam bidang pertanian. Peningkatan 
kapasitas produksi pertanian dapat dilakukan dengan berbagai cara, misal 
dengan pendekatan intensifikasi atau ekstensifikasi. Dari kedua pilihan 
tersebut, manakah yang akan dipilih?. Apapun pilihannya, tentunya pilihan 
tersebut didasarkan pada pertimbangan hasil yang diperoleh, yaitu pilihan 
yang mampu memberikan hasil terbaik atau dengan kata lain akan dipilih cara 
yang paling efisien. Dengan demikian masalah efisiensi dijadikan dasar 
pemilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya dalam kegiatan 
produksi. 

c. Untuk siapa (for whom, Bagi Siapa barang dan jasa tersebut diproduksi? 
Masalah selanjutnya adalah ditujukan kepada siapa barang dan jasa tersebut 
diproduksi. Kepada masyarakat tentunya. Kendatipun ditujukan kepada 
masyarakat, namun tidak semudah yang kita pikirkan. Pada dasarnya, inti 
permasalahan yang ketiga berkaitan dengan pendistribusian barang dan jasa 
yang dihasilkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata. 

 
1.4. Biaya Peluang 

Sebagaimana kita ketahui, kebutuhan setiap individu beragam. Oleh 
karenanya alat pemuas kebutuhan yang harus disediakan beragam pula. Di lain 
pihak, kemampuan setiap sistem perekonomian dalam memenuhikebutuhan 
masyarakatnya dibatasi oleh adanya keterbatasan sumber daya. Akibatnya tidak 
semua kebutuhan masyarakat terpenuhi, sehingga setiap pelaku ekonomi harus 
memilih dan setiap pilihan mengandung biaya peluang atau opportunity cost.  

Biaya peluang atau Opportunity cost dari suatu pilihan adalah nilai alternatif 
terbaik yang hilang atau biaya yang dikeluarkan akibat hilangnya kesempatan 
lain.Konsep opportunity cost dapat digambarkan melalui kurva PPF (production 
possibility frontier) atau kurva batas kemungkinan produksi.  

Perhatikan kurva batas kemungkinan produksi pada gambar 1. Dalam hal ini, 
diasumsikan bahwa perekonomian menghasilkan 2 jenis barang, yaitu beras dan 
gandum. Oleh karenanya kurva tersebut menunjukkan trade off  antara beras dan 
gandum. Pada poin D, perekonomian menghasilkan 10 ton beras dan 4 ton 
gandum. Sedangkan pada poin C, perekonomian menghasilkan 15 ton beras dan 

224 MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI EKONOMI 



3 ton gandum. Misal, posisi awal komoditas yang dihasilkan suatu perekonomian 
adalah pada poin C, dan perekonomian memutuskan untuk menambah kapasitas 
gandum dari 3 ton menjadi 4 ton. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah 
opportunity costatas keputusan tersebut?.  

 

 
Gambar 1 

Kurva Production Possibility Frontier 
 

Dalam hal ini, ketika perekonomian memutuskan untuk mengubah komposisi 
barang yang dihasilkan dari poin C ke poin D, maka terjadi pengalihan 
penggunaan sumberdaya. Guna memproduksi lebih banyak gandum dari 3 ton 
menjadi 4 ton, maka perekonomian harus mengurangi kapasitas produksi beras 
sebanyak 5 ton.  Dengan demikian komposisinya menjadi 10 ton beras dan 4 ton 
gandum. Hilangnya kesempatan untuk memproduksi 5 ton beras merupakan 
opportunity cost dari memproduksi tambahan 1 ton gandum. 

 
1.5. Sistem Ekonomi 

Kegiatan ekonomi suatu negara berjalan melalui sebuah sistem yang disebut 
dengan sistem ekonomi. Sistem diartikan sebagai seperangkat komponen yang 
saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Adapun ciri-ciri 
sebuah sistem antara lain: 

 
a. Mempunyai tujuan, 
b. Mempunyai batas-batas walaupun mungkin terbuka untuk berinteraksi dengan 

lingkungan, 
c. Terdiri dari sub-sistem atau unsure/komponen system yang saling berhibungan 

dan saling berpengaruh dan saling tergantung dalam satu kesatuan system, 
d. Sistem selalu berproses mentranformasikan atau mengubah input menjadi 

output system, 
e. Terdapat mekanisme kontrol dalam system yang merupakan umpan balik, 
f. Adanya mekanisme kontrol yang mempunyai kemampuan mengatur diri dan 

menyesuaikan diri dengan perubahan/lingkungan. 
Adapun sistem ekonomi adalah seperangkat komponen dalam kegiatan 

perekonomian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. 
Bentuk sistem ekonomi antar negara kemungkinan tidak sama antara satu dengan  
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lainnya. Akan tetapi secara umum sistem perekonomian di dunia ini dapat 
digolongkan menjadi tiga, yaitu sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi komando 
dan sistem ekonomi campuran. 

Sistem ekonomi liberal merupakan sistem ekonomi yang kinerja 
perekonomiannya diatur oleh pasar dan tidak menghendaki adanya campur 
tangan pemerintah. Adapun ciri-cirinya antara lain: 
a. Adanya kebebasan memilih pekerjaan, 
b. Hak milik individu diakui, 
c. Tidak menghendaki adanya campur tangan pemerintah 
d. Keseimbangan perekonomian terbentuk melalui sistem pasar 
Sistem ekonomi liberal memiliki kelemahan sebagai berikut: 
a. Pembagian pendapatan tidak adil dan merata, 
b. Tdak mendasarkan hubungan upah  atas perikemanusiaan, 
c. Kurang mampu menjaga stabilitas, 
d. Kurang mampu mengendalikan alat bayar luar negeri, 
e. Dalam kenyataannya  tidak ada atau jarang ada persaingan sempurna. 

Sistem ekonomi komando atau terpusat sistem ekonomi yang kinerja 
perekonomiannya berada di bawah kendali pemerintah. Adapun ciri utamanya 
adalah tidak ada pengakuan atas hak milik pribadi/individu. Berikut ini merupakan 
ciri-ciri sistem ekonomi komando: 
a. Tidak adanya kebebasan memilih pekerjaan, 
b. Hak milik individu tidak diakui, 
c. Adanya campur tangan pemerintah dalam setiap kegiatan perekonomian 
d. Keseimbangan perekonomian ditentukan oleh pemerintah melalui perencanaan 

terpusat 
Kelemahan sistem ekonomi komando antara lain: 
a. Pekerja menuntut kebebasan memilih pekerjaan yang disukainya, 
b. Perencanaan  bersifat kurang fleksibel, 
c. Bila perencanaan dijalankan ada kemungkinan  kurang sempurna di lapangan, 
d. Untuk mencapai kesempurnaan, akhirnya perencanaan menjadi mahal 

Akibat adanya kelemahan-kelemahan dalam kedua sistem ekonomi tersebut 
di atas, mendorong banyak negara terutama negara sedang berkembang  untuk 
mengembangkan sistem ekonomi campuran. Dalam  Sistem ekonomi campuran 
terdapat adanya: 
a. Peran negara yang lebih aktif, 
b. Peran swasta lebih luas dalam kegiatan ekonomi, 
c. Peran perencanaan yang lebih luwes, 
d. Pengaturan yang lebih luas terhadap kehidupan ekonomi, dalam hal ini 

negara/pemerintah dapat  membuat peraturan untuk mempertinggi efisiensi, 
menjalankan sendiri kegiatan ekonomi, dan menjalankan kebijakan fiskal dan 
moneter untuk menjaga kestabilan ekonomi. 

 
2. Lembar Pelatihan 

1) Jelaskan mengapa kebutuhan setiap individu berbeda-beda! 
2) Identifikasikanlah kebutuhan profesi seorang petani dan guru menurut 

intensitasnya! 
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3) Pada kondisi yang bagaimanakah suatu komoditas dikatakan langka? 
4) Perhatikan ilustrasi berikut ini: 

Hujan mengguyur kota Jakarta selama 3 hari berturut-turut. Akibat sistem 
drainase yang buruk, banjir melanda Kota Jakarta. Warga masyarakat banyak 
yang terjangkit penyakit kulit akibat langkanya air bersih. 
Berdasarkan ilustrasi tersebut, identifikasikanlah faktor penyebab langkanya 
air bersih! 

5) Setiap pilihan memiliki biaya peluang. Jelaskan makna pernyataan tersebut 
beserta contohnya! 

6) Linda adalah lulusan SMU yang diterima di Universitas Indonesia. Pada saat 
yang bersamaan, Linda juga telah diterima untuk bekerja penuh waktu di toko. 
Identifikasikanlah biaya oportunitasnya jika Linda memutuskan untuk kuliah 
dan bukan bekerja! 

7) Jelaskan perbedaan sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando! 
8) Identifikasikanlah kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi campuran! 
 

B. Kegiatan Pembelajaran 2: Pelaku Ekonomi dalam Perekonomian 
1. Lembar Informasi 

Kegiatan pelaku ekonomi dalam perekonomian mencakup kegiatan 
produksi, distribusi dan konsumsi. Kegiatan ekonomi yang pertama adalah 
kegiatan produksi. Dalam ilmu ekonomi, produksi didefinisikan sebagai kegiatan 
atau proses untuk menciptakan nilai atau memperbesar daya guna suatu barang. 

Dalam pelaksanaannya, kegiatan produksi memerlukan sumberdaya yang 
lazim dikenal dengan sebutan faktor produksi. Adapun faktor produksi terdiri 
atas: 
a) Alam, atau sumber daya alam (natural resources) 

Sumberdaya alam atau faktor produksi alam meliputi segala sesuatu yang 
berasal atau disediakan oleh alam, bukan berasal dari kegiatan manusia dan 
dapat digunakan untuk kegiatan produksi. Sebagai contoh: tanah, air, pohon, 
binatang, minyak bumi, gas alam dan lain-lain 

b) Tenaga kerja manusia, atau sumber daya manusia (human resources) 
Tenaga kerja merupakan usaha manusia yang mencakup fisik dan mental 
atau merupakan peranan manusia dalam proses produksi. Tenaga kerja 
dibedakan atas tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih dan tenaga kerja 
tidak terdidik dan tidak terlatih.  
Tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja dengan keahlian khusus yang 
diperoleh melalui jenjang pendidikan khusus, seperti guru, dokter, akuntan, 
dan sebagainya. Sedangkan tenaga kerja terlatih, adalah tenaga kerja yang 
memiliki pengalaman atau kecakapan untuk melakukan kerja karena terlatih. 
Adapun tenaga tidak terdidik dan terlatih, yaitu tenaga kerja yang melakukan 
aktivitas kerjanya tidak memerlukan pendidikan atau pengalaman. Hal ini 
dikarenakan pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan dimana hampir 
setiap orang mampu melakukannya. 

c) Modal (capital) 
Modal atau capital sering diartikan dalam bentuk uang yang digunakan untuk 
membeli mesin produksi dan faktor produksi lainnya.  Dalam pengertian 
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ekonomi modal didefinisikan sebagai semua jenis barang yang digunakan 
untuk menunjang kegiatan produksi barang dan jasa lain. Termasuk pula  di 
dalamnya barang-barang modal seperti mesin-mesin, alat pengangkutan, alat 
pengolahan, gedung-gedung, pabrik, dan bahan-bahan yang dipakai dalam 
proses produksi. 
Menurut penggunaannya modal terbagi atas modal tetap dan modal lancar. 
Modal tetap merupakan modal yang dapat dipakai dalam beberapa kali proses 
produksi, misalnya mesin, alat produksi dan sebagainya. Sedangkan modal 
lancar adalah modal yang habis sekali pakai dalam proses produksi. Misalnya, 
bahan baku, bahan penolong dan lain sebagainya.  
Menurut asal pembentukan, modal dibedakan atas modal yang berasal dari 
dalam negeri dan modal yang berasal dari luar negeri. Modal yang berasal 
dari dalam negeri disebut  penanaman modal dalam negeri (PMDN) biasanya 
berasal dari tabungan masyarakat. Sedangkan modal yang berasal dari luar 
negeri disebut penanaman modal asing (PMA) yang dapat berupa pinjaman 
atau grant. 

d) Kecakapan tata laksana (skill) 
Kecakapan tata laksana atau skill adalah keahlian untuk mengerjakan usaha-
usaha ekonomi dalam arti memimpin atau mengatur organisasi perusahaan. 
Kecakapan tata laksana ini disebut juga entrepreneurship. Seorang 
entreprenuer berperan untuk mengatur penggunaan ketiga faktor produksi 
(alam, tenaga kerja, dan modal) dalam proses produksi.  

Keempat faktor produksi tersebut diatas adalah unsur-unsur yang 
diperlukan dalam proses produksi. Atas jasanya dalam proses produksi, 
keempatfaktor produksi tersebut menerima balas jasa.Kepada faktor produksi 
alam, dibayarkan sewa (rent). Untuk tenaga manusia, dibayarkan upah (wage), 
gaji (salary), dan royalty. Untuk modal, dibayarkan bunga (interest). Sedangkan 
kepada skill dibayarkan dengan laba (profit) yaitu selisih antara penerimaan total 
dari penjualan dengan biaya total dari penggunaan sumber daya yang lain. 

Kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Distribusi merupakan 
proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Jaringan 
distribusi dibedakan menjadi dua, yaitu distribusi langsung dan distribusi tak 
langsung. 

Adapun kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Dalam 
konsep ekonomi mikro, kegiatan konsumsi diartikan sebagai kegiatan untuk 
mengurangi atau menghabiskan nilai atau guna suatu barang dengan tujuan 
untuk mencapai kepuasan. Besarnya konsumsi setiap individu berbeda-beda, 
karena dipengaruhi oleh pendapatan konsumen sebagai individu.   

Dalam sistem perekonomian sederhana terdapat dua pelaku ekonomi. 
Kedua pelaku ekonomi tersebut adalah rumah tangga keluarga dan rumah 
tangga perusahan dan memiliki pola kegiatan ekonomi tertentu.  

Rumah tangga keluarga dapat berupa organisasi atau perorangan yang 
lazim disebut konsumen. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga 
keluarga adalah: 
a. Menjual atau menyewakan sumber-sumber daya yang dimiliki sehingga 

mendapatkan pendapatan berupa upah/gaji, sewa, bunga, atau laba sebagai 

228 MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI EKONOMI 



hasil penjualan atau persewaan atas sumber-sumber daya yang telah 
diserahkan. 

b. Membeli dan mengkonsumsi barang dan jasa privat yang dihasilkan oleh 
rumah tangga perusahaan 
Rumah tangga perusahaan dalam kegiatan ekonomi berperan sebagai 

produsen. Kegiatan ekonomi yang dilaksanakan antara lain: 
a. Membeli atau menyewa sumber-sumber daya dari rumah tangga keluarga 

dan rumah tangga pemerintah 
b. Menggunakan sumber-sumber daya yang telah dibeli atau disewa dari 

rumah tangga keluarga dan rumah untuk menghasilkan barang dan jasa 
c. Menjual barang dan jasa kepada rumah tangga keluarga 

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi 
tersebut dapat digambarkan dalam bentuk lingkaran aliran aktivitas ekonomi (the 
circular flow) seperti pada gambar 2. 

 
Gambar 2 

Lingkaran Aliran Aktivitas Ekonomi 
 
 
 

2. Lembar Pelatihan 
1) Jelaskan perbedaan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga 

konsumen dan rumah tangga produsen! 
2) Setiap individu akan melakukan kegiatan konsumsi atas barang dan jasa 

untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam kegiatan konsumsi tersebut, pola 
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konsumsi yang bagaimanakah yang dikategorikan sebagai tindakan 
konsumerisme? 

 
C. Kegiatan Pembelajaran 3: Permintaan dan Penawaran 

1. Lembar Informasi 
1.1. Permintaan 

Permintaan mencerminkan berbagai jumlah barang yang diminta dalam 
berbagai tingkat harga. Fungsi permintaan atas suatu barang adalah fungsi yang 
menyatakan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. 
Dalam hal ini hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta 
adalah negative, artinya jika harga naik maka jumlah barang yang diminta turun, 
dan sebaliknya. Secara matematis, fungsi permintaan adalah  Q = a – bP. 
Koefisien fungsi permintaan (b) bernilai negatif, hal ini mencerminkan hubungan 
antara tingkat harga dan jumlah barang yang diminta sehingga sesuai dengan 
hukum permintaan. Penampakan kurva  permintaan, dijelaskan dalam gambar 3:  

 
Gambar 3. Kurva Permintaan 

 
Hukum permintaan 

Hukum permintaan berbunyi jika harga barang turun maka jumlah barang 
yang diminta naik dan sebaliknya atau Px naik  Qx turun. Permintaan dari segi  
subyek dibedakan anatra permintaan individual dan permintaan pasar. Permintaan 
individu merupakan berbagai jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat 
harga oleh setiap individu. Sedangkan permintaan pasar merupakan penjumlahan 
atas permintaan individu.  Adapun data permintaan individu dan permintaan pasar 
disajikan dalam tabel 1 dan gambar 4. 

 
Tabel 1. Skedul Permintaan Individu dan Permintaan Pasar 

Harga Permintaan 
Individu 1 

Permintaan 
Individu 2 

Permintaan Pasar 

2,00 1 1 2 
1,00 3 2 5 
0,50 4,5 3,5 8 
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Gambar 4. Kurva Permintaan Individu dan Permintaan Pasar 

Hukum permintaan berlaku dalam asumsi cateris paribus. Cateris paribus 
adalah keadaan dimana, faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan selain 
harga adalah tetap. Faktor tersebut diantaranya selera, pendapatan, harga barang 
lain, tradisi/budaya dan ekspektasi.  

Pergerakan Permintaan  
Pergerakan permintaan ada dua, yaitu permintaan yang bergerak sepanjang 

kurva (a long demand curve) dan permintaan yang bergeser ke kiri atau ke kanan 
(shift demand curve). Adapun bentuk pergerakan dan pergeseran kurva dijelaskan 
gambar 5 dan 6, sebagai berikut :  

 
Gambar 5. Pergerakan di Sepanjang Kurva 

 

 
Gambar 6. Pergeseran Kurva Permintaan 
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Permintaan yang bergerak di sepanjang kurva terjadi akibat adanya 
perubahan atas harga barang yang bersangkutan. Sedangkan bergesernya kurva 
permintaan disebabkan adanya perubahan atas faktor di luar harga barang yang 
bersangkutan. Dalam hal ini kurva bergeser dari D ke D1 atau D2. Bergesernya 
kurva permintaan tersebut disebabkan adanya perubahan di luar harga barang itu 
sendiri. 

 
Faktor-faktor yang mempengaruhi Permintaan 

Adapun faktor-faktor yang permintaan, antara lain:  
1) Harga barang itu sendiri 

Jika harga barang itu sendiri naik, maka jumlah barang yang diminta turun. 
Kurva permintaan tidak mengalami perubahan.  

2) Harga Barang lain yaitu barang substitusi dan barang komplementer  
Jika harga  barang substitusi naik, maka jumlah barang subtitusi yang diminta 
naik dengan tingkat harga tetap, kurva permintaan bergeser ke kanan. 
Sebaliknya jika harga barang substitusi turun, maka jumlah barang subsitusi 
yang diminta turun dengan tingkat harga tetap, kurva permintaan bergeser ke 
kiri. Lain halnya dengan barang komplementer, jika harga barang 
komplementer naik maka jumlah barang komplementer yang  diminta turun 
dengan tingkat harga tetap dan kurva bergeser ke kiri. Demikian halnya jika 
harga barang komplementer turun, maka jumlah barang komplementer yang 
diminta naik dengan tingkat harga tetap dan kurva bergeser ke kanan.  

3) Pendapatan  
Jika pendapatan seseorang naik, maka jumlah barang yang diminta naik dan 
kurva bergeser ke kanan. Sebaliknya jika pendapatan seseorang turun, maka 
jumlah barang yang diminta turun dan kurva permintaan bergeser ke kiri. 

4) Selera 
Permintaan seseorang berubah karena selera terhadap barang dan jasa yang 
ada. 

5) Struktur usia 
Karakteristik usia penduduk mempengaruhi permintaan. 

6) Jumlah pembeli dipasar 
Jika jumlah pembeli dipasar banyak memungkinkan jumlah barang yang 
diminta naik dan sebaliknya. 

7) Harapan yang akan datang  
Perubahan harga mendatang mempengaruhi  permintaan. 

 
1.2. Penawaran 

Penawaran diartikan sebagai berbagai jumlah barang yang ditawarkan pada 
berbagai tingkat harga. Adapun hubungan antara harga dengan jumlah barang 
yang ditawarkan adalah positif, dimana jika harga naik maka barang yang 
ditawarkan naik, dan jika harga turun maka barang yang ditawarkan turun. Secara 
matematis fungsi penawaran adalah  Q = -a + bP. 

Koefisien fungsi penawaran (b) adalah positif, hal ini sesuai dengan hukum 
penawaran. Berdasarkan fungsi penawaran diatas, maka penampakan  kurva 
penawaran  pada gambar 7. Sebagai berikut :  
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Gambar 7. Kurva Penawaran 

Hukum Penawaran 
Hukum penawaran, jika harga barang turun maka jumlah barang yang 

ditawarkan naik dan sebaliknya, Px naik  Qx naik. Penawaran dari segi subyek 
dibedakan antara penawaran individual dan penawaran pasar. Penawaran individu 
merupakan berbagai jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh seorang 
individu pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran pasar merupakan 
akumulasi atas penawaran setiap individu di pasar sebagaimana diilustrasikan 
dalam tabel 2. 

Tabel 2. Skedul Penawaran Individu dan Penawaran Pasar 
Harga Penawaran 

Individu 1 
Penawaran 
Individu 2 

Penawaran Pasar 

2,00 10 5 15 
1,00 5 3 8 
0,50 3 1 4 

Berlakunya hukum penawaran, bersifat cateris paribus. Cateris paribus 
adalah keadaan dimana, faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran selain 
harga adalah tetap. Faktor  tersebut antara lain : teknik produksi, harga barang 
lain, jumlah penjual dipasar, harga sumber, dan perkiraan harga yang akan 
datang.  

Pergerakan Penawaran  
Pergerakan penawaran ada dua, yaitu a long supply curve dan shift supply 

curve. Adapun bentuk pergerakan dan pergeseran kurva dijelaskan gambar 8 dan 
9, sebagai berikut : 

 
Gambar 8. Pergerakan di Sepanjang Kurva 
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Gambar 9. Pergeseran Kurva 

 
Penawaran yang bergerak di sepanjang kurva terjadi akibat adanya 

perubahan atas harga barang yang bersangkutan. Sedangkan bergesernya kurva 
penawaran disebabkan adanya perubahan atas faktor di luar harga barang yang 
bersangkutan. Dalam hal ini kurva bergeser dari D ke D1 atau D2. Bergesernya 
kurva penawaran tersebut disebabkan adanya perubahan di luar harga barang itu 
sendiri. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran 
Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, antara lain :  

1). Teknologi 
2). Harga sumber produksi. 
3). Perkiraan harga sumber dan harga barang yang akan datang  
4) .Jumlah penjual dipasar 
5). Kebijakan pemerintah dan stabilisasi 
 

2. Lembar Kerja 
1) Peserta membaca lembar informasi dalam kegiatan belajar secara seksama 
2) Peserta mengerjakan lembar kerja yang telah disediakan secara mandiri 

(lembar kerja dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2)  
 

3. Langkah Kerja 
Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal dalam menggunakan 

modul ini, maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan antara lain: 
1) Peserta membaca secara seksama uraian-uraian materi yang ada pada 

kegiatan belajar. 
2) Peserta mengerjakan lembar kerja secara mandiri  
3) Peserta secara bersama-sama mengkoreksi dan menyimpulkan jawaban atas 

lembar kerja 
4) Peserta mengerjakan pelatihan untuk mengetahui seberapa besar 

pemahaman yang telah dimiliki. 
 

4. Lembar Pelatihan 
Pada setiap kasus tersebut putuskan apakah peristiwa tersebut akan memberikan 
akibat perubahan pada permintaan dan penawaran beras. 
1) Akibat adanya konflik di Thailand, ribuan imigran masuk ke Indonesia 
2) Musim kemarau panjang mengakibatkan sebagian besar lahan padi gagal 

panen. 
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D. Kegiatan Pembelajaran 4: Keseimbangan Pasar 
1. Lembar Informasi 

Keseimbangan pasar adalah suatu keadaan dimana pada tingkat harga 
tertentu, permintaan sama dengan penawaran. Dalam persamaan  Qd = Qs atau 
Pd = Ps. Penentuan keseimbangan pasar dapat dilakukan dengan pendekatan 
angka maupun pendekatan kurva. Untuk memahami penentuan keseimbangan 
pasar dengan menggunakan pendekatan angka perhatikan tabel 3 berikut ini: 

 
Tabel 3. Skedul Permintaan dan Penawaran  

Harga (P)  Jumlah yang diminta (Qd)  Jumlah yang ditawarakan (Qs)  
Rp  1000 130 10 
 2000 90 38 
 3000 60 60 
 4000 40 80 
 5000 20 90 

 
Perhatikan tabel 3, dengan membandingkan jumlah barang yang diminta 

dan ditawarkan pada berbagai tingkat harga dapat ditemukan tiga keadaan di 
pasar. Keadaan tersebut adalah surplus permintaan, keseimbangan, dan surplus 
penawaran. Surplus permintaan terjadi apabila jumlah barang yang diminta lebih 
banyak daripada jumlah barang yang ditawarkan atau ketika Qd > Qs. Perhatikan 
tabel 2, ketika harga Rp 1.000,00 jumlah barang yang diminta adalah 130 dan 
jumlah yang ditawarkan adalah 10. Akibatnya jumlah barang yang diminta (Qd) 
lebih besar daripada jumlah barang yang ditawarkan (Qs) maka terjadi surplus 
permintaan, yaitu sebesar 120 (Qd – Qs = 130 – 10 = 120).  

Surplus penawaran terjadi apabila jumlah barang yang ditawarkan lebih 
besar daripada jumlah barang yang diterima atau ketika Qs > Qd. Pada harga Rp 
4.000,00  terjadi surplus penawaran sebesar 40 bungkus (Qs – Qd = 80 – 40 = 
40). Hal yang serupa juga terjadi pada harga Rp 1.000,00.  

Keseimbangan pasar terjadi apabila jumlah barang yang ditawarkan sama 
dengan jumlah barang yang diminta atau ketika Qs = Qd. Pada posisi 
keseimbangan pasar, baik pembeli dan penjual sama-sama merasa puas atas 
harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Harga yang diwujudkan yaitu 
sebesar Rp 3.000,00 dinamakan harga pasar atau harga keseimbangan. 

Cara yang kedua untuk menentukan keseimbangan pasar adalah melalui 
penggabungan kurva permintaan dan kurva penawaran. Berdasarkan tabel 2 di 
atas maka kurva permintaan dan penawaran yang terbentuk adalah sebagai 
berikut: 
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Gambar 10. Kurva Keseimbangan Pasar 

 
  Keseimbangan pasar terjadi apabila kurva permintaan dan penawaran 
berpotongan pada satu titik. Berpotongnya kurva permintaan dan penawaran pada 
satu titik mencerminkan jumlah barang yang diminta dan ditawarkan adalah sama. 
Perhatikan gambar 8. Kurva permintaan dan penawaran berpotongan pada titik E. 
Pada titik E, jumlah barang yang diminta dan ditawarkan adalah sama yaitu 60 dan 
harga yang terbentuk adalah Rp 3.000,00. Dengan demikian harga keseimbangan 
adalah Rp 3.000,00 dengan jumlah barang yang diperjualbelikan sebesar 60. 

Keseimbangan pasar suatu barang yang telah terbentuk dapat berubah 
akibat adanya perubahan pada permintaan dan/atau penawaran barang tersebut. 
Perubahan permintaan dan penawaran tersebut disebabkan oleh perubahan 
faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran selain faktor harga 
barang yang bersangkutan. Ingat! Perubahan harga barang yang besangkutan 
hanya berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan bukan 
permintaan atau penawaran. 

Contoh 1: Pemerintah mengumumkan adanya kenaikan gaji pegawai 
negeri. Kenaikan gaji berdampak pada bertambahnya kemampuan masyarakat 
untuk mengkonsumsi nasi pecel, sehingga permintaan bertambah (diasumsikan 
nasi pecel adalah barang normal). 
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Gambar 11. Pergeseran Keseimbangan Pasar akibat Bertambahnya 

Permintaan 
 

Perhatikan Gambar 11. Pada awalnya, ketika harga Rp 3.000,00 jumlah 
nasi pecel yang diminta adalah 60 bungkus. Akibat adanya kenaikan gaji, 
kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi nasi pecel pada tingkat harga yang 
sama (Rp 3.000,00) meningkat menjadi 80 bungkus. Kurva permintaan pun 
bergeser ke kanan, sedangkan kurva penawaran tetap. Akibat bertambahnya 
permintaan, sedangkan penawaran tetap maka keseimbangan pasar pun berubah. 
Harga keseimbangan naik menjadi Rp 4.000,00 dengan jumlah nasi pecel yang 
diperjualbelikan mencapai 80 bungkus. Titik ekuilibrium bergeser dari titik E ke E1.  
 

2. Lembar Kerja 
1) Peserta membaca lembar informasi dalam kegiatan belajar secara seksama 
2) Peserta mengerjakan lembar kerja yang telah disediakan secara mandiri (lihat 

lampiran 3) 
3) Peserta secara bersama-sama mengkoreksi dan menyimpulkan jawaban atas 

lembar kerja 
 

3. Langkah Kerja 
Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal dalam menggunakan 

modul ini, maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan antara lain: 
1) Bacalah dan pahami dengan seksama uraian-uraian materi yang ada pada 

masing-masing kegiatan belajar. 
2) Peserta mengerjakan lembar kerja secara mandiri  
3) Peserta secara bersama-sama mengkoreksi dan menyimpulkan jawaban atas 

lembar kerja 
4) Kerjakan perlatihan tiap standar kompetensi untuk mengetahui seberapa 

besar pemahaman yang telah dimiliki atas materi-materi yang dibahas dalam 
setiap kegiatan belajar. 
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4. Lembar Pelatihan 
1) Perhatikan ilustrasi berikut ini: 

Musim kemarau panjang berdampak pada gagalnya hasil panen padi. 
Berdasarkan ilustrasi tersebut, apakah yang terjadi pada keseimbangan harga 
pasar?  

2) Perhatikan ilustrasi berikut; 
Anggaplah saat ini Anda berada pada pasar minyak mentah untuk alat 
pemanas ruangan. Adapun situasi yang terjadi adalah harga minyak mentah 
turun secara signifikan, dan musim dingin yang luar biasa menghantam 
negara-negara di bagian timur-utara dimana minyak adalah bahan bakar 
utama bagi alat pemanas ruangan. 
Apakah yang akan terjadi pada keseimbangan pasar minyak untuk alat 
pemanas ruangan? 

 
E. Kegiatan Pembelajaran 5: Pasar Barang 

1. Lembar Informasi 
Struktur pasar menunjukkan bagaimana suatu pasar terbentuk dengan 

berdasar pada: 
a. Banyaknya perusahaan yang terdapat dalam pasar. 
b. Jenis barang dan jasa yang diproduksi. 
c. Tingkat keketatan persaingan antar perusahaan dalam pasar. 
d. Besarnya kekuasaan perusahaan dalam mempengaruhi harga. 
e. Tingkat keuntungan yang peroleh perusahaan. 
f. Perilaku perusahaan, seperti strategi dalam menentukan harga dan 

persaingan di luar harga. 
g. Mudah tidaknya perusahaan baru untuk memasuki pasar. 

Berdasar ketujuh kriteria tersebut di atas maka terdapat empat bentuk 
struktur pasar dalam perekonomian, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar 
persaingan monopolistis, pasar oligopoli, pasar duopoli dan pasar monopoli. Jika 
ditinjau dari keketatan persaingan antar perusahaan, maka keempat struktur 
pasar pasar tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 
Gambar 10. Struktur Pasar menurut Keketatan Persaingan 

 
Berdasarkan Gambar 10, struktur pasar yang terdapat pada ujung kiri 

adalah perfect competition atau pasar persaingan sempurna. Sedangkan struktur 
pasar pada ujung kanan adalah pure monopoly. Pada pasar pure monopoly tidak 
terdapat persaingan, hal ini dikarenakan jumlah perusahaan hanya satu. Dengan 
demikian semakin ke kanan semakin besar kekuatan monopoli yang dimiliki oleh 
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perusahaan dalam pasar sehingga semakin kecil tingkat persaingan antar 
perusahaan bahkan tidak ada. 

 
Pasar Persaingan Sempurna 

Pasar persaingan sempurna, pasar yang terorganisir dengan sempurna. 
Karakteristik pasar persaingan sempurna, diantaranya : 
a. Terdapat banyak penjual dan pembeli dalam pasar 
b. Menghasilkan barang homogen 
c. Penjual dan pembeli mengetahui keadaan pasar 
d. Harga merupakan datum 
e. Tidak ada campur tangan pemerintah 
f. Penjual dan pembeli bertindak sebagai price taker 
g. Harga ditentukan oleh kekuatan pembeli dan penjual 

Atas karakteristik tersebut, maka pembentukan harga di pasar persaingan 
sempurna sejajar dengan garis horizontal.  

 
Pasar monopoli 

Pasar monopoli adalah bentuk organisasi pasar dimana terdapat 
perusahaan tunggal yang menjual barang dan tidak ada barang pengganti yang 
serupa. Beberapa karakteristik pasar monopoli, diantaranya : 
a. Produknya unik 
b. Hanya terdapat penjual tunggal 
c. Terdapat kendala untuk masuk bagi penjual lain 
d. Kekuatan untuk menentukan harga yang sangat kuat 
e. Promosi semata-mata hanya untuk menjalin hubungan baik dengan 

pelanggan atau konsumen. 
f. Monoplis bertindak sebagai price maker  

Atas karakteristik tersebut, maka pembentukan harga di pasar persaingan 
monopoli turun miring dari kiri atas kekanan bawah. Permintaan pada pasar 
monopoli bersifat in elastis, menggambarkan bahwa perubahan jumlah barang 
yang diminta kurang lentur terhadap perubahan harga barang.  

 
Pasar oligopoli 

Struktur pasar dengan dua atau lebih oligopolis. Jika oligopolis bekerja 
sama disebut kartel. Beberapa karakteristik pasar persaingan oligopoli, 
diantaranya : 
a.  Ada beberapa oligopolis yang menguasai pasar 
b.  Menghasilkan barang standar ataupun  barang berbeda corak 
c.  Kekuatan menentukan  harga 
d.  Adanya usaha promosi dengan iklan 

Atas karakteristik tersebut, maka  pembentukan harga di pasar oligopoli 
turun miring dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva permintaan pada oligapoli 
menunjukkan adanya pangsa pasar berbeda pada garis harga yang sama, terjadi 
persaingan ketat antara oligopolis, dan bersifat in elastis.  

 
 

MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI EKONOMI 239 



Pasar  Persaingan monopolistis 
Suatu struktur pasar yang mengandung unsur persaingan dan monopoli. 

Karakteristik pada pasar persaingan monopolistik diantaranya adalah : 
a. Sejumlah perusahaan dengan menjual produk substitut dekat 
b. Permintaan yang bercirikan khusus 
c. Slop permintaan negatif elastis 
d. Masing masing firm bertindak sebagai price maker  

Pasar persaingan monopolisitis terletak di antara pasar persaingan 
sempurna dengan monopoli. Slop permintaan bersifat elastis, berbeda dengan 
monopoli bersifat in elastis. Slop elastis karena terletak antara horisontal dan in 
elastis. Antar firm bertindak independen, dan hambatan masuk dalam industri 
rendah sehingga firm bebas keluar masuk. 

Diferensiasi produk mengawali struktur pasar persaingan monopolistis. 
Penjual membuat beda produknya melalui dimensi fisik, lokasi, produk dan 
layanan. Perbedaan penampilan  fisik, jumlah dan lokasi tertentu, layanan yang 
diberikan dan citra produk di benak konsumen.Struktur pasar persaingan 
monopolis diantaranya pada tampak pada minimarket, stasiun televisi radio. 

Atas karakteristik tersebut, maka  pembentukan harga di pasar persaingan 
monopolistik turun miring dari kiri atas ke kanan bawah dan bersifat elastis. 
Bersifat elastis, karena perubahan jumlah barang yang diminta lentur terhadap 
peruabahan harga. 

 
 

2. Lembar Kerja 
1) Peserta disediakan beberapa komoditas, dalam hal ini setiap komoditas 

mencerminkan masing-masing struktur pasar (lihat lampiran 4. 
2) Peserta berdiskusi secara kelompok untuk mengidentifikasi dan 

mengklasifikasikan setiap komoditas dalam struktur pasar tertentu 
 

3. Langkah Kerja 
Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal dalam menggunakan 

modul ini, maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan antara lain: 
1) Bacalah dan pahami dengan seksama uraian-uraian materi yang ada pada 

kegiatan belajar. 
2) Peserta membagi diri dalam kelompok-kelompok kecil 
3) Peserta mendiskusikan klasifikasi komoditas dalam struktur pasar 
4) Peserta mempresentasikan hasil diskusi 
5) Kerjakan perlatihan tiap standar kompetensi untuk mengetahui seberapa 

besar pemahaman yang telah dimiliki atas materi-materi yang dibahas dalam 
setiap kegiatan belajar. 
 

4. Lembar Pelatihan 
1) Jelaskan mengapa pembentukan harga di pasar persaingan sempurna 

adalah sejajar dengan garis horizontal! 
2) Jelaskan mengapa pada pasar monopoli seorang produsen memiliki 

kekuatan yang besar dalam penentuan harga! 
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F. Kegiatan Pembelajaran 6: Pasar Input 
1. Lembar Informasi 

Pasar input merupakan tempat bertemunya transaksi permintaan dan 
penawaran faktor produksi. Ada empat macam faktor produksi, yaitu faktor 
produksi alam, modal, tenaga kerja dan skill). Pada pasar faktor produksi 
ditawarkan sejumlah tenaga kerja, lahan, benda benda modal dan uang  untuk 
memproduksi barang setengah selesai maupun barang jadi. Permintaan faktor 
produksi oleh produsen merupakan biaya produksi. 

 
Pasar tenaga kerja 

Pada pasar tenaga kerja produsen memberikan upah kerja bagi masyarakat 
yang menyerahkan ketenagaannya. Bagi komunitas tertentu, pekerjaan 
penduduk berhubungan dengan status sosialnya. Atas penggunaan faktor 
produksi tenaga kerja masyarakat yang memiliki faktor tersebut akan 
memperoleh balas jasa faktor produksi tenaga kerja, berbentuk upah tenaga 
kerja. Untuk memperoleh upah tenaga kerja tertentu diperlukan tingkat 
pendidikan tertentu, dan untuk memperolehnya diperlukan sejumlah 
pengorbanan. 

Tenaga kerja berhubungan erat dengan jumlah penduduk dan produktivitas 
tenaga kerja. Semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak 
penawaran tenaga kerja. Demikian halnya semakin tinggi produktivitas penduduk 
maka semakin tinggi pula permintaan tenaga kerja. 

Upah tenaga kerja berbeda ragam dan tingkatnya tergantung profesi, 
pekerjaaan, pendidikan, dan mobilitasnya. Untuk menghargai hajat hidup yang 
layak bagi pekerja ditetapkan upah minimal regional, dan UMR tergantung pada 
kemampuan para pengusaha di tingkat regionalnya.  

Pada prinsipnya masyarakat menghendaki upah yang tinggi, sebab upah 
hakekatnya merupakan pendapatan masyarakat yang diterima sebagai balas 
jasa pemilikan faktor produksi tenaga kerja. Dipandang dari segi penawaran 
tenaga kerja, semakin tinggi upah maka akan semakin tinggi penawaran  tenaga 
kerja. Sebaiknya dari sudut permintaan  tenaga kerja, semakin tinggi upah kerja 
maka semakin rendah tenaga kerja yang diminta firm. Penampakan upah tenaga 
kerja,dijelaskan dalam gambar 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 12. Upah tenaga kerja  
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Gambar tersebut menjelaskan upah tenaga kerja terbentuk pada OW 
dengan jumlah tenaga kerja sebesar N. Pada tingkat upah ekuilibrium, terjadi  
perpotongan permintaan dan penawaran tenaga kerja di titik E. Jika upah tenaga 
kerja naik menjadi OW2, terjadi excess supply dimana penawaran tenaga kerja 
lebih besar ari permintaan tenaga kerja. Sebaliknya jika upah tenaga kerja turun 
menjadi OW1, maka terjadi excess demand dimana permintaan tenaga kerja 
lebih besar dari penawaran tenaga kerja.   

 
Pasar lahan  

Lahan merupakan biaya produksi tetap bagi produsen. Pemilik lahan akan 
mendapatkan sewa modal yang disebut dengan rent, atas penggunaannya 
dalam memproses produksi oleh perusahaan. 

Lahan dibedakan antara lahan subur, lahan sedang kesuburannya dan 
lahan kurang subur. Klasifikasi tersebut mengandung tingkat produtivitas lahan 
yang berbeda pula, dimana lahan yang subur memiliki produktivitas yang tinggi, 
lahan sedang kesuburannya memiliki tingkat produktivitas sedang dan lahan 
yang kurang subur memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Bagi produsen 
yang menggunakan lahan tersebut diharapkan memiliki rent yang berbeda, 
dimana untuk lahan dengan produktivitas tinggi akan memberikan surplus rent 
yang tinggi pula. Sebaliknya untuk lahan yang memberikan produktivitas yang 
rendah memungkinkan memperoleh rent yang rendah bahkan rugi. Penampakan 
perolehan rent dijelaskan dalam gambar  berikut: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Perolehan rent pada gambar 13a > 13b >13c , sesuai dengan tingkat 
produktivitas  lahan. Produsen akan memilih lahan pada gambar 3a karena 
memberikan rent yang paling tinggi atau super rent. Pada lahan yang tingkat 
produktivitasnya tinggi akan memberikan tingkat rent yang  lebih dari pada lahan 
yang memiliki tingkat produktivitas rendah. 

 
Pasar modal 

Modal memegang peranan penting dalam perusahaan disamping lahan dan 
tenaga kerja. Pemilik faktor produksi modal akan mendapatkan balas jasa modal 
berupa bunga modal. Pemilik modal mendapat bunga modal sebagai balas jasa, 
karena pemilik tersebut tidak dapat menggunakan modalnya, dimana modal 
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tersebut dipergunakan pihak lain dalam kegiatan perekonomian. Faktor produksi 
modal juga merupakan biaya tetap bagi perusahaan.   

Modal yang ditanam oleh pemilik faktor, tergantung pada pandangan 
masyarakat yang memiliki faktor tersebut. Ada segolongan masyarakat pemilik 
modal yang acuh terhadap balas jasa modal yang diperolehnya, dan ada juga 
yang tidak acuh terhadap tinggi rendahnya bunga modal. Bahkan ada yang 
sangat tergantung dan tidak tergantung pada besarnya bunga modal.  

Bentuk pasar modal, tidak hanya tabungan tetapi juga sekuritas atau surat 
berharga. Pasar modal di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia (BEI). Jenis 
sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal pada umumnya terdiri dari 
saham, obligasi dan sertifikat right. Di BEI sekuritas yang diperdagangkan 
meliputi saham biasa, saham preferen, obligasi, obligasi konversi dan sertifikat 
right. 

Saham, adalah bukti tanda kepemilikan atas suatu perusahaan. Saham 
biasa memiliki hak memilih dalam rapat umum pemegang saham. Saham 
preferen, merupakan saham yang memiliki hak istiwewa atas dividen dalam 
jumlah yang tetap. Obligasi, adalah merupakan tanda surat hutang jangka 
panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah. Obligasi konversi, 
obligasi yang dapat ditukarkan menjadi saham biasa. Sertifikat right, sekuritas 
yang memberikan hak untuk membeli saham baru dengan harga khusus. Para 
pemilik saham, akan medapatkan dividen, dan pada pemegang obligasi 
mendapatkan bunga.  

Saham dapat diperjualbelikan, karena itu saham itu memiliki mobilitas tinggi. 
Pemegang saham merupakan peserta pemilik perusahan yang ikut menikmati 
keuntungan sebanding dengan modal yang disertakan. Tanggung jawab 
pemegag saham atas utang-utang perusahan terbatas maksimal sampai jumlah 
nilai saham yang di miliki. Nilai saham terdiri dari nilai nominal dan nilai kurs. 
Besarnya nilai yang tercantum dalam lembaran saham disebut nilai nominal, 
sedangkan nilai yang dibayarkan pemegang saham disebut nilai kurs. 

Modal persero yang ditetapkan dalam akte pendiri disebut modal dasar 
persero yang jumlahnya didasarkan atas nilai nominal per saham dikalikan 
dengan jumlah lembar saham. Besarnya modal yang di setor pemegang saham 
disebut modal yang disetor yang nilainya di hitung berdasarkan jumlah lembar 
saham yang terjual dikalikan dengan kurs yang terjadi pada saat penjualan. Jika 
saham dijual diatas nilai nominal, kelebihannya disebut premi atau agio saham. 
Bila saham dijual dibawah nilai nominal maka selisihnya disebut diskonto. 

Jenis saham terdiri dari saham preferen dan saham biasa. Saham biasa 
diterbitkan dengan baik atas nama maupun atas unjuk. Pada saham atas nama, 
nama pemilik di tuliskan didalam lembaran saham, sedangkan pada saham atas 
unjuk, nama pemilik tak dicantumkan. Saham yang dapat perdagangkan adalah 
saham atas unjuk. Ada dua jenis saham (1). Saham istimewa atau saham 
preferen. Saham ini diterbitkan oleh perusahan bertujuan untuk memperluas 
kemungkinan inventasi, antara lain dengan memberikan hak-hak istimewa 
tertentu kepada pemegangnya, biasanya dalam hal pembagian laba. Saham 
istimewa dapat besifat kumulatif dan non kumulatif. Bersifat kumulatif bila 
pemegang saham diberikan hak dividen yang besarnya tetap diperhitungkan 
secara kumulatif pada tahun-tahun berikut. Non-kumulatif, jika terjadi kerugian 
maka hak dividen pada tahun yang bersangkutan hilang, sehingga tidak 
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diperhitungkan lagi dividen tahun-tahun berikutnya: dan (2). Saham biasa, adalah 
saham yang memberikan pemegangnya hak suara serta hak atas sebagian laba 
yang besarnya berubah-ubah tergantung dari dasarnya laba yang diperoleh 
perusahaan. Dividen untuk para pemegang saham akan baru diberikan bila 
pemegang saham istimewa telah menerima deviden tetap yang menjadi hak 
mereka. 

Jenis saham lainnya adalah saham aktif, saham berhak suara, saham 
donasi, saham indikator, saham non pari, saham tanpa suara, dan saham 
terdaftar. Saham aktif adalah saham yang banyak di perdagangkan di bursa. 
Saham berhak suara adalah saham yang memberikan hak untuk mengeluarkan 
suara dalam rapat umum pemegang saham. Saham donasi adalah saham yang 
diserahkan kembali kepada perusahaan sebagai hadiah untuk dijual lagi guna 
memperoleh dan tanbahan. Saham indikator adalah saham yang sangat 
berpengaruh terhadap perusahaan saham lainnya dalam bursa. 

Saham non pari, saham yang tidak dicantumkan nilai nominalnya. Saham 
tanpa hak suara adalah saham yang tidak memberikan hak suara dalam rapat 
umum pemegang saham. Saham terdaftar merupakan saham yang nama 
pemiliknya tercantum pada saham bersangkutan dan daftar pada emiten.  
 

2. Lembar Pelatihan 
1) Bagaimanakah dampak penentuan tingkat upah minimum regional yang lebih 

tinggi dari pada tingkat upah pada pasar kompetitif? 
2) Harga tanah dari tahun ke tahun semakin mahal. Analisislah faktor apakah 

yang menyebabkan kenaikan harga tanah dengan menggunakan pendekatan 
permintaan dan penawaran tanah! 

 
G. Kegiatan Pembelajaran 7:  

Permasalahan Dalam Perekonomian Suatu Negara 
1. Lembar Informasi 

Teori Ekonomi diajarkan agar kita dapat mengetahui permasalahan-
permasalahan dalam dalam ekonomi makro, dimana kemudian masalah-masalah 
itu kita analisa sehingga kita dapat mengambil kebijkan yang tepat untuk 
mengatasi permasalahan tersebut. Adapun permasalahan ekonomi makro yang 
kerap kali dihadapi pemerintah antara lain: 
1) Antara Inflasi dan Kemiskinan 

Inflasi secara umum didefinisikan sebgai kenaikan harga secara umum yang 
terjadi secara terus menurus. Inflasi menjadi masalah menakutkan bagi 
perekonomian suatu Negara, jika harga umum mengalami kenaikan (inflasi) 
tetapi tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan per kapita, maka jelas 
daya beli masyarakat akan turun. Jika daya beli masyarakat menurun maka 
barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen akan tidak laku dipasar 
produsen mengalami kesusahan dalam berproduksi dan menjual barangnya. 
Tidak lakunya barang dan jasa tersebut akan mengakibatkan produsen akan 
menutup perusahaannya. Penutupan perusahaan tersebut akan membawa 
dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi karyawannya. Sehingga 
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inflasi ini akan membuat masyarakat jatuh miskin. Hal ini jika berlangsung 
terus menerus bisa menciptakan lingkaran setan kemiskinan. 
Lingkaran kemiskinan ini dimulai dari kondisi pendapatan nasional 
(GDP/GNP) yang rendah, sehingga mengakibatkan saving (tabungan) 
masyarakat rendah. Saving masyarakat yang rendah akan mengakibatkan 
investasi juga rendah. Karena investasi rendah maka tidak ada lapangan kerja 
yang tercipta sehingga penganngutan meningkat. Pengangguran meningkat 
maka secara otomatis kemiskinan juga akan meningkat selain itu GDP/GNP 
juga akan tetap rendah. Apabila hal ini terus berlangsung maka kita akan 
terjerumus dalam lembah kemiskinan. 

2) Pemerataan pendapatan  
Di negara berkembang peningkatan pendapatan nasional yang tinggi hanya 
dinikmati oleh segelintir orang saja, yaitu mereka-mereka yang menguasai 
industri menengah dan besar. Akan tetapi penguasaan industri tersebut hanya 
dikuasai sebatas orang-orang-orang yang dekat dengan penguasa. Para 
konglomerat ini tumbuh karena mendapat fasilitas dari pemerintah. Karena 
hanya mereka yang menguasai industry-industri besar, akhirnya hanya 
merekalah yang memliki sebagian besar pendaptan nasional. 
 

H. Kegiatan Pembelajaran 8: Pendapatan Nasional 
1. Lembar Informasi 

1.1. Konsep Pendapatan Nasional 
Ada tiga definisi tentang konsep pendapatan nasional, yaitu produk 

domestik bruto (PDB), produk domestik regional bruto (PDRB), dan produk 
nasional bruto (PNB). Ketiga konsep tersebut memiliki perbedaan dalam cakupan 
perhitungan. 

Produk domestik bruto (PDB) diartikan sebagai seluruh jumlah produksi 
yang dihasilkan masyarakat dalam suatu negara pada periode tertentu, biasanya 
1 tahun. Sedangkan produk domestik regional bruto (PDRB) diartikan sebagai 
Jumlah total seluruh produksi dari seluruh sektor perekonomian suatu wilayah 
yang dihasilkan oleh masyarakat pada periode tertentu (1 tahun). Dengan 
demikian perbedaan utama antara PDB dan PDRB adalah pada ruang lingkup 
wilayah perhitungan, jika PDB lingkup wilayahnya adalah negara, sedangkan 
PDRB lingkup wilayahnya dapat berupa propnisi, kabupaten/kota, dan 
kecamatan.  

Pendapatan nasional Bruto (PNB) didefinsikan sebagai jumlah seluruh 
produksi yang dihasilkan oleh masyarakat (warga Negara asli) baik yang ada 
didalam negeri maupun diluar negeri dalam periode tertentu (1 tahun). Adapun 
perbedaan antara PDB dan PNB terletak pada subyek pelaku ekonomi. Dalam 
hal ini PDB memperhitungkan output setiap masyarakat yang ada pada suatu 
negara baik WNI maupun WNA (dalam batasan negara), sedangkan PNB 
memperhitungkan hanya output yang dihasilkan oleh WNI baik yang berada di 
dalam batasan negara maupun di luar batasan negara. 

 
Menghitung Pendapatan Nasional 

Pendapatan nasional pada umumnya dihitung dalam kurun waktu 
tertentu, biasanya satu tahun. Dalam  menghitung pendapatan nasional, 
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digunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, 
dan pendekatan pengeluaran. 
a) Pendekatan produksi 

Pendekatan ini berdasarkan dari jumlah nilai akhir barang dan jasa yang 
dihasilkan oleh masyarakat dalam perekonomian pada periode tertentu. Nilai 
akhir adalah barang yang siap dikonsumsi dan tidak membutuhkan proses 
produksi berikutunya. Sedangkan barang antar adalah barang yang masih 
memiliki nilai tambah apabila dirproses berikutnya. Atau dengan kata laian 
pendekatan ini menghitung nilai barang akhir atau menjumlahkan semua nilai 
tambah 
Contoh Perhitungan Pendapatan nasional pendekatan Produksi 

Jenis Produsen Hasil Nilai Akhir Nilai 
Tambah 

Produsen I Kapas 500 500 
Produsen II Benang 1000 500 
Produsen III Kain 2.500 1.500 
Produsen IV Pakian Jadi 5.000 2.500 

Jumlah  5.000 
 

b) Pendekatan pendapatan 
Pendekatan ini menggunakan pendekatan dengan cara menghitung semua 
pendaptan dari faktor produksi seperti pendaptan dari tanah (sewa), modal 
(bunga), tenaga kerja (upah), dan kewirausahaan (profit). 

c.  Pendekatan pengeluaran 
pendapatan nasional yang dihitung dengan menggunakan pendekatan 
pengeluaran yaitu dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang 
dilakukan oleh rumah tangga, swasta/perusahaan, pemerintah dan sektor luar 
negeri. 
Pengeluaran rumah tangga adalah konsumsi rumah tangga (C), pengeluaran 
perusahaan adalah Investasi swasta (I), pengeluaran pemerintah adalah 
belanja pemerintah (G) dan pengeluaran sektor luar negeri adalah ekspor (X) 
dan Impor (M), sehingga dikenal dengan rumus: Y = C + I +G + M 
 

Manfaat perhitungan pendapatan nasional 
Hasil dari perhitungan pendapatan nasional mempunyai manfaat bagi 

negara yang bersangkutan, diantaranya: 
a. Untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara (agraris, industri, atau 

perdagangan). 
b. Untuk mengetahui komposisi pendapatan nasional di berbagai sektor. 
c. Untuk mengetahui perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun. 
d. Untuk mengetahui pembagian pendapatan diantara golongan masyarakat. 
e. Untuk mengetahui pendapatan perkapita masyarakat. 
f. Untuk mengetahui perbandingan tinggi rendahnya tingkat perekonomian 

dalam negeri dan luar negeri. 
g. Untuk mengetahui perbandingan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah atau 

wilayah dalam suatu negara. 

246 MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI EKONOMI 



h. Sebagai bahan acuan untuk menyusun kebijakan pemerintah dalam rencana 
pembangunan nasional. 
 

Komponen pendapatan nasional 
Komponen pendapatan nasional mencakup: 

a. Produk Nasional Bruto (PNB) 
b. Produk Nasional Netto (PNN) 
c. Pendapatan Nasional (PN) 
d. Pendapatan Perseorangan (PP) 
e. Pendapatan Disposabel (PD) 
Perhitungan pendapatan nasional dapat dilihat dari contoh berikut: 

PNB         :  100 
Penyusutan       :      5 
PNN        :    95 
Pajak langsung       :      5 
PN        :    90 
Pembayaran transfer : 2 
Pembayaran bunga : 1          +    :      3 
Laba tak dibagikan : 2 
Pajak perusahaan : 3 
Pemb. jaminan sos. : 8              :    13 
PP        :    80 
Pajak langsung       :      5 
PD        :    75 
Konsumsi       :    60 
Tabungan perseorangan     :    15 

 
Kesulitan Dalam Menghitung Pendapatan Nasional 
a. Kurang lengkapnya data statistik dari berbagai lapangan kegiatan ekonomi. 
b. Timbulnya perhitungan dobel (double counting) 
c. Sulitnya memisahkan secara jelas dan tegas barang antara dan barang 

akhir. 
 

Yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pendapatan Nasional: 
a.   Perubahan nilai atas barang dan jasa akibat inflasi atau deflasi serta naik 

turunnya kurs mata uang dollar (capital gain and capital losses). 
b.   Kegiatan yang bersifat illegal (penyelundupan). 
 

1.2  Indeks Harga dan Inflasi 
Dalam pasar terkadang berlaku kenaikan harga tetapi kenaikan harga 

tersebut tidak berlaku pada seluruh barang hanya berlaku pada kebanyakan 
barang. Terjadinya tingkat perubahan harga yang berbeda tersebut 
menyebabkan indeks harga perlu dibentuk. Untuk mengukur tingkat inflasi, 
indeks harga yang selalu digunakan adalah Indeks Harga Konsumen, atau lebih 
dikenal dengan istilah: Consumer Price Indeks (CPI) yaitu harga dari barang-
barang yang digunakan para konsumen. 
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Tingkat inflasi terutama utuk menggambarkan perubahan harga-harga 
yang berlaku dari satu tahun ke tahun lainnya. Untuk menentukannya perlu 
diperhatikan data indeks harga konsumen dari suatu tahun tertentu dan 
seterusnya dibandingkan dengan indeks harga pada tahun sebelumnya. Misal: 
pada akhir tahun 2010 indeks harga konsumen adalah 231 dan pada akhir tahun 
2011 indeks tersebut adalah 240. Berapa tingkat inflasi dalam 2011? Tingkat 
inflasi pada tahun 2011 adalah: 

240 − 231
231

 𝑥𝑥 100 = 3,9 % 

Jadi tingkat inflasi pada tahun 2011 adalah 3,9 persen 
 
1.3 Menentukan Pendapatan Perkapita 

Untuk menentukan tingkat dan pertambahan kemakmuran penduduk 
perlu dihitung pendapatan per kapita di berbagai tahun. Contoh dimisalkan pada 
tahun 2010 jumlah penduduknya 12 juta jiwa dengan pendapatan nasional Rp. 
120 Trilliun dan meningkat 12,2 juta jiwa dan pendapatan nasionalnya Rp. 126 
Trilliun pada tahun 2011. Berdasarkan data tersebut, pendapatan perkapita 
tahun 2010 dan 2011 adalah sebagai berikut:     
Tingkat Pendapatan Per kapita 2010 = 𝑅𝑅𝑅𝑅  120 𝑇𝑇

12 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗  𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑗𝑗
= 𝑅𝑅𝑅𝑅 10 𝐽𝐽𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 

 
Tingkat Pendapatan Per kapita 2011 = 𝑅𝑅𝑅𝑅  126 𝑇𝑇

12,2 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗  𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑗𝑗
= 𝑅𝑅𝑅𝑅 10,3278 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 

 
 
Adapun pertambahan pendapatan perkapita pada 2011 adalah 
 = 10,3278 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 −10,000 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

10 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑥𝑥100 = 3,3% 

 
I. Kegiatan Pembelajaran 9: Konsumsi dan Investasi 

1. Lembar Informasi 
1.1. Konsumsi 

Secara makro ekonomi konsumsi adalah total pengeluaran (kegiatan belanja 
barang atau jasa) yang dilakukan oleh perekonomian secara keseluruhan. 
Pengeluaran ini dilakukan oleh pihak rumah tangga keluarga, rumah tangga 
perusahaan, dan rumah tangga negara. Besarnya pengeluaran konsumsi rumah 
tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga negara 
bergantung pada besarnya pendapatan mereka, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa konsumsi merupakan fungsi dari pendapatan.  

Secara mikro ekonomi konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau 
menghabiskan nilai guna/manfaat suatu barang atau jasa secara sekaligus 
maupun berangsur-angsur. 

Tabungan didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan nasional yang tidak 
dikonsumsi. Jika:  Y > C = Saving,  sebaliknya jika : Y < C = dissaving (utang). 

 
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Dan Tabungan 
a. Pendapatan 
b. Tingkat bunga 
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c. Kekayaan yang telah terkumpul (warisan dan tabungan) 
d. Keadaan perekonomian 
e. Sikap hemat 
f. Program dana pensiun 
g. Tradisi/adat istiadat 
h. Mode 
i. Selera 

 
Hubungan Antara Pendapatan, Kecenderungan Mengkonsumsi dan 
Menabung 
Kecenderungan untuk mengkonsumsi (Propensity to Consume –  PTC) 

 
 
Kecenderungan untuk menabung (Propensity to Save – PTS) 

 
Hubungan: 

 
Hubungan Pendapatan, Kecenderungan Mengkonsumsi dan      Menabung 
Marginal 
Kecenderungan Mengkonsumsi Marginal (Marginal Propensity to Consume (MPC) 

 
 Kecenderungan Menabung Marginal Marginal Propensity to Save (MPS) 

 
Hubungan: 

 
 

 
 
 
 

  C 

PTC = 

Y 

 

  C 

PTC = 

Y 
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Menghitung PTC, PTS, MPC, dan MPS 
Y C S PTC MPC PTS MPS 

10.000 15.000 - 5000 1,5 - - 0,5 - 
    0,5 - 0,5 

20.000 20.000 0 1 - 0 - 
    0,4 - 0,6 

30.000 24.000 6.000 0,8 - 0,2 - 
 

Fungsi Konsumsi Dan Tabungan 
Konsumsi dan tabungan bergantung pada besarnya pendapatan: C, S = f 

(Y). Fungsi konsumsi adalah suatu garis yang menunjukkan hubungan tingkat 
konsumsi pada berbagai tingkat pendapatan. 

 
 

Y C 
10.000 15.000 
20.000 20.000 
30.000 24.000 

 
Grafiknya: 

 
Fungsi tabungan adalah suatu garis yang menunjukkan hubungan tingkat 

tabungan pada berbagai tingkat pendapatan. 
Y C S 

10.000 15.000 - 5000 
20.000 20.000 0 
30.000 24.000 6.000 

 
 
Menghitung Persamaan Fungsi Konsumsi dan Tabungan 

Konsumsi bergantung pada besar kecilnya pendapatan, C = f (Y). Pada 
tingkat pendapatan sama dengan nol, ada kecenderungan masyarakat untuk tetap 
berkonsumsi, ini disebut sebagai konsumsi minimal, dan setiap tambahan 
pendapatan akan diikuti kecenderungan menambah konsumsi atau konsumsi 
marginal. 
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Bila konsumsi minimal diberi simbul “a” dan konsumsi marginal diberi simbul 
“b”, maka: 

   C  =  a  +  bY     atau    C  =  a  +  MPC.Y 
Konsumsi minimal pada hakekatnya sebagai jumlah rata-rata konsumsi (APC.Y) 
dikurangi konsumsi marginal (MPC.Y), berarti: 

   C  =  (APC  –  MPC) Y  +  bY 
Fungsi Konsumsi:  C  =  a  +  bY  atau  C  =  (APC  –  MPC) Y  +  bY 
Fungsi Saving: S  =  (1 – b) Y –  a  atau  S  =  (1 – APC) Y 
 
Penjelasan: 

1. Y = C + S                                     2. S = (1 – b) Y – a  
    S = Y – C                                            = Y – bY – (APC – MPC) Y 
       =  Y – (a + bY)                                 = Y – bY – APCY + MPCY 
       =  Y – a – bY                                    = Y – bY – APCY + bY 
       =  Y – bY – a                                    = Y – APCY 
S = (1 – b) Y – a                               S = (1 – APC) Y 

Contoh: 
Diketahui: Y = 200 milyard 

 C = 150 milyard 
 Y = 300 milyard 
 C = 200 milyard 

Ditanya:  1. Persamaan fungsi konsumsi 
2. Persamaan fungsi saving 
3. Grafik fungsi konsumsi dan saving 

Jawab: 
APC = 150

200
 = 0,75 

MPC = 50
100

 = 0,50 
                50 
a = (APC – MPC) Y 
   = (0,75 – 0,50) Y 
   = 0,25 Y 
   = 0,25 . 200 milyard      
   = 50 milyard      
C  = a + bY   maka C = 50 + 0,50Y                              
S = (1 – b) Y – a  
     = (1 0,50) Y – 5       
 = – 50 + 0,50 Y       
 
Untuk membuat grafik fungsi konsumsi dan fungsi saving, dibuat dulu titik 
keseimbangan (break even point - BEP), yaitu: 

Y  = C 
Y  = 50 + 0,50 Y 

    Y – 0,50 Y  = 50 
        0,50 Y = 50 

Y  = 100 
 

MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI EKONOMI 251 



Selanjutnya, membuat tabulasi Y, C, dan S 
Y C = 50 + 0,50 Y S = – 50 + 0,50 Y 
50 75 – 25 
100 100 0 
150 125 25 

       

 
 

1.2.  INVESTASI (INVESTMENT) 
Investasi adalah penanaman modal yang akan mendatangkan pendapatan 

baru dan modal baru bagi masyarakat. Adapun macam-macam investasi jika 
ditinjau dari: 
1) Sumber pembentukan investasi: 

a. Investasi pemerintah (public investment). 
b. Investasi swasta (privat  investment). 

2) Asal pembentukan investasi: 
a. Investasi domestik (domestic investment) 
b. Investasi asing (foreign investment) 

3) Bentuk-bentuk investasi: 
a. Investasi otonom (autonomous investment): yaitu investasi yang 

berlangsung secara otonom: (1) timbul bukan karena adanya tambahan 
pendapatan, (2) biayanya banyak, (3) tidak memberikan keuntungan 
secara langsung. 

b. Induced investment: investasi yang didorong oleh investasi sebelumnya 
dan timbul karena adanya tambahan pendapatan. 

4) Sifat-sifat investasi: 
a. Investasi yang berupa uang (money investment) 
b. Investasi yang bukan berupa uang (riil investment) 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi investasi antara lain: 
1) Faktor Ekonomi: 

a. Ramalan keuntungan yang akan diperoleh 
b. Tambahan pendapatan 
c.  Perubahan nilai kurs 
d. Tingkat suku bunga bank 

2) Faktor Non Ekonomi: 
a. Kebijakan pemerintah 
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b. Perubahan teknologi 
c. Harapan hidup di masa depan 
b. Situasi politik 

Sedangkan faktor-faktor yang menentukan investasi: 
1) Tingkat suku bunga yang dibayarkan dalam penggunaan modal investasi (rate 

of interest) = i, dan i ditentukan oleh permintaan uang (demand of money) dan 
penawaran uang (supply of money). 

2) Hasil yang diharapkan pada masa depan akan diperoleh dalam penanaman 
modal (marginal efficiency of capital) = r, dan r ditentukan oleh pengharapan 
laba (prospective yield) dan biaya investasi (cost investment). Investasi akan 
dilakukan bilamana: r > i, dan bila r < i, sebaiknya uang yang sudah ada 
dibungakan saja. 

 
 

J. Kegiatan Pembelajaran 10: Uang dan Perbankan 
1. Lembar Informasi 

1.1. Uang 
Uang merupalan alat pembayaran yang sah. Dalam hal ini uang berfungsi 

sebagai alat tukar menukar, alat satuan hitung, alat penyimpan kekayaan, alat 
penyelesaian utang piutang. Adapun syarat-syarat uang antara lain: 
a. Diterima umum dan sah menurut undang-undang  
b. Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu  
c. Mudah dibawa ke mana-mana  
d. Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya  
e. Tahan lama  
f. Jumlahnya terbatas (tidak berlebih) 
g. Bendanya mempunyai mutu yang sama  

Ada dua macam nilai uang, yaitu nilai nominal dan nilai intrinsik. Nilai 
nominal merupakan nilai yang tertulis pada setiap mata uang. Misalnya, disalah 
satu sisi uang logam tertulis Rp.1.000,00 maka nilai nominal uang tersebut ialah 
Rp.1.000,00. Sedangkan nilai intrinsik merupakan nilai uang yang diukur dari 
bahan yang digunakan dalam pembuatannya. Misalnya, nilai intrinsik uang kertas 
Rp.20.000,00  ialah nilai kertas yang digunakan dalam pembuatan uang tersebut. 

 
  
JENIS-JENIS UANG 
1) Berdasarkan bahan pembuat uang, mencakup uang logam dan uang kertas  
2) Berdasarkan nilai uang, mencakup uang bernilai penuh dan uang bernilai 

tidak penuh. 
3) Berdasarkan wilayah berlaku, mencakup uang domestik, uang regional dan 

uang internasional. 
4) Berdasarkan lembaga atau badan yang mengeluarkan, mencakup uang kartal 

dan uang giral 
Uang kartal memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
a. Berlaku di seluruh lapisan masyarakat. 
b. Masyarakat umum harus menerimanya sebagai alat pembayaran, alat 

tukar dan alat pelunasan utang. 
c. Nilai nominalnya sudah tertera pada mata uang dengan nilai tertentu  
d. Dijamin oleh pemerintah  
e. Adanya kepastian pembayaran sesuai nilai nominalnya.  
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Uang giral memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
a. Berlaku dikalangan masyarakat tertentu. 
b. Masyarakat umum boleh menolaknya sebagai alat tukar dan alat 

pelunasan utang. 
c. Besar nilai nominalnya bebas dan harus ditulis dahulu sesuai kebutuhan. 
d. Dijamin oleh bank yang mengeluarkan. 
e. Belum adanya kepastian pembayaran karena tergantung dari ketersediaan 

dana dan kepastian hukum. 
 

PERMINTAAN UANG 
Permintaan uang mencerminkan jumlah uang yang diinginkan masyarakat 

dalam suatu perekonomian. Adapun teori tentang permintaan uang antara lain: 
1) Teori keynes  
2) Teori kuantitas  

a. Teori Irving Fisher 
b. Teori Cambridge 
c. Teori Modal Milton Friedman    

 
Teori Permintaan Uang: Teori Keynes 

Menurut John Maynard Keynes, alasan orang memegang uang tunai ada 3 
yaitu : 
a. Motif transaksi (Transaction Motive) 

Motif ini timbul karena uang digunakan untuk melakukan pembayaran secara 
reguler terhadap transaksi yang dilakukan. Besarnya permintaan uang untuk 
tujuan transaksi ini ditentukan oleh besarnya tingkat pendapatan (MDt = f(Y), 
artinya semakin besar tingkat pendapatan yang dihasilkan, maka jumlah uang 
diminta untuk transaksi juga mengalami peningkatan demikian sebaliknya.  

b. Motif Berjaga-jaga (Precautionary Motive) 
Selain untuk membiayai transaksi, maka uang diminta pula oleh masyarakat 
untuk keperluan di masa mendatang yang sifatnya berjaga-jaga. Besarnya 
permintaan uang untuk berjaga-jaga ditentukan oleh besarnya tingkat 
pendapatan pula. Semakin besar tingkat pendapatan permintaan uang untuk 
berjaga-jaga pun semakin besar. MDp = f(Y) 

c. Motif Spekulasi (Speculation Motive) 
Pada suatu sistem ekonomi modern diman lembaga keuangan masyarakat 
sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat mendorong 
masyarakatnya untuk menggunakan uangnya bagi kegiatan spekulasi, yaitu 
disimpan atau digunakan untuk membeli surat-surat berharga, seperti obligasi 
pemerintah, saham, atau instrumen lainnya. Faktor yang mempengaruhi 
besarnya permintaan uang dengan motif ini adalah besarnya suku bunga, 
dividen surat-surat berharga, ataupun capital gain, fungsi permintaannya 
adalah MDs = f(i). 

Dari ketiga motif diatas, maka formula untuk permintaan uang menurut Keynes 
adalah: MD = MDt + MDp + MDs 

Teori keuangan yang dikemukakan Keynes pada umumnya menerangkan 
3 hal, yaitu :  
a. Tujuan-tujuan masyarakat untuk meminta (menggunakan uang) 
b. faktor-faktor yang menentukan tingkat bunga 
c. efek perubahan penawaran uang terhadap kegiatan ekonomi negara. 
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Teori Permintaan Uang: Teori Irving Fisher 
Rumus :  M x V = P x T atau MV = PT 
M =  jumlah uang beredar  
V = tingkat perputaran uang (velocity), yaitu berapa kali suatu mata uang 

pindah tangan dari satu orang kepada orang lain dalam satu periode 
tertentu  

P =  harga barang  
T =  volume barang dalam transaksi. 
 
Teori Permintaan Uang: Teori Cambridge Atau Marshall Equation 

Alfred Marshall menekankan pada bagian dari pendapatan (GNP) yang 
diwujudkan dalam bentuk uang kas. 
Rumus : M = k.Y  

Marshall memandang bahwa seseorang selalu menginginkan bagian 
tertentu dari pendapatannya (Y) dipegang dalam bentuk uang kas yang 
dinyatakan dengan k. Jadi, k.Y merupakan keinginan seseorang akan uang kas 
(M).  
 
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Uang 
1). Kekayaan dari masyarakat  
2). Tersedianya fasilitas kredit  
3). Kepastian tentang pendapatan yang diharapkan  
4). Harapan tentang harga  
5). Tersedianya beberapa alternatif bentuk kekayaan  
6). Sistem atau cara pembayaran yang berlaku.  
PENAWARAN UANG 

Penawaran uang merupakan jumlah semua uang yang beredar dalam 
suatu perekonomian. Penawaran uang meliputi: 
1) Uang beredar secara sempit (Narrow Money) 

Uang beredar secara sempit (M₁) adalah seluruh uang kartal (K) dan uang 
giral (G) yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat. Persamaannya : 
M₁ = K + G  

2) Uang beredar secara luas (Broad Money) 
Uang beredar secara luas mencakup uang kartal, uang giral, serta deposito 
dan tabungan masyarakat di bank. Deposito dan tabungan disebut dengan 
istilah quasi money, yaitu sesuatu yang mendekati ciri dari uang. 
Persamaannya : 
 M₂ = K + G + Uang Kuasi  M₂  = M₁ + Uang Kuasi  

3) Uang inti (Reserve Money) 
Uang inti (H) dapat didefinisikan sebagai : 
a. saldo rekening koran atau giro milik bank-bank umum atau masyarakat 

pada Bank Indonesia (R). 
b. Uang tunai yang dipegang bank-bank umum dan masyarakat (K). 
Persamaannya : H = K + R  

 
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penawaran Uang 
1) Tinggi rendahnya tingkat bunga  
2) Tingkat pendapatan masyarakat  
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3) Jumlah penduduk  
4) Keadaan letak geografis  
5) Struktur ekonomi masyarakat  
6) Penguasaan IPTEK penduduk  
7) Globalisasi ekonomi  

 
1.2  Perbankan 
Bank Umum 

Fungsi dan peran bank umum yang diuraikan di bawah ini menujukkan 
betapa pentingnya keberadaan bank umum dalam perekonomian modern, yaitu : 
1) Penciptaan uang 

Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran 
lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring).  

2) Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran 
Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung 
kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu 
jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan 
mekanisme pembayaran. 
Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan 
setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, 
fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik 
dan sistem pembayaran elektronik. 

3) Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat 
Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. 
Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat 
deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan 
dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar 
dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana 
simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang 
membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit. 

4) Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional 
Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau 
memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun 
transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda 
negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem 
moneter masing-masing negara. Kehadiran bank umum yang beroperasi 
dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi-
transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak 
yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, 
cepat, dan murah. 

5) Penyimpanan Barang-Barang Berharga 
Penyimpanan barang-barang berharga adalah satu satu jasa yang paling awal 
yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-
barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam 
kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa (safety box atau 
safe deposit box). Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan 
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bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-
surat berharga. 

6) Pemberian Jasa-Jasa Lainnya 
Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin 
banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon membeli 
pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai 
dengan menggunakan jasa-jasa bank.  

Dalam menjalankan kegiatannya bank mempunyai peran penting dalam 
sistem keuangan, yaitu : 
1) Pengalihan Aset (asset transmutation) 

Yaitu pengalihan dana atau aset dari unit surplus ke unit devisit. Dimana 
sumber dana yang diberikan pada pihak peminjam berasal pemilik dana yaitu 
unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan keinginan 
pemilik dana. Dalam hal ini bank berperan sebagai pangalih aset yang likuid 
dari unit surplus (lender) kepada unit defisit (borrower). 

2) Transaksi (transaction) 
Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk 
melakukan transaksi. Dalam ekonomi modern, trnsaksi barang dan jasa tidak 
pernah terlepas dari transaksi keuangan. Untuk itu produk-produk yang 
dikeluarkan oleh bank (giro, tabungan, depsito, saham dan 
sebagainya)merupakan pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat 
pembayaran. 

3) Likuiditas (liquidity) 
Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-
produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Produk-produk 
tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda. 
Untuk kepentingn likuiditas para pemilik dana dapat menempatkan dananya 
sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.  

4) Efisiensi (efficiency) 
Peranan bank sebagai broker adalah menemukan peminjam dan pengguna 
modal tanpa mengubah produknya. Disini bank hanya memperlancar dan 
mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Adanya informasi 
yang tidak simetris (asymmetric information) antara peminjam dan investor 
menimbulkan masalah insentif. Peran bank menjadi penting untuk 
memecahkan masalah insentif tersebut. Untuk itu jelas peran bank dalam hal 
ini yaitu menjembatani dua pihak yang saling berkepentingan untuk 
menyamakan informasi yang tidak sempurna, sehingga terjadi efisiensi biaya 
ekonomi. 
 

Bank Sentral 
Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk 

mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem 
pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi 
sebagai lender of last resort. Bank sentral Republik Indonesia adalah Bank 
Indonesia. Berikut ini perbedaan antara bank sentral dan bank umum: 
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Tabel 14. Perbedaan Bank Sentral dan Bank Umum 
Pembeda Bank Sentral Bank Umum 

Tujuan Stabilitas rupiah Profit orientation 
Pengelola Pemerintah Swasta 
Pengawasan Pengawas Diawasi oleh Bank Sentral 
Kegiatan usaha Mempengaruhi kegiatan 

bank umum 
Dipengaruhi bank sentral 

Penciptaan uang Kartal dan giral Giral 
Pelayanan Melayani jasa perbankan 

untuk bank 
Melayani jasa perbankan 
untuk individu  

 
Undang-undang yang mengatur tentang bank sentral adalah Undang-

undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Menurut UU No. 23 Tahun 
1999, Bank Indonesia adalah lembaga yang independen baik dari segi 
kelembagaan, fungsi, manajemen, personalia pimpinan maupun anggaran Bank 
Indonesia adalah lembaga negara yang independen. Sebagai lembaga 
independen, BI memiliki otonomi penuh dalam pelaksanaan tugasnya, bebas dari 
campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal 
yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Kedudukan Bank Indonesia 
berada di luar Pemerintah  

Adapun tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara 
kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan 
nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju 
inflasi serta kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada 
perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. 

Bank Indonesia memiliki tiga bidang tugas utama, yaitu: 
1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, 

Pelaksanaan kebijakan moneter dilakukan melalui penetapan sasaran 
moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Adapun teknik 
pengendalian moneter antara lain: 
a. operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing; 
b. penetapan tingkat diskonto; 
c. penetapan cadangan wajib minimum; 
d. pengaturan kredit atau pembiayaan 

2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,  
Bank Indonesia berwenang untuk melaksanakan dan memberikan 
persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, 
mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan 
laporan kegiatannya serta menetapkan penggunaan alat pembayaran. Ada 
dua kewenangan utama: 
a. Pengaturan dan Penyelenggaraan Kliring serta Penyelesaian Akhir 

Transaksi  
b. Mengeluarkan dan Mengedarkan Uang  
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3) Mengatur dan mengawasi bank 
a. Dalam hal ini Bank Indonesia berwewenang untuk: 
b. memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha 

tertentu bank 
c. melaksanakan pengawasan bank 
d. mengenakan sanksi terhadap bank (Psl. 24).  
e. menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip 

kehatihatian (Psl. 25) 
 

1.3  Kebijakan Pemerintah di Bidang Moneter 
Kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah untuk mempengaruhi 

perekonomian dengan menentukan jumlah uang yang beredar. Perubahan 
jumlah uang yang beredar akan mempengaruhi tingkat suku bunga. Sesuai 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999, Bank Indonesia sebagai bank sentral 
mempunyai wewenang untuk melaksanakan kebijakan moneter. Dalam rangka 
pelaksanaan kebijakan moneter dan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, Bank 
Indonesia berwenang: 
a. Menetapkan sasaran moneter dengan memerhatikan laju inflasi yang 

ditetapkan 
b. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara: (1) 

operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valas, (2) 
menetapkan tingkat diskonto (suku bunga), (3) penetapan cadangan wajib 
minimum, dan (4) pengaturan kredit dan pembiayaan.  

 
K. Kegiatan Pembelajaran 11: Ketenagakerjaan 

1. Lembar Informasi 
1.1 Ketenagakerjaan 

Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; 
yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, 
selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Pekerja atau buruh adalah 
setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk 
lain. 

 
Klasifikasi Ketenagakerjaan 
Ditinjau berdasarkan angka kerja, meliputi: 
1) Golongan angkatan kerja 

Angkatan kerja yang sedang bekerja baik diperusahaan perorangan, swasta 
maupun negara. Penduduk yang termasuk angkatan kerja tetapi belum 
bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Mereka yang termasuk golongan ini 
pada tahun 2004 berjumlah 9,86% dari keseluruhan angkatan kerja atau 10,3 
juta. 

2) Golongan bukan angkatan kerja 
a) Golongan sekolah, kelompok ini termasuk usia kerja, tetapi belum bersedia 

bekerja yang mendatangkan penghasilan. Alasan ingin menuntut ilmu 
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terlebih dahulu agar lebih berkualitas dalam memimpin perusahaan atau 
bekerja baik di BUMN maupun BUMS. 

b) Golongan ibu rumah tangga, wanita yang telah menikah banyak yang 
memilih untuk hanya menjadi ibu rumah tangga saja dan tidak membantu 
mencari nafkah ubtuk keluarga. 

c) Golongan pensiunan, mereka yang termasuk kelompok ini yaitu pensiunan 
PNS, purnawirawan, karyawan BUMN, karyawan BUMS. Pada umumanya 
mereka tidak melakukan kegiatan ekonomi kecuali menerima gaji 
pensiunan. 

Ditinjau berdasarkan latar belakang pendidikan dan latihan, meliputi: 
1). Tenaga kerja terdidik, mereka yang melakukan pekerjaan, kemampuanya 

diperoleh melalui pendidikan terlebih dahulu. 
2). Tenaga kerja terlatih, merea apat bekerja setelah menjalankan latihan 

terlebih dahulu. 
3). Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, klasifikasi seperti ini masih 

sering ditemui walaupun seiring jalan teknologi dan ilmu pengetahuan 
semakin maju. 

 
1.2  Pengangguran 

Tiap negara dapat memberikan definisi yang berbeda mengenai definisi 
pengangguran. Nanga (2005: 249) mendefinisikan pengangguran adalah suatu 
keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak 
memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Dalam 
sensus penduduk 2001 mendefinisikan pengangguran sebagai orang yang tidak 
bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum 
pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan (BPS, 2001: 8).  

Menurut Sukirno (2004: 28) pengangguran adalah jumlah tenaga kerja 
dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum 
memperolehnya. Selanjutnya International Labor Organization (ILO) memberikan 
definisi pengangguran yaitu: 
a. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk 

usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, dan bersedia menerima 
pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan. 

b. Setengah pengangguran terpaksa adalah seseorang yang bekerja sebagai 
buruh karyawan dan pekerja mandiri (berusaha sendiri) yang selama periode 
tertentu secara terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal, yang masih 
mencari pekerjaan lain atau masih bersedia mencari pekerjaan lain/tambahan 
(BPS, 2001: 4). 

Sedangkan menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 
menyatakan bahwa:  
a. Setengah pengangguran terpaksa adalah orang yang bekerja kurang dari 35 

jam per minggu yang masih mencari pekerjaan atau yang masih bersedia 
menerima pekerjaan lain. 

b. Setengah pengangguran sukarela adalah orang yang bekerja kurang dari 35 
jam per minggu namun tidak mencari pekerjaan dan tidak bersedia 
menerima pekerjaan lain (BPS, 2000: 14). 
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Berdasarkan kepada faktor-faktor yang menimbulkannya, pengangguran 
dibedakan kepada tiga jenis, yaitu (Simanjuntak, 1998: 14): 
a. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi akibat 

kesenjangan waktu, informasi, maupun kondisi geografis antara pencari 
kerja dan lowongan kerja.  

b. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena pencari 
kerja tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk lowongan 
pekerjaan yang ada. 

c. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena 
pergantian musim. Pengangguran berkaitan dengan fluktuasi kegiatan 
ekonomi jangka pendek, terutama terjadi di sektor pertanian. 

Untuk mengelompokkan masing-masing pengangguran tersebut perlu 
diperhatikan dimensi-dimensi yang berkaitan dengan pengangguran itu sendiri, 
yaitu (Bakir, 1984: 35): 
a. Intensitas pekerjaan (yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi makanan). 
b. Waktu (banyak di antara mereka yang bekerja ingin bekerja lebih lama). 
c. Produktivitas (kurangnya produktivitas seringkali disebabkan oleh kurangnya 

sumber   daya komplementer untuk melakukan pekerjaan). 
 

L. Kegiatan Pembelajaran 12: Pembangunan Ekonomi 
1. Lembar Informasi 

1.1 Pembangunan Ekonomi 
Pembangunan nasional dilakukan dalam rangka pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pada hal 
pembangunan tidak hanya difokuskan mengejar kemajuan lahiriyah atau 
kepuasan batiniah, melainkan juga keselarasan, keserasian dan keseimbangan 
antara keduanya, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pembangunan itu 
merata diseluru tanah air, bahwa bukan hanya satu golongan atau sebagian 
golongan tetapi seluruh masyarakat dan harus benar-benar dirasakan oleh 
seluruh masyarakat sebagai perbaikan tingkat hidup, yang berkeadilan social, 
yang menjadi tjuan dan cita-cita kemerdekaan kita. Karena itu yang menjadi 
tujuan jangka panjang, tujuan akhir dari pembangunan nasional adalah untuk 
mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan 
spiritual berdasarkan pancasila didalam wadah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan kedaulatan rakyat dalam 
suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta 
dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. 

Sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang (25 tahun) adalah 
terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan 
berkembang atas kekuatannya sendiri, menuju masyarakat yang adil dan 
makmur berdasarkan Pancasila. Sedangkan titik berat Pembangunan Jangka 
Panjang adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaranutama untuk 
mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan industri , serta 
terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, yang berarti bahwa sebagian besar dari 
usaha pembangunan diarahkan kepada pembangunan ekonomi, sedang 
pembangunan dibidang-bidang lainnya bersifat menunjang dan melengkapi 
bidang ekonomi. 
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Adapun tujuan pembangunan jangka pendek yang dilaksanakan secara 
bertahap adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh 
rakyat serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan 
berikutnya. 

 
 

1.2 Pertumbuhan Ekonomi 
Secara umum pengertian pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai 

suatu peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi 
barang atau jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat 
penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi 
pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktifitas 
perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada 
suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktifitas ekonomi adalah suatu 
proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output maka 
prosoes ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap 
faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan 
ekonomi, maka diharapkan pendapatan masyarakat selaku pemilik faktor 
produksi juga akan mengalami peningkatan. 

Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan jika seluruh balas jasa 
riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar 
daripada pendapatan riil masyarakat tahun sebelumnya. Menurut Simon 
Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka 
panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang 
ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri akan 
dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian tekhnologi, 
institutional (kelembagaan) dan ideologis terhadap barbagai tuntutan keadaan 
yang ada. Kenaikan output secara berkesinambungan adalah manifestasi atau 
perwujudan dari apa yang disebut pertumbuhan ekonomi, sedangkan 
kemampuan menyediakan berbagai jenis barang itu sendiri merupakan tanda 
kematangan ekonomi di suatu negara yang bersangkutan.  

Perkembangan teknologi merupakan dasar atau prakondisi bagi 
berlangsungnya suatu pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, tetapi 
tidak cukup itu saja, masih dibutuhkan faktor-faktor lain. Untuk mewujudkan 
potensi yang terkandung di dalam tekhnologi, maka perlu diadakan serangkaian 
penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi. ( Michael P Todaro,2000:144). 

 
Teori-teori pertumbuhan ekonomi 
1) Teori Pertumbuhan Klasik 

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus dan John 
Stuart Mill. Menurut teori ini perumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat 
faktor yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan 
alam serta tekhnologi yang digunakan. Mereka lebih menaruh perhatiannya 
pada pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Mereka mengasumsikan luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi tidak 
mengalami perubahan. Teori yang menjelaskan keterkaitan antara 
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pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk disebut dengan teori 
penduduk optimal. 

Menurut teori ini pada mulanya pertambahan penduduk akan 
menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita. Namun jika jumlah penduduk 
terus bertambah maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang (law of 
diminishing returns) akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi 
marjinal akan mengalami penurunan, dan akan membawa pada keadaan 
pendapatan perkapita sama dengan produksi marjinal. Pada keadaan ini 
pendapatan perkapita mencapai kondisi yang maksimal. Jumlah penduduk 
pada waktu itu dinamakan penduduk optimal. Apabila jumlah penduduk terus 
meningkat melebihi titik optimal, maka pertumbuhan penduduk akan 
menyebabkan penurunan nilai pertumbuhan ekonomi. 

2)  Teori Pertumbuhan Harrod-Domar 
Teori Harrod-Domar adalah perkembangan langsung dari teori makro 

Keyness jangka pendek menjadi suatu teori makro jangka panjang. Aspek 
utama yang dikembangkan oleh teori Keyness adalah aspek yang 
menyangkut peranan investasi (I) dalam jangka panjang. Harrod – Domar 
melihat pengaruh investasi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Menurut 
kedua ekonom ini, pengeluaran investasi (l) tidak hanya mempunyai pengaruh 
terhadap permintaan agregat (Z), tetapi juga terhadap penawaran agregat (S) 
melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif waktu 
yang lebih panjang ini, l menambah stok kapital. Jadi l = ΔK, dimana K adalah 
stok kapital dalam masyarakat. Ini berarti pula peningkatan kapasitas produksi 
masyarakat. 

 
3) Teori Pertumbuhan Neo-Klasik 

Robert Solow dan Trevor Swan mengembangkan model pertumbuhan 
ekonomi yang sering disebut model pertumbuhan neo-klasik. Model Solow-
Swan memusatkan perhatiannya kepada bagaimana pertumbuhan penduduk, 
kapital, kemajuan tekhnologi dan output saling berinteraksi dalam proses 
pertumbuhan ekonomi. Ada 4 anggapan yang melandasi model neo-klasik : 
a. Tenaga kerja (L), tumbuh dengan laju tertentu, misalnya p per tahun 
b. Adanya fungsi produksi Q= F (K,L) yang berlaku bagi setiap periode. 
c. Adanya kecenderungan menabung oleh masyarakat. 
d. Semua tabungan masyarakat diinvestasikan S = I = ΔK 

 
4) Teori Pertumbuhan Schumpeter 

Schumpeter berpendapat bahwa motor penggerak perkembangan 
ekonomi adalah suatu proses yang ia beri nama inovasi dan pelakunya adalah 
para inovator. Menurut Schumpeter, yang lebih menarik dan lebih penting 
adalah kenaikan output yang bersumber dari perkembangan ekonomi. 
Perkembangan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh 
inovasi yang dilakukan oeh para wiraswasta. 

Inovasi mempunyai tiga pengaruh, yang pertama adalah 
diperkenalkannya teknologi baru, yang kedua, inovasi menimbulkan 

MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI EKONOMI 263 



keuntungan lebih yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi 
kapital. Yang ketiga, inovasi akan diikuti oleh timbulnya proses imitasi. 

Menurut Schumpeter ada lima (5) macam kegiatan yang termasuk 
sebagai inovasi, yaitu: 
a. Diperkenalkannya produk baru yang sebelumnya tidak ada. 
b. Diperkenalkannya cara berproduksi baru. 
c. Pembukaan daerah-daerah pasar baru. 
d. Penemuan sumber-sumber bahan mentah baru. 
e. Perubahan organisasi industri sehingga meningkatkan efisiensi industri. 

 
M. Kegiatan Pembelajaran 13: APBN dan APBD 

1. Lembar Informasi 
1.1. APBN 

Kata “anggaran” secara etimologi berasal dari kata “anggar” atau 
“kira”atau“perhitungan”, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
berarti perkiraan atau perhitungan jumlah pendapatan dan pengeluaran atau 
belanja yang akan dikeluarkan oleh negara. 

Anggaran dalam bahasa Inggris disebut budget yang berasal dari bahasa 
Prancis bouge atau bougette yang berarti “tas”; di Inggris berkembang artinya 
menjadi tempat surat yang terbuat dari kulit, khususnya tas kulit tersebut 
dipergunakan oleh menteri keuangan untuk menyimpan suratsurat anggaran. 

Pengertian anggaran (budget) secara umum ialah suatu daftar atau 
pernyataan yang terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara yang 
diharapkan dalam jangka waktu tertentu, yaitu satu tahun. Anggaran penerimaan 
dan pengeluaran negara kita dikenal dengan Anggaran Penerimaan dan Belanja 
Negara (APBN). APBN adalah suatu daftar yang memuat perincian sumber-
sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam waktu 
satu tahun. 

Periode APBN di Indonesia sejak tahun 1969 dimulai pada tanggal 1 April 
dan berakhir pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Kemudian  sejak adanya 
reformasi di Indonesia, pada tahun 2000 periode APBN  dimulai pada tanggal 1 
Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember dari tahun yang bersangkutan. 

Tujuan APBN tercantum dalam UUD 1945 sesudah amendemen Pasal 23 
Ayat (1) menyatakan “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari 
pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan  
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat”. 

APBN disusun setiap tahun berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan 
APBN dituangkan dalam Program Pembangunan Lima Tahun (PROPENAS) yang 
memuat uraian kebijakan secara rinci dan terukur yang ditetapkan oleh presiden 
bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. PROPENAS dirinci dalam Rencana 
Pembangunan Tahunan (REPETA) yang memuat Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan presiden bersama DPR. Dalam hal ini 
REPETA memuat keseluruhan kebijakan publik termasuk kebijakan publik yang 
terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan 
tersebut ditetapkan secara bersama-sama oleh DPR dan pemerintah. 
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Fungsi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 
1) Fungsi Alokasi 

Kehidupan berbangsa dan bernegara menyangkut beberapa bidang, 
antara lain: ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan. Masing-
masing bidang tersebut agar dapat berjalan lancar dibutuhkan danayang 
memadai. APBN memuat pengalokasian dana dari seluruh pendapatan 
negara kepada pos-pos pembelanjaan baik untuk pembiayaan 
pembangunan maupun yang lain-lainnya, sehingga penyelenggaraan 
kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lancar dan terkendali. Sebagai 
contoh, anggaran untuk membayar utang luar negeri, biaya pendidikan, 
memajukan pertanian, kesehatan, dan sarana-sarana lainnya. Alokasi dana 
APBN tersebut akan memengaruhi sendi-sendi perekonomian dan 
ketersediaan lapangan kerja. 

2) Fungsi Distribusi 
Penerimaan Negara dalam APBN selain digunakan untuk kepentingan 

umum yaitu untuk pembangunan dan kegiatan penyelenggaraan 
pemerintahan, juga disalurkan kembali kepada masyarakat dalam 
bentuk subsidi, beasiswa, dan dana pensiun.   

Subsidi, beasiswa, dan dana pension merupakan bentuk dari transfer 
payment. Transfer payment adalah pengalihan pembiayaan dari satu sector 
ke sector yang lain. Misalnya, subsidi harga pupuk ditujukan untuk 
meningkatkan pendapatan para petani. Harga pupuk urea yang 
sebenarnya adalah Rp2.000,00 per kg. Pemerintah memberi subsidi 
sebesar Rp1.000,00 per kg. Dengan adanya subsidi tersebut, petani 
dapat membelinya dengan harga lebih murah yaitu Rp1.000,00 per kg. 
Dana untuk subsidi tersebut berasal dari APBN. Subsidi pupuk ini 
mengurangi biaya produksi yang harus dikeluarkan petani. Dengan 
demikian, petani dapat menikmati uang negara yang telah dianggarkan dalam 
APBN. 

3) Fungsi Stabilitas 
APBN merupakan salah satu instrumen bagi pengendalian stabilitas 

perekonomian negara di bidang fiskal. Misalnya, dalam kondisi inflasi, 
pemerintah mengambil kebijakan anggaran surplus. Apa yang terjadi 
apabila pemerintah menjalankan kebijakan ini? Kebijakan anggaran surplus 
berarti pos penerimaan lebih besar daripada pos pengeluaran. Dalam 
kebijakan ini, pemerintah menaikkan penerimaan pajak, yang 
mengakibatkan pendapatan masyarakat berkurang sehingga mengurangi 
tingkat konsumsi. Hal ini untuk mencegah semakin meningkatnya  peredaran 
uang dalam masyarakat. 

Pos-pos penerimaan dalam APBN sebagai pedoman dalam usaha 
memperoleh pendapatan baik dari segi macam penerimaan maupun 
jumlah  uangnya, harus dapat direalisasikan agar dapat menutup pos-pos 
pengeluaran. Demikian pula pos-pos pembelanjaan atau pengeluaran 
dalam APBN harus dilaksanakan dengan disiplin agar terjadi keteraturan 
dan berdampak positif bagi perekonomian dan pembelanjaan negara. 
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Penyusunan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pertanggung jawaban 
APBN 

Penyusunan APBN berdasarkan pada tiga asas, yaitu kemandirian, 
penghematan, dan prioritas. 
a. Kemandirian, artinya pembelanjaan oleh Negara bertumpu pada kemampuan 

negara; apabila penerimaan dalam negeri meningkat maka pinjaman luar 
negeri hanya sebagai pelengkap. 

b. Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. 
c. Penajaman prioritas pembangunan, artinya pembelanjaan dalam APBN 

harus mengutamakan pembangunan di sektor-sektor yang lebih bermanfaat. 
Penyusunan APBN diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat (2) berbunyi 

“Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan 
oleh presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan 
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”. Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) disusun oleh departemen 
atau lembaga negara dalam bentuk Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dan Daftar 
Usulan Proyek (DUP) untuk membiayai kegiatan pembangunan. 

RAPBN yang telah disusun oleh pemerintah tersebut kemudian diajukan oleh 
presiden kepada DPR, selanjutnya DPR membahas RAPBN tersebut dalam masa 
sidang untuk diterima atau ditolak. Apabila RAPBN tersebut disetujui oleh DPR 
kemudian ditetapkan sebagai undang-undang, tetapi apabila RAPBN tersebut tidak 
mendapatkan persetujuan DPR maka pemerintah menggunakan APBN tahun 
sebelumnya. Hal ini berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 Ayat (3) yang berbunyi 
“Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran 
pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh presiden, maka pemerintah 
menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.” 

Dalam melaksanakan pengeluaran anggaran rutin diperlukan DIK (Daftar 
isian Kegiatan) dan DIP (Daftar Isian Proyek) untuk pengeluaran anggaran 
pembangunan. Pembayaran DIK dan DIP dilakukan oleh Kantor 
Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) dalam bentuk SPMU (Surat Perintah 
Membayar Uang) yang dapat ditukarkan dengan uang tunai. 

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBN terdiri atas pengawasan internal 
dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang 
dilakukan oleh suatu unit pengawas yang merupakan bagian dari organisasi 
yang diawasi. Pengawasan pelaksanaan APBN dilakukan oleh aparat 
pemerintah berikut ini: 
a. Atasan dari kepala kantor/satuan kerja bagi anggaran rutin, dan atasan dari 

pimpinan proyek. 
b. Atasan langsung bendaharawan 
c. Direktur Jenderal dan Pejabat yang setingkat pada Departemen/ 

Departemen/Lembaga terhadap pelaksanaan PO (Petunjuk 
Operasional) dalam rangka pelaksanaan DIP pada proyek. 

d. Biro Keuangan Departemen/Lembaga dan Biro Keuangan 
e. Sekretaris Jenderal Departemen/Lembaga 
f. Inspektur Jenderal Departemen/Unit Pengawasan pada lembaga 
g. Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara 
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h. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara 
Pengawasan Eksternal adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) 

merupakan instansi pengawasan tertinggi dari   pelaksanaan APBN. BPK adalah 
suatu badan atau lembaga tinggi negara lainnya. Hasil pemeriksaan yang dilakukan 
oleh BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPR sesuai dengan 
kewenangan. (LihatUUD1945 sesudaha mendemen Pasal 23E. 

Bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelaksanaan APBN disebut 
PAN (Perhitungan Anggaran Negara). PAN ini terlebih dahulu diperiksa oleh BPK 
(Badan Pemeriksa Keuangan). PAN juga merupakan pengecekan terhadap 
anggaran belanja yang telah direncanakan dan  realisasinya, serta seberapa 
jauh realisasi penerimaan yang dianggarkan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan 
BPK terhadap PAN diberitahukan kepada DPR dalam bentuk buku “Hasil 
Pemeriksaan Tahunan” (buku HAPTAH). DPR melalui komisi APBN kemudian 
meneliti pertanggungjawaban APBNdanmemberikan pendapat mengenai hasil 
pemeriksaan BPK tersebut. Bentuk persetujuan DPR terhadap PAN ditetapkan 
dalam bentuk undang-undang. 

 
Sumber-Sumber Pendapatan Negara dan Jenis-jenis Pembelanjaan 
Negara 

Sumber pendapatan negara dapat berasal dari penerimaan dalam 
negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri meliputi penerimaan perpajakan 
dan penerimaan bukan pajak. Sumber penerimaan perpajakan terbagi 
menjadi pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.  

Adapun yang termasuk dalam sumber penerimaan pajak dalam negeri 
antara lain Pajak Penghasilan migas dan non migas, Pajak Pertambahan 
Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan, Cukai, Pajak lainnya. Sedangkan Pajak Perdagangan Internasional, 
terdiri atas: Bea masuk dan Pajak/Pungutan ekspor. 

Adapun yang termasuk dalam penerimaan bukan pajak yaitu
 Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), laba BUMN, dan penerimaan bukan 
pajak lainnya. Sedangkan penerimaan sumber daya alam terdiri atas minyak 
bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan. Berikut ini 
adalah APBN Indonesia Tahun 2012 (dalam triliun) : 

Pendapatan Negara 1.311,4 
Pendapatan Perpajakan 1.032,6 
Pendapatan Bukan Perpajakan 270 
Hibah 0,8 
Belanja Negara 1.435,4 
Belanja Pemerintah Pusat 965,0 
Transfer ke Daerah 470,4 
Pembiayaan 124,0 
Dalam Negeri 125,9 
Luar Negeri (1,9) 
* Sumber Kementrian Keuangan 
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Jenis-jenis pembelanjaan negara terdiri atas pengeluaran rutin dan 
pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran 
Negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintah dan kegiatan operasional 
pemerintah pusat, pembayaran bunga atas utang dalam negeri dan utang luar 
negeri, pembayaran subsidi, dan pengeluaran rutin lainnya. Pengeluaran 
pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek 
pembangunan yang dibebankan pada anggaran belanja pemerintah pusat. 

Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai 
belanja pemerintah pusat dan daerah. Belanja pemerintah pusat adalah 
semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran 
pembangunan. Jika ditinjau menurut sifatnya, belanja atau pengeluaran tersebut 
dapat dibedakan menjadi dua macam,yaitu sebagai berikut: 
1) Belanja yang bersifat ekskausif, yaitu belanja untuk membeli barang atau 

jasa yang langsung dikonsumsi atau dapat menghasilkan barang lain. 
Misalnya, penyediaan vaksin untuk imunisasi (langsung dikonsumsi), 
pembelian pesawat atau kapal terbang (dapat menghasilkan pendapatan 
untuk memperoleh barang lain). 

2) Belanja yang bersifat transfer, yaitu belanja untuk kegiatan-kegiatan sosial 
yang tidak produktif. Misalnya, sumbangan untuk korban bencana alam, 
subsidi, beasiswa, dan lain-lain. 

 
1.2. APBD 

APBD adalah suatu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan 
berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. Seperti halnya dengan APBN, rencana APBD diajukan setiap tahun oleh 
pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas dan kemudian disahkan sebagai 
peraturan daerah. 

Dasar hukum dalam penyelenggaraan keuangan daerah dan pembuatan 
APBD adalah sebagai berikut: 
a. UU No.32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah. 
b. UU No.33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah. 
c. PP No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 

Keuangan Daerah. 
d. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman 

Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara 
Pengawasan, Penyusunan, dan Penghitungan APBD 

Pada dasarnya tujuan penyusunan APBD sama halnya dengan tujuan 
penyusunan APBN. APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan 
pengeluaran penyelenggara Negara di daerah dalam rangka pelaksanaan 
otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dengan 
APBD maka pemborosan, penyelewengan, dan kesalahan dapat dihindari. 
 
Fungsi APBD 
1) Fungsi Otorisasi 

APBD berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan 
pendapatan dan belanja untuk masa satu tahun. 
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2) Fungsi Perencanaan 
APBD merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun 
perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah pada tahun yang 
bersangkutan. 

3) Fungsi Pengawasan 
APBD merupakan pedoman bagi DPRD, BPK, dan instansi pelaksanaan 
pengawasan lainnya dalam menjalankan fungsi pengawasannya. 

4) Fungsi Alokasi 
Dalam APBD telah digambarkan dengan jelas sumber-sumber pendapatan 
dan alokasi pembelanjaannya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah 
daerah. 

5) FungsiDistribusi 
Sumber-sumber pendapatan dalam APBD digunakan untuk pembelanjaan-
pembelanjaan yang disesuaikan dengan kondisi setiap daerah dengan 
mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan. 

 
Penyusunan APBD 

APBD disusun melalui beberapa tahap kegiatan, yaitu: 
a. Pemerintah Daerah menyusun Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah 

(RAPBD). 
b. Pemerintah Daerah mengajukan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas 

bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Dalam pembahasan ini 
pihak Pemerintah Daerah (Eksekutif) dilakukan oleh Tim Anggaran Eksekutif 
yang beranggotakan Sekretaris Daerah, BAPPEDA, dan pihak-pihak lain yang 
dianggap perlu, sedangkan DPRD dilakukan oleh Panitia Anggaran yang 
anggotanya terdiri atas tiap fraksi-fraksi 

c. RAPBD yang telah disetujui DPRD disahkan menjadi APBD melalui 
Peraturan Daerah untuk dilaksanakan 

 
Pelaksanaan, Pengawasan, Dan Pertanggungjawaban APBD 

APBD yang telah disahkan oleh DPRD menjadi kewajiban pemerintah 
daerahuntuk melaksanakannya. Dalam pelaksanaan APBD semua 
pengeluaran harus didasarkan pada Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA), Daftar 
Isian Proyek Daerah (DIPDA), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Surat 
Keputusan Otorisasi (SKO). 

Pengawasan pelaksanaan APBD secara prinsip sama dengan APBN, yaitu 
terdapat pelaksanaan secara eksternal dan internal. Pengawasan eksternal 
dilakukan oleh DPRD dan BPK; sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah sendiri melalui instansi-instansi dalam jajarannya. 

Setiap tahun anggaran berakhir, pemerintah daerah 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD kepada DPRD, di samping itu 
ada pula laporan pelaksanaan APBD triwulan yang disampaikan tiap tiga bulan. 
Sumber-sumber penerimaan Daerah 
a. Pendapatan asli daerah, yaitu penerimaan-penerimaan yang diperoleh dari 

pungutan-pungutan daerah, seperti: pajak daerah, restribusi daerah, hasil 
pengolahan kekayaan daerah, keuntungan dari perusahaan-perusahaan 
milik daerah, dan lain-lain. 
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b. Dana perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk 
daerah. Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, 
dan alokasi khusus. 
1) Dana bagi hasil, yaitu dan yang berasal dari APBN  yang dialokasikan 

kepada daerah sebagai bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam 
di daerah oleh negara. 

2) Dana alokasi umum, yaitu dana yang berasal dari APBN yang 
dialokasikan kepada daerah dengan tujuan sebagai wujud dari 
pemerataan kemampuan keuangan antara daerah. 

3) Dana alokasi khusus, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang 
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai 
kegiatan khusus daerah yang disesuaikan dengan prioritas nasional. 

c. Pinjamandaerah. 
d. Penerimaan lain-lain yang sah. 
 
Jenis-jenis Pembelanjaan Daerah 

Adanya otonomi daerah (sistem desentralisasi) maka jenis-jenis 
pembelanjaan tiap-tiap daerah akan berbeda-beda yang diwarnai dan 
disesuaikan dengan kondisi dan keunikan yang dimiliki oleh setiap daerah. 
Secara umum jenis-jenis pembelanjaan daerah dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
a. Belanja rutin, yaitu pengeluaran yang secara rutin dibelanjakan oleh 

pemerintah daerah, antara lain, untuk: 
1. belanjagaji, 
2. belanjabarang, 
3. belanjapemeliharaan,dan 
4. belanjaperjalanandinas. 

b. Belanja pembangunan, yaitu semua jenis pengeluaran untuk kegiatan 
pembangunan di daerah, yang meliputi pelaksanaan proyek fisik dan non 
fisik. 

 
1.3  Kebijakan Fiskal Pemerintah 

Kebijakan yang dilakukan dengancaramengubah pengeluaran dan 
penerimaan negara yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, 
kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta keadilan dalam distribusi 
pendapatan kita kenal dengan kebijakan fiskal atau politik fiskal. 

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan fiskal adalah 
kestabilan ekonomi yang lebih mantap, artinya tetap mempertahankan laju 
pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti, dan 
terjaganya (kestabilan) harga-harga umum. Berikut ini merupakan tujuan 
kebijakan fiskal: 
1) Mencegah Pengangguran 

Pencegahan timbulnya pengangguran merupakan tujuan yang paling 
utama dari kebijakan fiskal. Mengapa? Karena suatu perekonomian dapat 
mencapai laju pertumbuhan yang dikehendaki melalui tingkat penggunaan 
tenaga kerja penuh (fullemployment). Fullemployment dapat diartikan 
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sebagai suatu keadaan yang menunjukkan seluruh angkatan kerja 
mendapat pekerjaan. Kondisi ini dapat terwujud bila pemerintah mampu 
menambah lapangan kerja sehingga dapat menampung seluruh tenaga 
kerja. Kebijakan yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini, antara lain, 
dengan mengundang investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Dari 
dalam negeri, pemerintah penambah pengeluaran untuk membuka lapangan 
kerja padat karya melalui proyek-proyek pembangunan fisik. 

2) Stabilitas Harga 
Penurunan yang tajam dari dalam harga-harga umum (deflasi) jelas akan 
mendorong timbulnya pengangguran karena sektor usaha swasta akan 
kehilangan harapan untuk mendapat keuntungan. Demikian pula 
sebaliknya,  harga-harga umum yang meningkat terus (inflasi) juga 
mempunyai akibat yang tidak baik bagi perekonomian. Karena penghasilan 
yang diterima oleh masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 
hidup yang harganya terus naik. 
Inflasi yang berkepanjangan akan melemahkan perekonomian karena para 
memilik modal akan beralih dari investasi produktif ke investasi dalam 
bentuk barang-barang tahan lama seperti rumah, tanah, dan gedung 
karena hal ini lebih menguntungkan daripada investasi produktif. 
Untuk mengatasi kondisi deflasi maupun inflasi, kebijakan fiskal 
dilaksanakan melalui kebijakan berikut ini: 
a) Mengubah Pengeluaran Pemerintah 

Dalam kondisi inflasi, uang yang beredar melebihi dariyang diperlukan 
dalam perekonomian. Untuk itu pemerintah mengurangi pengeluaran 
sehingga mengakibatkan tabungan (pendapatan lebih besar daripada 
pengeluaran). 

b) Mengubah Tingkat Pajak Menaikkan tarif pajak pendapatan masyarakat    
sehingga mengakibatkan turunnya tingkat konsumsi masyarakat. 

c) Pinjaman Paksa Pemerintah memotong gaji pegawai negeri sebagai 
pinjaman pemerintah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. 
 

Jenis-JenisKebijakanFiskal 
Bila ditinjau dari macamnya, kebijakan fiskal ada empat macam, yaitu: 

1) Kebijakan Anggaran Pembiayaan Fungsional (Functional Finance)  
Dalam hal ini pengeluaran dan penerimaan pemerintah di tentukan dengan 
melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional terutama 
guna meningkatkan kesempatan kerja (employment). Misalnya kebijakan 
perpajakan. Di satu pihak pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan 
pemerintah, di lain pihak pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta 
maupun individu. Sehingga dalam kondisi banyaknya pengangguran, pajak 
sama sekali tidak diperlukan. Melainkan melakukan pinjaman yang dipakai 
sebagai alat untuk menekan inflasi lewat pengurangan  dana yang tersedia 
dalam masyarakat.  

2) KebijakanPengelolaanAnggaran (The Managed Budget Approach)  
Pada pendekatan ini pengeluaran pemerintah, perpajakan dan pinjaman 
senantiasa dihubungkan. Hubungan langsung antara pengeluaran 
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pemerintah dan perpajakan selalu dibuat guna memperkecil ketidakstabilan 
ekonomi sehingga pada suatu saat dapat terjadi defisit maupun surplus. 
Kebijakan anggaran defisit adalah pengaturan pengeluaran negara lebih 
besar daripada penerimaan negara. 
Kebijakan ini biasa diterapkan dalam keadaan deflasi, yaitu suatu keadaan 
yang menunjukkan jumlah barang-barang dan jasa berkembang lebih cepat 
daripada perkembangan jumlah uang. Dalam keadaan deflasi harga-harga 
menjadi turun, perdagangan menjadi lesu, akibatnya uang sukar diperoleh, 
daya beli masyarakat berkurang, produksi menurun, dan pengangguran 
meluas. Sedangkan kebijakan anggaran surplus adalah pengaturan 
pengeluaran negara lebih kecil daripada penerimaan. Kebijakan ini biasa 
diterapkan dalam keadaan inflasi, yaitu suatu keadaan jumlah uang yang 
beredar berkembang lebih cepat daripada perkembangan jumlah barang dan 
jasa. Dalam kondisi inflasi ini harga-harga naik secara menyeluruh akibatnya 
nilai uang menjadi turun, upah riil menurun. 

3) KebijakanStabilitasAnggaranOtomatis(The Stabilizing Budget)  
 Dengan kebijakan stabilitas anggaran otomatis, pengeluaran pemerintah 

akan ditentukan berdasarkan atas perkiraan manfaat dan biaya relative dari 
berbagai macam program dan pajak akan ditentukan sehingga menimbulkan 
surplus dalam periode kesempatan kerja penuh.  

 Apabila terjadi deflasi, program pengeluaran pemerintah tidak akan diubah, 
namun penerimaan dari pajak akan diturunkan terutama dari pajak 
pendapatan. Oleh karena itu, akan terjadi keadaan pengeluaran lebih 
besar daripada penerimaan (defisit dalam anggaran belanja) dan hal ini akan 
mendorong perkembangan sektor swasta kembali bergairah sampai 
tercapainya kesempatan kerja penuh. Sebaliknya, dalam masa inflasi ada 
kenaikan dalam penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak pendapatan 
dan tidak perlu banyak tunjangan pengangguran, sehingga akan ada surplus 
anggaran belanja. 

4) Kebijakan Anggaran Belanja Berimbang (Balanced Budget Approach)  
 Kebijakan anggaran belanja seimbang adalah pembelanjaan secara seimbang 

dalam jangka panjang, tetapi ditempuh defisit pada masa depresi dan surplus 
pada masa inflasi. Dapat pula ditempuh melalui pendekatan dengan 
mempertahankan keseimbangan anggaran. Dalam masa depresi, pengeluaran 
perlu ditingkatkan, diikuti pula dengan peningkatan penerimaan sehingga tidak 
akan memperbesar utang negara. 

 
 

N. Kegiatan Pembelajaran 14: Pasar Modal  
1. Lembar Informasi 

Pada dasarnya, pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk 
berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik 
dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Meliputi apakah instrumen-instrumen di 
pasar modal itu? Instrumen-instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar 
modal seperti saham, obligasi, waran, right, obligasi konvertibel, dan berbagai 
produk turunan (derivatif) seperti opsi (put atau call). 
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Di dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995; pengertian pasar 
modal dijelaskan lebih spesifik sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan 
Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan 
dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 
dengan efek. Pasar modal memberikan peran besar bagi perekonomian suatu 
negara karena pasar modal memberikan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi 
ekonomi dan fungsi keuangan. 

Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar modal 
menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak 
yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (issuer). 
Keberadaan pasar modal mempermudah perusahaan untuk memperoleh dana segar 
dari masyarakat, antara lain, penjualan efek saham melalui prosedur Initial Public 
Offering (IPO) atau efek utang (obligasi). 

Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena pasar modal 
memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (return) bagi pemilik 
dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Jadi, diharapkan dengan 
adanya pasar modal aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal 
merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan untuk dapat 
meningkatkan pendapatan perusahaan dan pada akhirnya memberikan 
kemakmuran bagi masyarakat luas 

Pasar modal memiliki peranan dan manfaat seperti berikut ini: 
1 . Pasar Modal Merupakan Wahana Pengalokasian Dana Secara Efisien. 

Jika Anda sebagai investor, maka Anda dapat melakukan investasi pada 
beberapa perusahaan melalui pembelian efek-efek yang baru ditawarkan atau 
pun yang diperdagangkan di pasar modal. Sebaliknya, pihak perusahaan 
dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dengan menawarkan instrumen 
keuangan jangka panjang melalui pasar modal tersebut. 

2 . Pasar Modal sebagai Alternatif Investasi 
Anda akan menemukan alternatif berinvestasi di pasar modal dengan 
memperoleh keuntungan dan sejumlah risiko tertentu. 

3 . Pasar modal pun memungkinkan Anda (para investor) untuk memiliki 
perusahaan yang sehat dan berprospek baik. 
Perusahaan seperti ini sebaiknya tidak hanya dimiliki oleh sejumlah orangorang 
tertentu saja karena penyebaran kepemilikan secara luas akan mendorong 
perkembangan perusahaan menjadi lebih transparan. 

4 . Pelaksanaan Manajemen Perusahaan Secara Profesional dan Transparan 
Keikutsertaan masyarakat dalam kepemilikan perusahaan mendorong 
perusahaan untuk menerapkan manajemen secara lebih profesional, efisien 
dan berorientasi pada keuntungan, sehingga tercipta suatu kondisi “Good 
Corporate Governance” serta keuntungan yang lebih baik bagi para investor. 

5 . Peningkatan Aktivitas Ekonomi Nasional 
Pasar modal memudahkan perusahaan-perusahaan dalam memperoleh 
dana, sehingga akan mendorong perekonomian nasional menjadi lebih 
maju, yang selanjutnya akan menciptakan kesempatan kerja yang luas, 
serta meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah. Sehubungan 
dengan pelaksanaan “Good Corporate Governance”, Bapepam 
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menganjurkan setiap perusahaan publik untuk memiliki suatu komite audit. 
 

Struktur Pasar Modal di Indonesia 
Struktur pasar modal di Indonesia dapat dilihat pada gambar 14. 

Berikut ini merupakan penjelasan dari gambar tersebut:  
1) Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) memiliki kewenangan untuk 

melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pasar modal di 
Indonesia. Bapepam berada di bawah menteri keuangan dan bertanggung 
jawab kepadanya. 

2) Perusahaan memperoleh dana di pasar modal dengan melaksanakan 
penawaran umum atau investasi langsung (private placement). Perusahaan 
ini dikenal sebagai emiten. 

3) Self Regulatory Organizations (SRO), adalah organisasi yang memiliki 
kewenangan untuk membuat peraturan yang berhubungan dengan 
aktivitas usahanya. SRO terdiri atas berikut ini. 
a. Bursa efek, adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan 

sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli 
efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek antara 
mereka. Di Indonesia, saat ini terdapat dua bursa efek yang telah 
memperoleh izin usaha dari Bapepam, yaitu Bursa Efek  Indonesia 

b. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), adalah pihak yang 
menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan transaksi bursa agar 
terlaksana secara teratur, wajar, dan efisien. Lembaga yang telah 
memperoleh izin usaha sebagai LKP oleh Bapepam adalah PT KPEI 
(PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia). 
 

c. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), adalah pihak yang 
menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, 
Perusahaan Efek, dan pihak lain. Lembaga yang telah memperoleh izin 
usaha sebagai LPP oleh Bapepam adalah PT KSEI (PT Kustodian Sentral 
Efek Indonesia). 
 

 
Gambar 14. Struktur Pasar Modal di Indonesia 
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4) Perusahaan efek adalah perusahaan yang mempunyai aktivitas sebagai 
penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, manajer investasi, atau 
gabungan dari ketiga kegiatan tersebut.  
a. Penjamin emisi efek, adalah salah satu aktivitas pada perusahaan 

efek yang melakukan kontrak dengan emiten untuk melaksanakan 
penawaran umum dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek 
yang tidak terjual. 

b. Perantara pedagang efek, adalah salah satu aktivitas pada perusahaan 
efek yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan 
sendiri atau pihak lain. 

c. Manajer investasi, adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola 
portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi 
kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana 
pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya 
berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 

5) Penasihat investasi, adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak 
lain mengenai penjualan atau pembelian efek. 

6) Lembaga Penunjang Pasar Modal 
Lembaga ini terdiri atas biro administrasi efek, kustodian, dan wali amanat.  
a. Biro administrasi efek, adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan 

emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak 
yang berkaitan dengan efek. 

b. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta 
lain berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, 
bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili 
pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. 

c. Wali amanat, adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang 
efek bersifat utang. 

7) Profesi penunjang seperti akuntan publik, notaris, konsultan hukum, dan 
perusahaan penilai ini turut berperan dalam memperlancar proses kegiatan 
di pasar modal 

 
Instrumen Pasar Modal di Indonesia 
1) Saham 

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan 
seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perusahaan terbatas. 
Wujud saham berupa selembar kertas yang menerangkan siapa pemiliknya. 
Akan tetapi, sekarang ini sistem tanpa warkat sudah mulai dilakukan di Bursa 
Efek Jakarta. Bentuk kepemilikannya tidak lagi berupa lembaran saham yang 
diberi nama pemiliknya tapi sudah berupa account atas nama pemilik atau 
saham tanpa warkat. Jadi, penyelesaian transaksi akan semakin cepat dan 
mudah. Saham atau ekuitas merupakan surat berharga yang sudah banyak 
dikenal masyarakat. 
Jenis-Jenis Saham 

Umumnya, jenis saham yang dikenal adalah saham biasa (common 
stock). Saham sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu saham biasa 
(common stock) dan saham preferen (preferred stock) 
a. Saham biasa, merupakan jenis efek yang paling sering dipergunakan 

oleh emiten untuk memperoleh dana dari masyarakat dan juga 
merupakan jenis yang paling populer di pasar modal. Bagaimanakah 
karakteristik saham jenis ini? Saham biasa memiliki karakteristik seperti 
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berikut ini. 
• Hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan jika perusahaan 

dilikuidasi 
• Hak suara proporsional pada pemilihan direksi serta keputusan lain 

yang ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 
• Dividen, jika perusahaan memperoleh laba dan disetujui di dalam 

RUPS 
• Hak memesan efek terlebih dahulu sebelum efek tersebut ditawarkan 

kepada masyarakat 
b. Saham khusus (preferred stock), adalah jenis saham yang memberikan 

hak-hak khusus atau hak prefensi kepada pemiliknya. Saham khusus 
dapat dibedakan atas saham preferen, saham bonus, dan saham 
pendiri. 
Saham preferen atau disebut juga saham prioritas, adalah saham 
yang memberikan prioritas pada pemiliknya dalam hal berikut: 
• pembayaran dividen dalam jumlah yang tetap, 
• hak klaim lebih dahulu dibandingkan saham biasa jika 

perusahaan dilikuidasi, dan 
• dapat dikonversikan menjadi saham biasa. 
Saham preferen atau saham prioritas dapat dibedakan lagi menjadi 
saham preferen kumulatif dan saham preferen winstdelend. 
(1) Saham preferen kumulatif 

Apabila dalam satu tahun perusahaan tidak mampu membayar 
keuntungan kepada pemilik saham karena menderita rugi maka 
bagian keuntungan yang ditangguhkan pembayarannya tersebut 
akan diakumulasikan dengan dividen tahun berikutnya bila 
perusahaan yang bersangkutan telah mendapatkan keuntungan. 

(2) Saham preferen yang mendapat sisa keuntungan atau saham 
preferen “winstdelend.”Pemilik saham di samping mendapat dividen 
kumulatif, juga masih mendapat bagian dari sisa keuntungan yang 
besarnya ditentukan dalam Anggaran Dasar Perusahaan. 

Saham bonus, adalah jenis saham khusus yang diberikan kepada 
pemegang saham lama. Pemberian jenis saham ini tidak diimbangi 
dengan kewajiban menyetor dari pihak yang menerimanya. 
Saham pendiri, adalah jenis saham khusus yang diberikan kepada 
mereka yang telah berjasa dalam proses pendirian suatu perusahaan 
dan yang namanya tercantum di dalam akta pendirian. 
 
Saham dapat pula digolongkan berdasarkan cara menerbitkannya, yaitu 

dapat dibedakan menjadi saham atas nama dan saham atas unjuk. Saham 
atas nama adalah saham yang diterbitkan dengan mencantumkan nama 
pemegangnya/pemiliknya pada lembar saham yang bersangkutan. 
Sedangkan saham atas unjuk adalah saham yang diterbitkan tanpa 
disertai pencantuman nama pemegang/pemiliknya pada lembar saham 
yang bersangkutan. Perbedaan pokok antara saham atas nama dan atas 
unjuk dapat Anda lihat pada tabel berikut: 
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SahamAtasNama SahamAtasUnjuk 
1. Diterbitkan atasnamapemilik, 

jaditidakdapatdipindahtangankan 
2. Dapat diterbitkan meski jumlah 

penuhdariserobelumdisetor 
3. Pengalihan ke pihak lain harus 

seizinpihakperusahaan 
4.   Adakepastianpemiliknya 

1. Diterbitkan tanpa nama pemiliknya, 
jadidapatdipindahtangankansecara 
bebas 

2. Tidak dapat diterbitkan jika jumlah 
penuhdariserobelumdisetor 

3. Pengalihan ke pihak lain tidak perlu 
adaizindaripihakperusahaan 

4. Tidakadakepastianpemiliknya 
 

Manfaat dan Risiko Investasi pada Saham 

Anda telah mengetahui jenis-jenis saham yang diterbitkan di pasar modal. Tentunya 
Anda ingin mengetahui apakah manfaat yang akan diperoleh dan risiko yang akan 
ditanggung bila melakukan investasi di pasar modal berupa saham. Untuk 
mengetahui manfaat dan risiko berinvestasi bentuk saham, perhatikan berikut ini  

1)  Manfaat Investasi Pada Saham 
Investasi dalam bentuk saham mempunyai manfaat pembagian keuntungan 
dalam bentuk dividen dan capital gain. 
a) Dividen, adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan 

kepada pemegang saham. Bagaimanakah mekanisme pembagian 
dividen? Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan 
direksi dan disetujui di dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dividen 
yang dibagikan kepada pemegang saham dapat berupa dividen tunai 
atau pun dividen saham. Apakah perbedaan kedua jenis dividen itu? 
Perbedaannya adalah sebagai berikut. 
(1) Dividen tunai, jika emiten membagikan dividen kepada para 

pemegang saham dalam bentuk sejumlah uang untuk setiap saham 
yang dimiliki. 

(2) Dividen saham, jika emiten membagikan dividen kepada para 
pemegang saham dalam bentuk saham baru perusahan 
tersebut, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah saham 
yang dimiliki pemegang saham. 

b) Capital Gain, investor dapat menikmati capital gain, jika harga 
jual melebihi harga beli saham tersebut. 
Contoh: Setahun yang lalu, Anda sebagai investor membeli saham PT 

X, yang listing di bursa efek dengan harga Rp3.500,00. Saat 
ini, harga saham PT X telah meningkat menjadi Rp3.750. 
Jika Anda menjual saham pada harga tersebut, maka 
Anda akan menikmati capital gain. 

2) Risiko Investasi Pada Saham 
Apa sajakah risiko yang akan Anda tanggung atas saham yang Anda beli? 
Perhatikan jenis-jenis risiko yang akan Anda tanggung berikut ini. 
a) Tidak ada pembagian dividen, jika emiten tidak dapat membukukan laba 

pada tahun berjalan atau Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan 
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untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham karena laba 
yang diperoleh akan dipergunakan untuk ekspansi usaha. 

b) Capital loss, investor akan mengalami capital loss, jika harga beli 
saham lebih besar dari harga jual. 

Contoh:  Anda sebagai investor telah membeli saham PT X setahun yang 
lalu pada harga Rp3.500,00. Ternyata saat ini harga saham 
tersebut turun menjadi Rp3.100,00. Jika Anda menjual saham 
saat ini maka Anda akan rugi Rp400,00 (tanpa perhitungan 
pajak dan komisi). 

c) Risiko likuidasi, jika emiten bangkrut atau dilikuidasi, para pemegang 
saham memiliki hak klaim terakhir terhadap aktiva perusahaan setelah 
seluruh kewajiban emiten dibayar. Yang terburuk adalah jika tidak ada 
lagi aktiva yang tersisa maka para pemegang saham tidak 
memperoleh apa-apa. 

d) Saham delisting dari bursa; beberapa alasan tertentu dapat 
mengakibatkan saham dihapus pencatatannya (delisting) di bursa 
sehingga pada akhirnya saham tersebut tidak dapat diperdagangkan. 
Sebagai contoh, PT Sari Husada merencanakan keluar dari pencatatan 
bursa efek karena sudah tidak memerlukan dana publik dari pasar 
modal. Hal ini berkaitan dengan perubahan status perusahaan dari 
perusahaan go public menjadi perusahaan go private. Oleh karena itu, 
pihak PT Sari Husada mengajukan permohonan kepada BEJ untuk 
menghapus pencatatan sahamnya di BEJ. Penghapusan catatan 
saham di bursa efek inilah yang dinamakan delisting. 

2. Obligasi dan Obligasi Konversi 
a . Apa Itu Obligasi? 

Bagi perusahaan yang memerlukan dana segar, pasar modal 
memberikan peluang untuk mencari dana yang murah selain dari sektor 
perbankan yang dikenal selama ini. Perusahaan dapat menjual saham 
kepemilikannya melalui mekanisme IPO, dan mendapatkan dana dari penjualan 
tersebut. Atau, perusahaan dapat mengeluarkan surat utang yang biasa disebut 
dengan obligasi. Obligasi ini ditawarkan kepada masyarakat luas dan perusahaan 
membayar bunga yang lebih rendah dari bunga pinjaman perbankan. 

Dalam bidang keuangan dan ekonomi, obligasi adalah instrumen utang 
yang berisi janji dari pihak yang mengeluarkan obligasi untuk membayar pemilik 
obligasi sejumlah nilai pinjaman beserta bunga. 

Obligasi termasuk salah satu jenis efek. Berbeda dengan saham. 
Kepemilikan saham menandakan pemilikan dari suatu perusahaan yang 
menerbitkan saham, sedangkan kepemilikan obligasi menunjukkan utang dari 
suatu perusahaan (atau negara) sehingga pemilik obligasi disebut sebagai 
kreditor. Menurut ensiklopedi, obligasi adalah surat utang yang berjangka waktu 
lebih dari satu tahun dan bersuku bunga tertentu, yang dikeluarkan oleh 
perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat guna pembiayaan perusahaan 
oleh pemerintah untuk keperluan anggaran belanjanya. Pernahkan Anda 
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mengamati, bagaimana perilaku investor jika suku bunga bank naik atau 
sebaliknya? 

Jika suku bunga secara umum cenderung turun, maka nilai atau harga 
obligasi akan meningkat karena para investor cenderung untuk berinvestasi 
pada obligasi. Begitu pula sebaliknya. Investor cenderung akan menanamkan 
uangnya di bank pada saat suku bunga naik sehingga nilai obligasi akan turun. 
Jadi, nilai suatu obligasi bergerak berlawanan arah dengan perubahan suku 
bunga secara umum. 

Siapa sajakah yang dapat menerbitkan obligasi? 
Obligasi dapat diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan. Obligasi 

yang diterbitkan oleh perusahaan disebut corporate bond, sementara obligasi 
yang diterbitkan oleh pemerintah disebut government bond. Adapula municipal 
bond yang merupakan obligasi yang diterbitkan pemerintah daerah untuk 
membiayai proyek tertentu di daerah. 

Sebelum melakukan investasi pada obligasi, disarankan bagi para investor 
untuk memperhatikan peringkat obligasi, yaitu metode penilaian akan 
kemungkinan gagal bayar pada obligasi. Saat ini terdapat dua perusahaan 
pemeringkat efek, yaitu PT PEFINDO and PT Kasnic Duff & Phelps Credit 
Rating Indonesia. Kegiatan usaha kedua perusahaan itu adalah menganalisis 
kekuatan posisi keuangan dari perusahaan penerbit obligasi. Peringkat yang 
ditetapkan berkisar dari AAA (sangat istimewa atau superior) sampai dengan D 
(gagal bayar). 

Bagaimana dengan obligasi konversi, apakah kelebihan yang dimilikinya? 
Obligasi konversi merupakan obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham 

biasa pada harga tertentu. Bagi emiten, obligasi konversi merupakan daya tarik 
yang ditujukan kepada para investor untuk meningkatkan penjualan obligasi. 

Jadi, mana yang akan Anda pilih, obligasi atau obligasi konversi? Seperti 
halnya saham, investasi pada obligasi pun memiliki manfaat dan risiko. 

 
b. Manfaat Obligasi 

1) Bunga 
Bunga dibayar secara reguler sampai jatuh tempo dan ditetapkan dalam 

persentase dari nilai nominal. 
Contoh :  Obligasi dengan kupon 10%, artinya pihak yang menerbitkan obligasi 

akan membayar sebesar Rp 10 setiap Rp 100 dari nilai nominal 
setiap tahun. Biasanya bunga dibayarkan setiap 3 atau 6 bulan 
sekali. 

2) Capital Gain 
Sebelum jatuh tempo biasanya obligasi diperdagangkan di Pasar 

Sekunder, sehingga investor mempunyai kesempatan untuk memperoleh 
Capital gain. Capital gain juga dapat diperoleh jika investor membeli obligasi 
dengan diskon, yaitu dengan nilai lebih rendah dari nilai nominalnya, 
kemudian pada saat jatuh tempo ia akan memperoleh pembayaran senilai 
dengan harga nominal. 
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3) Hak Klaim Pertama 
Jika emiten bangkrut atau dilikuidasi, pemegang obligasi sebagai kreditur 

memiliki hak klaim pertama atas aktiva perusahaan. 
4) Hak Konversi atas Obligasi Konversi 

Jika memiliki obligasi konversi, investor dapat mengonversikan obligasi 
menjadi saham pada harga yang telah ditetapkan, dan kemudian berhak 
untuk memperoleh manfaat atas saham tersebut. 

c. Risiko Investasi pada Obligasi 
1) Gagal Bayar (Default) 

Sebagai investor, kemungkinan Anda akan menanggung risiko gagal 
bayar ini. Kegagalan dari emiten untuk melakukan pembayaran bunga serta 
utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan emiten 
untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak obligasi. 

2) Capital Loss 
Capital loss terjadi jika Anda menjual obligasi sebelum jatuh tempo 

dengan harga yang lebih rendah daripada harga belinya. 
3) Callability 

Sebelum jatuh tempo, emiten mempunyai hak untuk membeli kembali 
obligasi yang telah diterbitkan. Obligasi demikian biasanya akan ditarik 
kembali pada saat suku bunga secara umum menunjukkan kecenderungan 
menurun. Jadi, pemegang obligasi yang memiliki persyaratan callability 
berpotensi merugi apabila suku bunga menunjukkan kecenderungan menurun. 
Biasanya untuk mengompensasi kerugian ini, emiten akan memberikan 
premium 

3. Right (sertifikat bukti Right) 
Selain instrumen-instrumen pasar modal yang telah disebutkan di atas, ada pula 

instrumen yang lain. Tentu Anda bertanya, apakah instrumen tersebut? Bursa efek 
mengeluarkan pula efek turunan (derivatif) yang diturunkan dari berbagai efek yang 
sebenarnya tersebut. Efek derivatif ini hanya akan mempunyai nilai selagi terhubung ke 
aset finansial yang bersangkutan. Aset finansial ini bisa berupa saham biasa, obligasi, 
atau obligasi konversi. Produk turunan tersebut, antara lain, right (sertifikat bukti right) 
dan warrant. 

Right (sertifikat bukti right) merupakan efek yang memberikan hak kepada 
pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan oleh 
emiten pada proporsi dan harga tertentu. Hak dalam right sering disebut dengan 
preemptive right. Preemptive right yaitu suatu hak untuk menjaga proporsi 
kepemilikan saham bagi pemegang saham lama di suatu perusahaan sehubungan 
dengan akan dikeluarkannya saham baru. Misalnya, perusahaan publik yang 51% 
sahamnya dimiliki oleh pemerintah, dengan dikeluarkannya saham baru maka 
untuk mempertahankan proporsi kepemilikan 51% tersebut, pemerintah sebagai 
pemegang saham lama mempunyai hak untuk membeli saham baru yang akan 
dikeluarkan. 

Sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal, Right didefinisikan sebagai hak 
memesan efek terlebih dahulu pada harga yang telah ditetapkan selama periode 
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tertentu. Right diterbitkan pada penawaran umum terbatas (Right Issue), yaitu 
saham baru ditawarkan pertama kali kepada pemegang saham lama. Right juga 
dapat diperdagangkan di pasar sekunder selama periode tertentu 
a . Manfaat dari Right 

1) Investor memiliki hak istimewa untuk membeli saham baru pada harga yang 
telah ditetapkan dengan menukarkan Right yang dimilikinya. Hal ini 
memungkinkan investor untuk memperoleh keuntungan dengan membeli 
saham baru dengan harga yang lebih murah. Contoh, Seorang investor 
membeli Right di Pasar Sekunder pada harga Rp200,00 dengan harga 
pelaksanaan (exercise price) Rp1.500,00. Pada tanggal pelaksanaan, harga 
saham PT X diasumsikan melonjak hingga Rp2.000,00 per lembar. Investor 
tersebut dapat membeli saham PT X hanya dengan membayar Rp1.700,00 
yaitu Rp1.500,00 (harga pelaksanaan) + Rp200,00 (harga Right). 
Kemudian investor tersebut akan memperoleh keuntungan sebesar 
Rp300,00 yang berasal dari Rp2.000,00 – Rp1.700,00. 

2) Right dapat diperdagangkan pada Pasar Sekunder sehingga investor 
dapat menikmati Capital Gain ketika harga jual Right lebih besar daripada 
harga belinya. 

b. Risiko Memiliki Right 
1) Jika harga saham pada periode pelaksanaan jatuh dan menjadi lebih 

rendah daripada harga pelaksanaan maka investor tidak akan 
mengonversikan right tersebut, sementara itu investor akan mengalami 
kerugian atas harga beli right. Contohnya, Seorang investor membeli right 
di Pasar Sekunder pada harga Rp 200,00 dengan harga pelaksanaan Rp 
1.500,00. Pada periode pelak-sanaan, harga saham turun menjadi Rp 
1,200,00 per saham. Investor tersebut tentunya tidak akan menukarkan 
right yang dimilikinya karena jika ia melakukannya maka ia harus membayar 
Rp 1.700,00 (Rp 1.500,00 harga pelaksanaan + Rp 200,00 harga right). 
Apabila pemegang saham tidak menukar right tersebut maka akan terjadi 
dilusi pada kepemilikan atau jumlah saham yang dimiliki akan berkurang 
secara proporsional terhadap jumlah total saham yang diterbitkan 
perusahaan. Sementara itu jika ia tidak menukarkan right yang dimilikinya 
maka ia mengalami kerugian Rp 200,00 atas harga right tersebut. 

2) Right dapat diperdagangkan pada pasar sekunder, sehingga investor 
dapat mengalami kerugian (capital loss) ketika harga jual dari Right 
tersebut lebih rendah daripada harga belinya. 

4. Waran/Warrant 
Waran juga merupakan derivatif (turunan) dari efek sebenarnya, yaitu saham 

biasa. Masa hidup waran lebih lama daripada right, yaitu enam bulan atau lebih. 
Mengapa? Karena waran merupakan pilihan jangka panjang yang memberikan 
hak kepada pemegangnya untuk membeli saham atas nama dengan harga 
tertentu. 

Waran biasanya melekat sebagai daya tarik (sweetener) pada penawaran 
umum saham. Biasanya, harga pelaksanaan waran lebih rendah daripada harga 
pasar saham. Setelah saham tersebut tercatat di bursa, waran dapat 
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diperdagangkan secara terpisah. Waran memiliki karakteristik sama dengan saham 
biasa, yaitu right issue (diperdagangkan melalui penawaran umum terbatas kepada 
pemegang saham lama dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahlulu) 
dan stock split (dapat diperdagangkan di pasar sekunder). Apa kelemahan waran? 
Sayang, waran tidak memperoleh dividen, dan tidak mempunyai hak suara pada 
perusahaan publik karena pemiliknya bukan pemegang saham perseroan. 

Periode perdagangan waran lebih lama daripada bukti right, yaitu 3 tahun sampai 
5 tahun. Waran merupakan suatu pilihan (option), artinya pemilik waran mempunyai 
pilihan untuk menukarkan atau tidak warannya pada saat jatuh tempo. Pemilik waran 
dapat menukarkan waran yang dimilikinya 6 bulan setelah waran tersebut diterbitkan 
oleh emiten. Harga waran itu sendiri berfluktuasi selama periode perdagangan. 

 
a . Manfaat dari Waran 

1) Pemilik waran memiliki hak untuk membeli saham baru perusahaan dengan 
harga yang lebih rendah daripada harga saham tersebut di Pasar Sekunder. 
Caranya adalah dengan menukarkan waran yang dimilikinya ketika harga 
saham perusahaan tersebut melebihi harga pelaksanaan. Contohnya, Jika 
seorang investor membeli waran pada harga Rp 200,00 per lembar dengan 
harga pelaksanaan Rp 1.500,00 dan pada tanggal pelaksanaan harga 
saham perusahaan meningkat menjadi Rp 1.800,00 per saham, maka ia 
akan membeli saham perusahaan tersebut dengan harga hanya Rp 
1.700,00 (Rp 1.500,00 + Rp 200,00). Jika ia langsung membeli saham 
perusahaan tersebut di Pasar Sekunder, ia harus mengeluarkan Rp 1.800,00 
per saham. 

2) Apabila waran diperdagangkan di bursa, maka pemilik waran mempunyai 
kesempatan untuk memperoleh keuntungan (capital gain), yaitu apabila harga 
jual waran tersebut lebih besar daripada harga beli. 

b. Risiko Memiliki Waran 
1) Jika harga saham pada periode pelaksanaan (exercise period) jatuh dan 

menjadi lebih rendah daripada harga pelaksanaannya, investor tidak 
akan menukarkan waran yang dimilikinya dengan saham perusahaan, 
sehingga ia akan mengalami kerugian atas harga beli waran tersebut. 
Contohnya, Seorang investor membeli waran di Pasar Sekunder dengan 
harga Rp 200,00 serta harga pelaksanaan Rp 1.500,00. Pada tanggal 
pelaksanaan, harga saham perusahaan yang bersangkutan turun menjadi 
Rp 1.200,00. Pada saat itu investor tidak akan menukarkan waran yang 
dimilikinya karena ia harus mengeluarkan Rp 1.700,00 (Rp 1.500,00 
harga pelaksanaan + Rp 200,00 harga waran). Jika ia tidak menukarkan 
waran yang dimilikinya maka kerugian yang ditanggung hanya Rp 200,00; 
yaitu harga beli waran tersebut. 

2) Karena sifat waran hampir sama dengan saham dan dapat diperdagangkan 
di bursa, maka pemilik waran juga dapat mengalami kerugian (capital loss) 
jika harga beli waran lebih tinggi daripada harga jualnya. 
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5. Reksa Dana 
Reksa dana berasal dari kata “reksa” yang berarti menjaga atau memelihara, 

sedangkan “dana” berarti uang atau sekumpulan uang. Jadi, reksa dana berarti 
kumpulan uang yang dipelihara bersama untuk suatu kepentingan. Menurut Undang-
Undang No. 8 Tahun 1995, reksa dana adalah wadah yang digunakan untuk 
menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam 
portofolio efek oleh manajer investasi. 

Reksa dana dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori berdasarkan 
investasinya, yaitu reksa dana saham, obligasi, pasar uang, dan reksa dana 
campuran. Investor dapat memilih jenis reksa dana yang sesuai dengan tujuan 
investasinya. 
a . Reksa Dana Saham 

Reksa dana saham merupakan reksa dana yang menginvestasikan 
dananya pada saham-saham emiten. Jenis ini memberikan potensi risiko yang 
besar serta tingkat pengembalian (return) yang besar pula, atau “high risks 
high returns”. 

b. Reksa Dana Obligasi 
Reksa dana obligasi merupakan jenis obligasi dengan tingkat 

pengembalian serta risiko yang moderat. Jenis reksa dana ini perlu dipertimbangkan 
bagi investor yang ingin memperoleh pendapatan yang dapat diprediksi serta 
stabil. 

c. Reksa Dana Pasar Uang 

Reksa dana pasar uang merupakan reksa dana yang menginvestasikan 
dananya pada pasar uang. Reksa dana ini memberikan tingkat risiko dan 
pengembalian yang rendah karena keuntungan hanya diperoleh dari kegiatan 
jual beli dan perubahan kurs mata uang asing. 

d. Reksa Dana Campuran 

Merupakan reksa dana dari berbagai macam efek. Alokasi aktiva 
didistribusikan pada investasi saham untuk tujuan pertumbuhan, obligasi untuk 
pendapatan, pasar uang untuk tunai dan stabilitas. 

1) Tipe Reksa Dana 
a) Tipe Perseroan 

Bentuk reksa dana ini adalah Perusahaan Terbatas (PT). Di Indonesia, tipe ini 
diklasifikasikan menjadi dua, yaitu reksa dana terbuka dan reksa dana 
tertutup. 
b) Tipe Kontrak Investasi Kolektif 

Tipe ini merupakan kontrak di antara Manajer Investasi dan Bank 
Kustodian yang mewakili legalisasi dari pemilik unit atau investor. 
Kontrak ini memberikan kewenangan kepada Manajer Investasi untuk 
mengelola portofolio Investasi Kolektif, dan kewenangan Bank 
Kustodian untuk bertindak sebagai Kustodi bagi dana kolektif. Di 
Indonesia, tipe reksa dana ini hanya dalam bentuk reksa dana terbuka 
yang mendominasi reksa dana yang ada di pasar. 
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2) Kategori Reksa Dana 
a) Reksa Dana Terbuka (Open-End) 

Reksa dana ini dimaksudkan bahwa Manajer Investasi selalu siap untuk 
membeli kembali atau menebus unit penyertaan yang dimiliki investor kapan 
saja investor tersebut ingin menjualnya sesuai dengan nilai aktiva bersih 
per saham atau per unit. 
Nilai Aktiva Bersih (NAB) sama dengan Nilai pasar aktiva Reksa Dana 
(sekuritas, kas, dan seluruh pendapatan) dikurangi total kewajiban. 
NAB per saham atau sama dengan NAB per Unit adalah jumlah saham 
yang beredar 

b) Reksa Dana Tertutup (Closed-End) 
Pada reksa dana tipe ini, jika investor ingin menjual unitnya, ia dapat 
langsung menjualnya ke bursa. Harga yang terbentuk di bursa juga 
tergantung pada permintaan dan penawaran yang terjadi. 

3) Manfaat  Investasi pada Reksa Dana 
a) Tingkat Pengembalian yang Potensial 

Apakah yang diharapkan investor pada investasi reksa dana? Tentu saja 
para investor mengharapkan tingkat pengembalian dari investasi pada 
reksa dana seperti berikut ini. 
• Dividen dan atau bunga, yang dapat diterima dari manajer investasi. 
• Keuntungan atau capital gain dari peningkatan nilai aktiva 

bersih (NAB). 
Contohnya, setahun yang lalu, investor membeli unit Reksa dana dengan harga 

Rp 1.000,00. Pada akhir tahun, diasumsikan bahwa NAB reksa dana meningkat 
menjadi Rp 1.250,00 per unit. Jika investor menjual investasinya pada harga 
tersebut maka ia akan memperoleh keuntungan atau capital gain sebesar Rp 
250,00. 

b) Diversifikasi 
Pemodal tidak hanya berinvestasi di deposito atau tabungan saja tapi bisa 
mendiversifikasikan dananya ke reksa dana untuk mendapatkan tingkat 
pengembalian yang relatif lebih tinggi dengan risiko yang masih dapat 
diterima (ringan). 

c) Pengelolaan Secara Profesional 
Investor tidak perlu melakukan analisis efek karena tugas tersebut sudah 
dilakukan oleh manajer investasi yang profesional. 

d) Likuiditas 
Reksa dana terbuka sangat likuid karena investor dapat menjual unit 
miliknya kapan saja kepada manajer investasi. 

e) Minimum Investasi Relatif Murah 
Investasi di reksa dana tidak membutuhkan modal yang besar. Dewasa ini 
hanya dengan Rp 250.000,00 pemodal dapat berinvestasi di reksa dana. 

f) Bunga Obligasi yang Tidak Kena Pajak 15% 
Reksa dana yang berinvestasi di obligasi tidak dikenakan pajak atas kupon 
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atau bunga obligasi yang diterimanya. Dengan demikian, return yang 
didapat lebih besar dibandingkan bila pemodal membeli sendiri obligasi 
sehingga hasil investasi optimal. 

4) Risiko Investasi pada Reksa Dana 
a) Kerugian yang Potensial 

Selain reksa dana merupakan pasar uang yang memberikan tingkat 
pengembalian dan risiko yang kecil, tipe reksa dana yang lain lebih 
rentan terhadap risiko. 

b) Risiko Likuidasi 
Untuk reksa dana tertutup, investor tidak dapat menjual investasinya 
kapan saja ia inginkan karena penjualannya harus dilakukan di bursa 
sesuai dengan permintaan dan penawaran yang ada. 
 

O. Kegiatan Pembelajaran 15: Perekonomian Terbuka 
1. Lembar Informasi 

1.1 Perdagangan Internasional 
Perekonomian terbuka menggambarkan suatu kondisi ketika antarnegara 

melakukan suatu hubungan, baik secara ekonomi melalui perdagangan internasional 
maupun politik.(Antyo Pracoyo, Ekonomi Makro, 2005) Apakah perdagangan 
internasional itu? Perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai perdagangan 
antarnegara atau lintas negara, yang mencakup ekspor dan impor. Perdagangan 
internasional dibagi menjadi dua kategori, yakni perdagangan barang (fisik) dan 
perdagangan jasa. Perdagangan jasa, antara lain, terdiri atas biaya transportasi, 
perjalanan (travel), asuransi, dan jasa konsultan asing. Kapankah bangsa Indonesia 
mulai melakukan perdagangan internasional? 

Perdagangan internasional sebenarnya telah dilakukan bangsa Indonesia 
sebelum datangnya para penjajah. Waktu itu banyak saudagar dari Cina, Persia, dan 
India berdatangan secara damai  ke wilayah kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan 
Samudra Pasai di Sumatra, Kerajaan  Ternate dan Tidore di Kepulauan Ambon, 
Kerajaan Banten dan Majapahit di Pulau Jawa, Kerajaan Kutai di Kalimantan, dan 
Kerajaan Gowa di Sulawesi. Mereka berlayar ke Indonesia untuk membeli hasil-hasil 
alam dari Indonesia untuk dijual kembali ke negara mereka dan negara-negara lain. 
Hingga datanglah para penjajah seperti Spanyol, Inggris, Portugis, Belanda bahkan 
Jepang. Indonesia dikuasai mereka  hingga berabad-abad lamanya. Produk hasil 
bumi dari Indonesia dikuasai untuk memperkaya negara mereka. Namun, perdagangan 
internasional tetap berlangsung walaupun melalui tangan-tangan para penjajah. 

Di masa kemerdekaan, perdagangan internasional semakin dikembangkan. 
Bahkan Indonesia pernah menjadi pengekspor minyak bumi, beras, dan hasil bumi 
lainnya. Pemerintah membuka kerja sama ekonomi dengan berbagai negara 
untuk memperlancar perdagangan internasional. 

 
Faktor Pendorong Terjadinya Perdagangan Internasional 
Mengapa setiap negara baik negara yang sedang berkembang sampai negara yang 
telah maju melakukan perdagangan internasional? Untuk mengetahui jawabannya, 
Anda perlu mempelajari faktor-faktor yang mendorong suatu negara melakukan 
perdagangan internasional, di antaranya sebagai berikut. 
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1) Perbedaan Kekayaan Sumber Daya Alam 
Mengapa perbedaan kekayaan sumber daya alam dapat menimbulkan 
perdagangan internasional? Bumi tempat kita berpijak ini terdiri atas berbagai 
negara yang memiliki sumber daya alam yang berbeda. Sumber daya alam 
merupakan faktor produksi negara. Maka, setiap negara dikatakan memiliki 
 keanekaragaman kondisi produksi. Perdagangan diperlukan karena 
adanya keanekaragaman kondisi produksi di setiap negara. Misalnya, Negara 
Canada memproduksi ikan salmon sedangkan Negara Indonesia memproduksi hem 
batik. Kedua negara tersebut dapat melakukan pertukaran. Hal seperti inilah 
yang menjadi faktor pendorong perdagangan internasional. 

2) Perbedaan Selera 
Ternyata perbedaan selera pun dapat mengakibatkan timbulnya perdagangan 
internasional. Perhatikan! Negara A dan Negara B samasama menghasilkan 
daging sapi dan daging ayam dalam jumlah yang hampir sama. Namun, 
masyarakat Negara A tidak menyukai daging sapi sedangkan masyarakat Negara 
B tidak menyukai daging ayam. Apa yang terjadi? Dengan adanya perbedaan 
selera tersebut ternyata dapat terjadi ekspor yang menguntungkan di antara kedua 
negara. Negara A mengimpor daging ayam dan mengekspor daging sapi, 
sebaliknya negara B mengimpor daging sapi dan mengekspor daging ayam. 
Jadi, sekalipun kondisi produksi di semua daerah serupa, setiap negara mungkin 
akan melakukan perdagangan jika selera mereka berbeda. 

3) Perbedaan Iklim 
Perdagangan internasional pun dapat terjadi akibat perbedaan iklim. Perbedaan 
iklim menyebabkan keterbatasan potensi sumber daya alam di setiap negara. 
Akibatnya, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi atau diproduksi sendiri. Karena 
itu suatu negara memilih untuk mencukupi kebutuhannya dengan mengimpor ke 
negara lain. Sebagai contoh, rakyat Indonesia gemar mengonsumsi tahu-tempe 
yang selain murah juga bernilai gizi tinggi. Bahan baku tahu-tempe adalah kedelai. 
Padahal tanaman kedelai tidak terlalu baik ditanam Indonesia. Kalaupun bisa 
hasilnya tidak akan memenuhi kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas. 
Maka, untuk mencukupi kebutuhan kedelai Indonesia harus mengimpor atau 
membelinya dari negara lain. 

4) Prinsip Keunggulan Komparatif (Comparative Advantage) 
Indonesia kaya dengan aneka tanaman pertanian dan perkebunan. Di 
antaranya perkebunan tebu. Tebu merupakan bahan baku gula. Tapi mengapa 
produksi gula yang dihasilkan Indonesia tidak cukup memenuhi kebutuhan 
konsumsi di dalam negeri? Jika Anda perhatikan, pabrik-pabrik gula yang 
ada di Indonesia merupakan peninggalan penjajah. Akibatnya, teknologi 
produksi gula pun terbatas sehingga biaya produksi gula menjadi tinggi. Bahkan 
pemerintah menutup operasi pabrikpabrik tua yang sudah tidak efisien lagi. Oleh 
karena itu, untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri pemerintah mengimpor 
gula. Kebijakan pemerintah dalam mengimpor gula ini berdasarkan prinsip 
keunggulan komparatif. 
Prinsip ini mengatakan bahwa setiap negara akan berspesialisasi dalam produksi dan 
mengekspor barang dan jasa yang biayanya relatif lebih rendah (artinya lebih efisien 
dibanding negara lain). Sebaliknya, setiap negara akan mengimpor barang dan jasa 
yang biaya produksinya relatif lebih tinggi (artinya kurang efisien dibanding negara 
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lain). 
5) Adanya Komunikasi dan Sarana Transportasi 

Perkembangan sarana telekomunikasi dan transportasi semakin memudahkan 
manusia untuk berkomunikasi dan memudahkan mobilitas arus barang dan jasa 
sehingga mendorong terjadinya perdagangan antarnegara. Karena itu; jarak 
geografis, batas teritorial negara, bukan lagi kendala untuk melakukan perdagangan 
internasional. 
Umumnya, setiap negara melakukan perdagangan antarnegara atau perdagangan 
internasional karena faktor-faktor pendorong seperti yang telah disebutkan di atas. 
Namun, tahukah Anda, adakah teori mengenai perdagangan internasional? 
Siapakah yang mencetuskan teori tersebut? 

Teori Perdagangan Internasional 
Perdagangan internasional yang selama ini dilakukan oleh banyak orang tidaklah 

terlepas dari tokoh-tokoh yang mencetuskan adanya perdagangan internasional. Teori 
perdagangan internasional dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yakni teori 
klasik dan teori modern. Teori klasik yang banyak dikenal adalah teori keunggulan 
absolut dari Adam Smith, dan teori keunggulan relatif atau keunggulan komparatif dari 
J.S. Mill dan David Ricardo. Teori modern diwakili oleh teori faktor proporsi dari 
Hecksher dan Ohlin. Berikut ini adalah paparan dari teori-teori tersebut. 
1) Teori Klasik 

a. Teori Keunggulan Absolut 
Teori keunggulan absolut dari Adam Smith sering disebut sebagai teori murni 
perdagangan internasional. Mengapa? Simak ilustrasi berikut! 
Pikirkanlah ketika seorang petani akan mengerjakan sawahnya. Apakah ia 
harus membuat bajak terlebih dahulu? Berapa lama ia harus membuat bajak? 
Bukankah ia harus memiliki peralatan untuk membuat bajak? Membajak 
sawah menjadi masalah rumit bagi petani jika ia harus melakukan segalanya 
sendiri. Oleh karena itu, petani membutuhkan orang lain yang menjual bajak. 
Jadi, dikarenakan keterbatasannya, seorang petani hanya mampu 
memproduksi satu atau beberapa macam kebutuhannya sendiri, sedangkan 
untuk kebutuhan yang lain mereka membelinya dari orang lain. Demikian 
halnya dengan negara. 
Adam Smith mengemukakan bahwa suatu negara akan melakukan 
spesialisasi produksi terhadap suatu jenis barang tertentu yang memiliki 
keunggulan absolut (absolute advantage) dan tidak memproduksi atau 
melakukan impor jenis barang lain yang tidak mempunyai keunggulan absolut 
(absolute disadvantage) terhadap negara lain yang memproduksi barang 
sejenis. 
Keunggulan absolut dapat terjadi karena perbedaan keadaan, seperti letak 
geografis, iklim, kekayaan sumber daya alam, kualitas tenaga kerja, tingkat 
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), jumlah penduduk, 
modal, dan lain-lain. 
Untuk mengetahui lebih jelas mengenai teori Adam Smith, perhatikan tabel 
berikut ini! 
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Tabel Produksi Indonesia dan Belanda 
 

 
Negara 

Kemungkinan 
P d k i 

Perbandingan Dasar Tukar Dalam 
N i (DTDN) Kain TV Kain/TV TV/Kain 

Indonesia 90 60 90/60 = 1,5 60/90 = 0.67 
Belanda 50 100 50/100 = 0,5 100/50 = 2 

 
Belanda dan Indonesia memproduksi dua macam barang, yaitu kain dan tv 
dengan tenaga kerja merupakan satu-satunya input untuk memproduksi kedua 
jenis barang tersebut. Indonesia mampu memproduksi maksimum 90 yard kain 
per satu orang pekerja dalam setahun kalau semua pekerja yang ada di 
dalam negeri dipekerjakan di industri tekstil. Dan mampu memproduksi 
maksimum 60 unit tv per satu orang pekerja dalam setahun bila semua tenaga 
kerja digunakan untuk memproduksi tv. Rasio ini menunjukkan bahwa 
Indonesia lebih baik dalam memproduksi kain daripada tv. 
Belanda hanya mampu memproduksi sebanyak 50 yard kain dan 100 unit tv 
per satu orang pekerja dalam setahun. Rasio ini menunjukkan bahwa Belanda 
lebih baik dalam memproduksi tv daripada kain. 
Harga jual tv di Indonesia lebih tinggi karena diproduksi lebih lama sehingga 
memerlukan biaya produksi yang lebih tinggi daripada kain. Sedangkan di 
Belanda, kain lebih mahal daripada tv karena biaya produksi kain lebih 
besar daripada tv. Perbedaan harga ini merupakan kondisi utama untuk 
terjadinya perdagangan internasional. Bila harga dari jenis barang yang 
sama tidak berbeda antarnegara maka tidak ada alasan untuk melakukan 
perdagangan internasional karena masingmasing negara tidak akan 
menikmati manfaat dari perdagangan internasional. 
Perbedaan rasio harga (biaya produksi) tersebut menunjukkan bahwa 
Indonesia memiliki keunggulan absolut atas Belanda dalam memproduksi 
kain atau Indonesia dapat memproduksi kain dengan lebih efisien 
daripada Belanda, sedangkan Belanda memiliki keunggulan absolut atas 
Indonesia dalam memproduksi tv, atau Belanda dapat memproduksi tv 
lebih efisien dibandingkan 
 

b. Teori Keunggulan Komparatif 
Pada teori keunggulan absolut terdapat permasalahan bila antara dua 
negara hanya satu negara saja yang mempunyai keunggulan absolut atas 
semua barang. Maka, perdagangan tidak akan terjadi karena bila dilakukan 
hanya akan menguntungkan salah satu negara saja. 
Munculnya teori keunggulan komparatif dari J.S. Mill dan David Ricardo 
menyempurnakan teori keunggulan absolut. Bagaimanakah pemikiran 
mereka? Ikuti penjelasan berikut ini! 
J.S. Mill beranggapan bahwa suatu negara akan mengkhususkan diri pada 
ekspor barang tertentu bila negara tersebut memiliki keunggulan komparatif 
(keunggulan relatif) terbesar, dan akan mengkhususkan melakukan impor 
barang, bila negara tersebut memiliki kerugian komparatif (kerugian relatif). 

288 MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI EKONOMI 



Atau dengan kata lain, suatu negara akan melakukan ekspor barang, bila 
barang itu dapat diproduksi dengan biaya lebih rendah, dan akan melakukan 
impor barang, bila barang itu diproduksi sendiri akan memerlukan biaya 
produksi yang lebih besar. 
David Ricardo mempunyai pemikiran yang senada, yaitu perdagangan 
internasional antara dua negara akan terjadi bila masing-masing memiliki biaya 
relatif yang terkecil untuk jenis barang yang berbeda. 
Sebagai contoh perhatikan ilustrasi sebagai berikut! 
Berdasarkan efisiensi tenaga kerja, di Indonesia untuk memproduksi 1 
kemeja seorang pekerja hanya membutuhkan 1 hari kerja, dan untuk 
memproduksi 1 pasang sepatu diperlukan waktu 2 hari kerja. Di Filipina, untuk 
memproduksi 1 kemeja dan 1 pasang sepatu diperlukan masing-masing 4 
dan 3 hari kerja. Lihat tabel berikut ini! 

 
Tabel Ilustrasi Tingkat Efisiensi Tenaga Kerja dari David Ricardo 

 
Negara 

Produksi : Jumlah Jam Kerja 
Per Satu Unit 

Biaya 
Relatif 

DTDN 

Kemeja Sepatu 
Indonesia 1 2 1/2 2 

Filipina 4 3 4/3 3/4 

 
Tabel di atas menunjukkan bahwa bila menurut teori keunggulan absolut dari 
Adam Smith, maka perdagangan internasional antara Indonesia dan Filipina 
tidak akan terjadi karena Indonesia memiliki keunggulan absolut atas Filipina 
untuk kemeja dan sepatu. Ini berarti hanya Indonesia yang bisa mengekspor. 
Jika perdagangan internasional tetap dilaksanakan maka hanya Indonesia 
yang akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional (gains from 
trade) 
David Ricardo berpendapat bahwa perdagangan internasional antara kedua 
negara tetap dapat dilakukan dengan memperhitungkan tingkat efisiensi 
tenaga kerja relatif. Perhatikan tabel berikut! 

 
Tabel IV.3 Perbandingan Efisiensi Tenaga Kerja 

 
Negara 

Perbandingan Efisiensi Tenaga Kerja 
Kemeja Sepatu 

Indonesia/Philipin
 

1/4 2/3 
Philipina/Indonesi
 

4 3/2 
 

 
Berdasarkan tabel di atas, tingkat efisiensi tenaga kerja di Indonesia lebih 
tinggi dibandingkan Filipina dalam produksi kemeja daripada produksi 
sepatu. Ini berarti Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam 
produksi kemeja, sedangkan tenaga kerja Filipina lebih efisien 
dibandingkan tenaga kerja Indonesia dalam memproduksi sepatu. Ini 
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berarti, Filipina memiliki keunggulan komparatif dalam produksi sepatu. 
Berdasarkan perbandingan tersebut bila dilakukan perdagangan 
internasional maka Indonesia akan mengkhususkan pada ekspor kemeja 
dan Filipina ekspor sepatu. 
Jadi, berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
walaupun Indonesia memiliki keunggulan absolut dibandingkan Filipina untuk 
kemeja dan sepatu, perdagangan internasional tetap bisa dilakukan dan saling 
menguntungkan k eduanya , yaitu melalui pengkhususan di masing-masing 
negara jika ada perbedaan dalam tingkat efisiensi atau produktivitas tenaga 
kerja. 

 
Peranan Perdagangan Internasional terhadap Perekonomian Nasional 

Pada materi di depan telah disampaikan bahwa Indonesia telah melakukan 
perdagangan internasional sebelum kedatangan penjajah. Dengan demikian, 
perdagangan internasional mempunyai peranan penting bagi perekonomian 
Indonesia. Apakah peranannya? 

Bagi banyak negara, termasuk Indonesia, perdagangan internasional mempunyai 
peranan sangat penting, yaitu sebagai motor penggerak perekonomian nasional. 
Dengan melakukan perdagangan internasional maka akan diperoleh hal-hal berikut. 
1) Meningkatkan Cadangan Valuta Asing (Devisa Negara) 

 Perdagangan ekspor-impor dilakukan dengan menggunakan mata uang asing 
(biasanya dalam bentuk US$ dan Euro). Ekspor menghasilkan pemasukan devisa 
dalam bentuk valuta asing yang selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai impor. 
Selain itu, pemerintah juga menarik bea atas kegiatan ekspor-impor. Bea yang 
dikenakan pada kegiatan ekspor-impor merupakan pendapatan negara yang dapat 
digunakan untuk membiayai pembangunan sektor-sektor ekonomi di dalam negeri. 

2) Pertumbuhan Output di Dalam Negeri dan Peningkatan Pendapatan Nasional 
 Lebih dari 63% kenaikan ekspor Januari-Agustus 2006 disebabkan oleh kenaikan 
komoditas-komoditas seperti karet dan barang dari karet, bahan bakar mineral, 
tembaga, bijih timah, kerak dan abu logam, lemak dan minyak hewan/nabati serta 
kertas/karton. Meningkatkan ekspor atas komoditas-komoditas tersebut berarti 
pula meningkatkan produksi. Peningkatan produksi berdampak pada 
peningkatan pendapatan. 
 Negara yang memproduksi barang dengan orientasi ekspor maka peningkatan 
permintaan dunia terhadap produk-produknya akan memberi dorongan positif 
terhadap pertumbuhan produksi di dalam negeri. 
 Pertumbuhan output terjadi karena peningkatan produktivitas dari faktor-faktor 
produksi yang digunakan seperti tenaga kerja dan barang modal sehingga akan 
berdampak pula pada peningkatan pendapatan nasional. 

3) Realokasi Sumber Daya Produksi, Diversifikasi Output, dan Internal Returns To 
Scale dari Perusahaan yang Mengekspor 
 Peningkatan produksi akan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak sehingga 
penggunaan sumber daya produksi dapat dioptimalkan. Misalnya, pada bidang 
usaha konveksi, penggunaan mesin dapat dioptimalkan dengan melakukan 
sistem jam kerja 3 shif. Dengan demikian, tenaga kerja yang dibutuhkan lebih 
banyak sehingga akan dicapai efisiensi kerja yang lebih tinggi, antara lain efisiensi 
listrik; digunakan atau tidak tetap akan dikenai biaya tarif dasar listrik (TDL). 
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Selain itu, waktu penyelesaian produksi juga akan lebih cepat. Jadi, apakah yang 
dimaksud dengan realokasi sumber daya produksi?, apakah dampaknya? 
 Realokasi sumber daya produksi adalah bahwa dengan adanya kegiatan ekspor 
maka sumber daya produksi seperti sumber daya alam dan tenaga kerja dapat 
digunakan secara optimal dengan cara direalokasikan ke industri-industri yang 
melakukan ekspor tersebut. 
 Dengan meningkatnya ekspor, maka industri dapat terus mengembangkan diri 
dengan memproduksi jenis-jenis barang lain sehingga tercipta diversifikasi 
produk. 
Bila perusahaan atau industri dapat mencapai titik optimal (tingkat produktivitas 
atau efisiensi kerja yang tinggi) maka akan membuat biaya produksi per satu 
unit output menurun atau mencapai titik terendah (internal returns to scale). 

4) Dapat Mencukupi Kebutuhan Akan Barang-Barang dan Jasa yang Tidak Diproduksi 
di Dalam Negeri 
 Ikan salmon mempunyai kandungan gizi yang sangat tinggi. Sangat bagus 
dikonsumsi untuk anak. Sayang Indonesia tidak mampu memproduksinya. Karena 
itu, Indonesia melakukan impor atas ikan salmon dari Jepang. 

 
Kurs Tukar Valuta 

Pernahkah Anda pergi ke bank devisa? Cobalah pergi ke sana dan amati kurs 
valuta hari ini. Di sana pasti terdapat informasi mengenai kurs valuta, baik kurs jual 
maupun kurs beli. Kurs jual artinya harga penjualan valuta asing oleh bank, sedangkan 
kurs beli artinya harga pembelian valuta asing oleh bank. Selisih antara kurs beli dan 
kurs jual tersebut merupakan keuntungan bank dalam kegiatannya menjual dan membeli 
valuta asing. kurs jual maupun kurs beli. Perhatikanlah! Masing-masing negara memiliki 
mata uang dan mata uang satu negara memiliki nilai perbandingan tersendiri dengan 
negara lain. Hal demikian ini disebut dengan kurs valuta asing. 

Nah, jika Anda terlibat perdagangan dengan orang asing yang pembayarannya 
dengan menggunakan mata uang asal mereka maka di manakah Anda dapat 
menukarkan uang rupiah anda? Anda dapat datang ke bank devisa, di tempat 
penukaran resmi valuta asing (authorized money changer) atau makelar valuta asing 
(exchange brokers) yang ada di kota Anda. Bagaimanakah prosesnya? Amati bagan 
berikut dan simak keterangannya! 

 
Gambar proses pertukaran valuta asing. 
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PT Asia Chemical Indonesia yang bergerak di bidang industri pembuatan lem 
menggunakan bahan baku kimiawi yang dibeli dari Korea Selatan. Bahan baku tersebut 
dibeli dengan menggunakan mata uang US$ (US Dolar/ USD). Oleh karena itu, PT Asia 
Chemical pun harus membayar dalam US$. Maka, PT Asia Chemical datang ke bank 
devisa, misalnya Bank BNI; untuk membeli/meminta US$ dengan menjual/menawarkan 
rupiah. Bila kurs jual yang berlaku pada waktu itu di BNI sebesar Rp 8000,00/US$ maka 
untuk mendapatkan 10,000.00 US$, PT Asia Chemical Indonesia membayar rupiah 
pada Bank BNI sebanyak 10,000.00 US$ × Rp 8000,00/US$ = Rp 80.000.000,00. 
Sebaliknya, PT Indah Makmur di Jakarta yang bergerak bidang garmen, menjual 
produknya ke Malaysia melalui perusahaan Johor Perkasa Corp. PT Indah Makmur 
menerima pembayaran dalam bentuk US$ sebesar 
10,000.00. Namun, untuk keperluan membayar berbagai pengeluaran di dalam negeri 
seperti membayar gaji karyawan, pajak, membeli bahan baku, dan berbagai macam 
biaya lainnya; PT Indah Makmur harus menukar US$ yang diterimanya dengan uang 
rupiah kepada bank devisa, misalnya BCA. Bila kurs beli yang berlaku pada waktu itu di 
BCA adalah Rp 7.900,00/US$ maka uang rupiah yang diperoleh PT Indah Makmur 
adalah US$ 10,000.00 
× Rp 7.900,00 = Rp 79.000.000,00. 
Dari dua kejadian tersebut, dapat Anda ketahui perbedaan kurs jual dan kurs beli. 
Perlu Anda perhatikan pula bahwa penentuan kurs jual dan kurs beli akan selalu dilihat 
dari sisi bank devisa. Apabila Bank BNI memerlukan jumlah valuta asing yang banyak 
untuk memenuhi permintaan nasabahnya maka Bank BNI dapat menghubungi bank 
devisa lain atau Bank Indonesia (Bank Sentral) untuk membeli valuta asing. 
 
Tabel IV. 4 Kurs Rupiah terhadap Mata Uang Asing 
 

Mata 
 

Beli (Rp) Jual (Rp) 
US$ 9.164,00 9.256,00 
Pound 17.282,39 17.460,52 
Aust$ 6.831,76 6.904,98 
Sin$ 5.784,62 5.845,28 
MYR 2.483,13 2.509,42 
HK$ 1.176,06 1.187,98 
Yen 77,87 78,67 
Euro 11.637,36 11.757,90 

 
Mengapa antara kurs jual dan kurs beli ada selisih? Dalam hal ini, kurs jual suatu mata 
uang akan selalu lebih tinggi dari kurs belinya. Hal ini disebabkan pihak bank selalu 
berusaha untuk memperoleh keuntungan dari selisih penjualan dengan pembelian atau 
yang juga dikenal sebagai biaya transaksi. Itulah sebabnya mengapa kurs jual dan 
kurs beli pada setiap bank berbeda-beda. 
 
Neraca Perdagangan dan Neraca Pembayaran Internasional 

Seperti telah diuraikan di depan, perdagangan internasional terjadi karena 
beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya perdagangan internasional. Setiap 
kegiatan perdagangan internasional antarnegara pun memerlukan pencatatan. Di 
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mana pencatatannya dilakukan? Apa nama pencatatannya? Anda telah mempelajari 
materi APBN di depan, bukan? Coba Anda cari tahu kaitannya dengan perdagangan 
internasional dan pembayaran internasional! 
Transaksi ekspor-impor barang antarnegara dicatat dalam suatu neraca perdagangan 
(balance of trade). Neraca ini memuat nilai ekspor dan impor barang yang biasanya 
dinyatakan dalam dolar AS. Pencatatan ini dilakukan dalam kurun waktu tertentu 
(biasanya satu tahun). Dengan neraca ini dapat diketahui kondisi perdagangan ekspor 
impor yang dilakukan; mana yang lebih besar, nilai perdagangan ekspor ataukah nilai 
perdagangan impor? Pada umumnya, pedagang menginginkan keuntungan karena itu 
dalam transaksi perdagangan internasional ini setiap negara menginginkan neraca 
perdagangannya aktif. Apakah yang dimaksud dengan neraca perdagangan aktif? 
Artinya, nilai ekspor lebih besar daripada impor. Dengan demikian, cadangan devisa 
negara dapat terus bertambah. Dalam neraca ini biasanya dibedakan antara ekspor dan 
impor primer (produk pertambangan dan pertanian) dengan ekspor dan impor 
nonprimer. Di Indonesia, dikenal menjadi dua kategori, yaitu ekspor dan impor migas 
serta ekspor dan impor nonmigas. 
Perhatikanlah tabel berikut ini dengan saksama! 
 
Tabel IV.5 Neraca Perdagangan Luar Negeri Indonesia 1994/95 – 1998/99 
(Juta dolar AS) 
 
  
Perincian 

 
94/95 

 
95/96 

 
96/97 

 
97/98 

 
98/99*) 

Perubahan(%) 
97/98 98/99 

 Ekpor (fob) 
migas 
non migas 

+42.161 
+10.445 
-31.716 

+47.754 
+10.616 
+37.138 

+52.038 
+12.771 
+39.267 

+54.605 
+11.019 
+43.586 

+59.084 
+10.232 
+49.252 

+8,9 
-7,1 
+13,0 

 Impor (fob) 
migas 
non migas 

-24.122 
-3.646 
-30.476 

-41.502 
-3.905 
-37.597 

-45.819 
-4.693 
-41.126 

-45.957 
-3.804 
-42.153 

-48.067 
-3.385 
-44.682 

+4,6 
-11,0 
+6,0 

Keterangan: *) angka perkiraan realisasi 
Sumber: Tulus Tambunan. 2001. Perdagangan Internasional dan Neraca 
Pembayaran:Teori dan Temuan Empiri. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia. 
 
Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa selama tahun fiskal 1994/95 Indonesia 
mengalami surplus (nilai ekspor dikurangi nilai impor). Hal ini disebabkan karena nilai 
ekspor migas per tahun lebih besar daripada nilai impor migas per tahun. Namun, sejak 
tahun 1995/96 dan tahun-tahun setelah itu, bila nilai ekspor impor migas tidak dihitung, 
maka nilai ekspor nonmigas lebih kecil daripada nilai impornya (neraca perdagangan 
bersaldo negatif atau disebut defisit) sekitar 0,459 miliar dolar AS. 
Jika neraca perdagangan internasional memerlukan pencatatan yang disebut 
dengan neraca perdagangan internasional, apakah neraca pembayaran juga seperti 
itu? Untuk lebih jelasnya, bacalah uraian berikut ini! 
Neraca pembayaran internasional (balance of payment /BOP) adalah suatu catatan 
yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi 
perdagangan barang/jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk (resident) 
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suatu negara dan penduduk luar negeri (rest of the world) untuk suatu periode waktu 
tertentu, biasanya satu tahun. Atau dengan kata lain, neraca pembayaran 
internasional (international balance of payment) suatu negara merupakan laporan 
keuangan negara yang bersangkutan atas semua transaksi ekonomi dengan negara-
negara lain yang disusun secara sistematis. Neraca ini menghitung dan mencatat 
semua arus barang, jasa, dan modal antara suatu negara dengan negara lain. 
Apakah kegunaan neraca pembayaran ini? Bagaimanakah sistem pencatatannya? 
Neraca pembayaran internasional memiliki berbagai kegunaan, antara lain, sebagai 
berikut. 
1) Untuk membukukan seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara 

penduduk dalam negeri dan penduduk luar negeri. 
2) Untuk mengetahui struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu 

negara. 
3) Untuk mengetahui mitra utama suatu negara dalam hubungan ekonomi 

internasional. 
4) Mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara. 
5) Sebagai salah satu indikator yang akan dipertimbangkan oleh IMF atau negara 

donor untuk memberikan bantuan keuangan, terutama negara yang mengalami 
kesulitan BOP. 

6) Sebagai salah satu indikator fundamental ekonomi satu negara selain tingkat 
inflasi, pertumbuhan GDP, dan sebagainya. 

Balance of payment (BOP) disusun berdasarkan suatu sistem akuntansi yang 
dikenal sebagai “double-entry bookkeeping”. Apakah artinya? Setiap transaksi 
internasional yang terjadi akan dicatat dua kali, yaitu sebagai transaksi kredit dan sebagai 
transaksi debit. Transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus 
uang (devisa) dari luar negeri ke dalam negeri. Hal-hal yang termasuk dalam transaksi 
kredit adalah sebagai berikut 
1 . Export  of goods and services (ekspor barang dan jasa) 
2 . Income receivable (penerimaan dari hasil investasi) 
3 . Offset to real or financial recources received (transfer) 
4. Increases in liabilities 
5. Decreases in finacial assets 

Lalu, apakah yang dimaksud dengan transaksi debit? Transaksi debit adalah 
transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari dalam negeri ke 
luar negeri. Apa saja yang termasuk dalam transaksi debit ini? Transaksi debit terdiri 
atas hal-hal berikut: 
1 . import of goods and services (impor barang dan jasa), 
2 . income payable (pembayaran atas hasil investasi), 
3 . offset to real or financial resources provide (transfer), 
4 . decreases in liabilities, dan 
5 . increasses in financial assets. 

Setelah Anda mengetahui hal-hal yang termasuk dalam transaksi debit dan kredit, 
komponen-komponen apakah yang termuat dalam BOP (balance of payment) itu? 

Penyusunan BOP harus menggunakan aturan internasional seperti yang telah 
ditetapkan dalam “Balance of Payment Texbook” yang diterbitkan oleh IMF. Komponen-
komponen yang termuat dalam “Balance of Payment Texbook” adalah sebagai 
berikut. 
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1 . Current Account (Neraca Transaksi Berjalan) 
a. Current account terdiri atas neraca perdagangan (balance of trade), 

neraca jasa (service account), dan neraca transaksi sepihak (unilateral 
account). 

b. Transaksi ekspor pada current account dicatat sebagai transaksi kredit atau 
positif karena menghasilkan devisa. 

c. Transaksi impor pada current account dicatat sebagai transaksi debit atau 
negatif karena mengeluarkan devisa. 

2. Balance of Trade (Neraca Perdagangan) 
Dalam neraca ini dicatat seluruh transaksi ekspor dan impor barang dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. sebagai transaksi kredit atau positif; 
b. impor barang dicatat sebagai transaksi debit atau negatif. 

3. Service Account (Neraca Jasa) 
a . Transaksi yang dimasukkan ke dalam neraca jasa adalah seluruh 

transaksi ekspor dan impor jasa yang meliputi hal-hal sebagai berikut: 
1) pembayaran bunga, 
2) biaya transportasi 
3) biaya asuransi, 
4) remittance (jasa TKI/TKW/TKA, fee/royalty teknologi dan konsultasi), 
5) tourisme. 

b. Neraca jasa Indonesia hingga saat ini selalu tercatat dalam posisi negatif 
atau debit. Mengapa? Karena transaksi impor lebih besar daripada 
transaksi ekspor, khususnya untuk pembayaran bunga, biaya transportasi, 
biaya asuransi, dan remittance. Satu-satunya jasa yang positif adalah jasa 
dari turis karena banyak turis asing yang datang ke Indonesia daripada turis 
Indonesia yang ke luar negeri. 

c. Posisi negatif atau defisit dari neraca jasa ini juga mencermintkan masih 
relatif rendahnya kualitas SDM Indonesia sebagai penghasil jasa, walaupun 
secara kuantitatif lebih banyak TKI/TKW Indonesia yang bekerja di luar negeri 
(tetapi dengan penghasilan yang rendah dibandingkan dengan TKA yang 
bekerja di Indonesia dengan bayaran yang lebih tinggi. 

4. Unilateral Account (Neraca Transaksi Sepihak) 
Neraca ini merupakan transaksi sepihak yang umumnya terdiri atas bantuan 

sosial yang diterima atau diberikan dari/ke luar negeri, tanpa kewajiban untuk 
membayar kembali. 

5. Capital Account (Neraca Modal) 
a. Capital account ini terdiri atas ekspor dan impor modal, baik untuk jangka 

panjang maupun jangka pendek. 
b. Penjumlahan saldo current account ditambah saldo transaksi impor/ekspor 

modal jangka panjang. Berbeda dengan pencatatan pada current account 
maka dalam capital account berlaku ketentuan sebagai berikut: 
1) transaksi impor modal dicatat sebagai transaksi kredit atau positif, 
2) transaksi ekspor modal dicatat sebagai transaksi debit atau negatif. 

6. Reserve Account (Perubahan Cadangan Devisa) 
Reserve account adalah neraca yang menunjukkan perubahan cadangan 

atau saldo devisa yang diperoleh dari tahun yang bersangkutan dari hasil 
penjumlahan saldo current account dan saldo capital account. Perubahan 
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cadangan devisa atau saldo devisa (dR) dari tahun yang bersangkutan ini pada 
dasarnya sudah menunjukkan posisi keuangan internasional suatu negara 
berdasarkan transaksi yang tercatat pada 

current account dan capital account. 
Jika saldo reserve account menunjukkan angka positif (dR > 0), maka 

dapat dikatakan bahwa posisi BOP dalam keadaan surplus dan sebaliknya jika 
menunjukkan angka negatif (dR < 0) dikatakan BOP dalam keadaan defisit. 

Kebijaksanaan Perdagangan Internasional 
Perdagangan internasional hendaknya dilakukan dengan penuh perhitungan, 

mengingat hal ini akan sangat memengaruhi kondisi perekonomian nasional. Untuk itu 
diperlukan kebijakan-kebijakan tertentu dalam mengatur pelaksanaan perdagangan 
internasional. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi cara atau strategi tertentu yang 
sifatnya protektif untuk menyelamatkan dan melindungi perekonomian dalam negeri. 

Kebijakan perdagangan internasional yang biasa dilakukan pemerintah adalah 
tarif atau bea masuk, kuota, larangan ekspor, larangan impor, subsidi, politik 
dumping, dan diskriminasi harga. 
1. Penetapan Tarif atau Bea Masuk 

Tarif atau bea masuk dikenakan pada barang impor. Tarif atau bea masuk ini juga 
biasa disebut dengan pajak atas barang-barang impor. Setiap barang yang masuk 
ke dalam pasar dalam negeri dikenai bea masuk. Apakah tujuan penetapan tarif atau 
bea masuk dalam perdagangan internasional? Tujuan penetapan tarif atau bea 
masuk ini adalah sebagai berikut. 

a. Menghambat Impor Barang-barang/Jasa Luar Negeri dengan Penetapan 
Pajak yang Tinggi Atas Barang-barang Impor  

 Terutama atas barang-barang impor yang tidak mempunyai nilai guna dan nilai 
tambah bagi perekonomian nasional. Misalnya, impor barang-barang mewah. Bila 
nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor makaakan mengganggu 
perekonomian nasional. Persediaan devisa negara akan terkuras untuk 
membiayai impor bila tanpa diimbangi dengan adanya ekspor. Negara 
memerlukan devisa yang cukup untuk membiayai pembangunan 

b. Melindungi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri 
Untuk melindungi produk dalam negeri yang lebih mahal daripada harga barang impor 
maka pemerintah menetapkan tarif yang tinggi. Dengan demikian, harga jual 
barang impor di dalam negeri menjadi lebih tinggi daripada harga barang produksi 
dalam negeri sehingga produk dalam negeri tetap dapat bersaing. Pajak atau bea 
masuk akan menambah harga jual suatu barang/jasa impor. 

c.  Menambah Pendapatan Pemerintah dari Pajak 
Penarikan tarif pajak barang/jasa impor merupakan pemasukan bagi anggaran 
pendapatan dan belanja negara khususnya dalam subpenerimaan pajak. Dahulu 
APBN kita sangat ditopang dengan adanya pemasukan dari hasil ekspor migas. 
Namun, karena keterbatasan jumlah persediaan migas di negara kita dan semakin 
meningkatnya kebutuhan migas di dalam negeri maka pemerintah mengurangi 
ekspor migas, dan sebagai gantinya adalah pengejar pendapatan dari sektor pajak. 
Untuk itu kebijaksanaan perpajakan diperbaharui melalui intensifikasi dan 
diversifikasi pemungutan pajak. Salah satu pajak ditarik adalah penarikan bea 
masuk untuk barang-barang impor. 
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Kebijakan tarif ada tiga macam, yaitu bea ad. valorem atau bea harga, bea 
specific, dan bea compound, yang perbedaan di antaranya adalah sebagai 
berikut. 

a. Bea ad. valorem adalah pembebanan pungutan bea masuk yang 
dihitung atas dasar persentase tertentu terhadap nilai barang impor (atau 
persen tarif dikalikan harga barang). Misalnya, tarif bea masuk mobil 
mewah adalah 200 persen. Harga mobil itu misalnya 5 juta dolar AS dan 
dengan kurs rupiah Rp 10.000 per 1$ AS, sehingga harga mobil itu di 
pasar dalam negeri Rp 50 miliar. Maka, bea masuk barang mewah 
tersebut adalah 300% × Rp 50 miliar = Rp 150 miliar. 

 
b. Bea specific adalah pembebanan pungutan bea masuk yang dihitung 

atas dasar satuan/ukuran fisik tertentu dari barang yang diimpor. 
Misalnya, bea masuk kulkas Rp 50.000 per unit, TV Rp 25000 per unit, 
dan seterusnya. 

c. Bea compound atau disebut juga specific ad valorem adalah kombinasi 
antara bea masuk ad. valorem dan bea masuk specific. Misalnya, untuk 
jenis  barang tertentu dikenakan bea masuk hanya 5% dari harga 
barang tersebut ditambah dengan Rp200 per unit. 

 
Tabel  
Beberapa Keuntungan dan Kerugian dari Sistem Pengenaan 
Tarif Ad. Valorem dan Specific 
Tarif ad. Valorem 
 

Keuntungan Kerugian 
1. Dapat mengikuti inflasi 
(fluktuasi harga) 
2. Terdapat diferensiasi produk 
menurut kualitasnya 

1. Memerlukan sistem penggolongan 
barang dengan lebih lengkap 
2. Beban administrasi lebih berat 
karena memerlukan sistem pendataan 
harga barang yang lengkap 

 
Tarif Specific 
 

Keuntungan Kerugian 

1. Mudah dilaksanakan karena 
tidak memperhatikan perbedaan 
kualitas barang 
2. Relatif lebih mudah digunakan 
sebagai alat kontrol proteksi atas 
industri dalam negeri 

1. Tidak ada diferensiasi barang 
menurut kualitasnya 
2. Tidak dapat mengikuti 
perkembangan tingkat harga 
sehingga fungsinya hanya sebagai 
alat kontrol proteksi yang sifatnya 
statis. 

 
2. Kuota 
Kuota merupakan salah satu cara melakukan proteksi yang sifatnya nontarif. Kuota 
adalah suatu kebijaksanaan untuk membatasi jumlah maksimum yang dapat 
diimpor. Hal ini dilakukan apabila pemerintah tidak melakukan pelarangan impor 
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suatu barang tetapi tidak juga ingin menarik bea masuk atau tarif karena khawatir 
akan menaikkan harga dalam negeri. 
Kuota ada empat macam, yaitu kuota mutlak, kuota negociated, tarif kuota, dan 
mixing kuota. Satu per satu dijelaskan berikut ini. 
a . Kuota mutlak (absolute/unilateral quota) yaitu penentuan kuota secara 

sepihak 
b. Negociated/bilateral quota, yaitu penentuan kuota menurut perjanjian antara 

kedua belah negara pengimpor dan pengekspor. 
c. Tarif quota, yaitu pemerintah mengizinkan pemasukan barang ke dalam 

negeri dengan jumlah tertentu dengan tarif yang diturunkan selama jangka waktu 
tertentu 

d. Mixing quota, yaitu campuran dari ketiga macam kuota tersebut dimana 
pemerintah mengizinkan barang atau komoditas tertentu masuk dan dalam 
jumlah tertentu melalui suatu perjanjian dengan negara mitra dagang dalam 
jangka waktu tertentu. 

Dampak dari pemberlakuan kuota, antara lain, adalah harga barang impor akan naik 
dan permintaan (konsumsi) terhadap barang tersebut di pasar domestik akan turun 
sehingga produksi barang yang sama di dalam negeri meningkat. 
Menurut GATT/WTO, sistem kuota ini hanya dapat digunakan dalam 
hal sebagai berikut: 
a . untuk melindungi hasil pertanian; 
b. untuk menjaga keseimbangan  balance of payment; 
c. untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional. 
3. Larangan Ekspor/Impor 
Mengapa kegiatan ekspor/impor dilarang? Jika demikian, bukankah hal ini berarti 
meniadakan perdagangan internasional? 
Dalam perdagangan internasional dikenal prinsip-prinsip perdagangan bebas. Artinya, 
perdagangan yang dilakukan sepenuhnya didasarkan pada keunggulan komparatif 
dan keunggulan kompetitif sehingga ada beberapa kalangan yang berpendapat 
bahwa kebijakan proteksi ekspor/ impor justru akan merugikan kedua belah pihak 
(negara eksportir dan importir). Untuk itu, dalam pertemuan World Trade Organization 
(WTO) di Maroko disepakati untuk menghapuskan proteksi paling lambat tahun 2020. 
Proteksi yang biasa dilakukan, yaitu dengan pemberlakuan larangan ekspor/impor 
produk/jasa tertentu. Misalnya, di Indonesia pernah terdapat larangan ekspor rotan 
yang berasal dari hutan alam dalam bentuk asal atau setengah jadi. Kebijakan ini 
bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk jadi rotan asal Indonesia di pasar 
internasional dan untuk mengatasi kelangkaan bahan baku rotan untuk industri. Di 
bidang impor, misalnya larangan impor gula, beras, dan tekstil. Larangan ini bertujuan 
untuk melindungi produsen di dalam negeri. 
4. Subsidi 
Apa alasan pemerintah memberikan subsidi dalam perdagangan internasional? 
Agar produksi di dalam negeri dapat ditingkatkan maka pemerintah memberikan 
subsidi kepada produsen. Misalnya, di pasar dalam negeri terdapat produk elektronik 
buatan dalam negeri dan buatan luar negeri (impor). Kedua jenis barang tersebut 
mempunyai kualitas yang sama baiknya. Maka, produsen diberikan subsidi agar 
dapat menjual produknya dengan harga murah sehingga daya saing produk dalam 

298 MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI EKONOMI 



negeri meningkat. Subsidi yang diberikan dapat berupa mesin-mesin, peralatan, tenaga 
ahli, keringanan pajak, fasilitas kredit, dan sebagainya. Apakah tujuan pemberian 
subsidi? Apa pula manfaatnya? 
Tujuan pemberian subsidi, antara lain, adalah untuk meningkatkan produksi di dalam 
negeri dan agar barang buatan sendiri dapat dijual dengan harga relatif murah 
sehingga dapat meningkatkan daya saing terhadap barang-barang impor maupun di 
pasar ekspor dan dapat mempertahankan jumlah konsumsi dalam negeri. 
Manfaat yang dapat diperoleh dari subsidi, antara lain, subsidi tidak merugikan 
konsumen karena jumlah konsumsi tidak berkurang dan harga di pasar dalam 
negeri tetap bahkan dapat turun. Pemberian subsidi bersifat lebih transparan 
sehingga konsumen/masyarakat dapat menilai besarnya manfaat dan kerugiannya 
secara langsung, subsidi bersifat lebih adil karena dapat dibiayai oleh pemerintah 
dengan penggunaan pajak pendapatan yang progresif terhadap wajib pajak yang 
potensial. 
5. Politik Dumping 
Dumping adalah suatu ke-bijakan diskriminasi harga secara internasional 
(international price discrimination) yang dilakukan dengan menjual suatu komoditi di 
luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan yang dibayar konsumen di 
dalam negeri. 
Politik dumping merupakan bentuk kebijakan diskriminasi harga. Kebijakan ini 
biasanya dilakukan untuk melindungi produknya di luar negeri. (Antyo 
Pracoyo, 2005). 
 
Ada tiga tipe dumping, yaitu sebagai berikut. 
a. Persistant dumping, yaitu kecenderungan monopoli yang berkelanjutan (continous) 

dari suatu perusahaan di pasar domestik untuk memperoleh laba maksimum dengan 
menetapkan harga yang lebih tinggi di dalam negeri daripada di luar negeri. 

b. Predatory dumping, yaitu tindakan perusahaan untuk menjual barangnya di 
luar negeri dengan harga yang lebih murah untuk sementara (temporary), sehingga 
dapat mematikan atau mengalahkan perusahaan lain dari persaingan bisnis. Setelah 
dapat memonopoli pasar, barulah harga kembali dinaikkan untuk mendapatkan laba 
maksimum. 

c. Sporadic dumping, yaitu tindakan perusahaan dalam menjual produknya di luar 
negeri dengan harga yang lebih murah secara sporadic dibandingkan harga di 
dalam negeri karena adanya kelebihan produksi di dalam negeri. 

Pelaksanaan politik dumping dalam praktik perdagangan internasional dianggap 
sebagai tindakan yang tidak terpuji (unfair trade) karena dapat merugikan negara lain. 
Untuk itu, WTO sebagai organisasi perdagangan dunia menganut prinsip 
nondiskriminasi (Nation Treatment Clause/NTC). Nation Treatment Clause/NTC 
merupakan prinsip memberi perlakuan yang sama terhadap produk luar negeri maupun 
produk dalam negeri. Sesuai ketentuan WTO, bagi negara yang dirugikan dapat 
mengambil tindakan anti dumping duties (tindakan anti dumping), misalnya 
pemerintah Amerika Serikat melarang udang dari Cina masuk ke negaranya sebagai 
akibat dari politik dumping yang dilakukan pemerintah Cina terhadap udang yang diekspor 
ke AS. 
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6. Premi 
Premi adalah “bonus” yang berbentuk sejumlah uang yang disediakan pemerintah 
untuk para produsen yang berprestasi atau mencapai target produksi yang ditetapkan 
oleh pemerintah. 
Premi akan mengurangi harga jual produk karena oleh pengusaha biasanya 
digunakan untuk mengurangi beban produksi dengan harapan bila harga jual produk 
murah maka permintaan masyarakat akan meningkat sehingga produksi akan 
meningkat dan pada akhirnya keuntungan perusahaan akan meningkat pula. 
7. Diskriminasi Harga 
Diskriminasi harga adalah kebijakan perdagangan internasional dengan cara 
penetapan harga jual yang berbeda pada dua pasar atau lebih yang berbeda terhadap 
barang yang sama. Penetapan harga ini dapat berupa harga barang yang dijual di 
pasar internasional lebih mahal sedangkan di pasar dalam negeri lebih murah, atau 
sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan. Jika permintaan 
pasar internasional terhadap suatu barang meningkat terus sedangkan permintaan di 
dalam negeri relatif tetap, maka untuk memaksimalkan keuntungan, ada 
kecenderungan untuk meningkatkan harga barang ekspor. 
Diskriminasi harga ini dapat ditemukan misalnya pada penjualan gas bumi yang di 
ekspor ke Jepang harganya lebih mahal karena harus menyesuaikan dengan standar 
harga internasional sedangkan yang dijual di dalam negeri lebih murah karena disubsidi 
oleh pemerintah untuk mengalihkan tingginya pemakaian minyak bumi. 
H.  Devisa 
Kegiatan ekspor-impor yang dilakukan oleh berbagai negara dapat berlangsung dengan 
lancar karena adanya suatu alat pembayaran yang diakui secara internasional. Alat 
pembayaran internasional itulah yang disebut sebagai devisa. Devisa ini dapat berupa 
valas, emas, bill of exchange, dan traveller cheque. 
1. Valuta asing (Valas) 

Valuta asing adalah mata uang asing yang dapat digunakan sebagai alat 
pembayaran internasional. Di antaranya, Dolar-Amerika, Euro-Eropa, Yen-
Jepang, Yuan-Cina, dan Riyal-Arab Saudi. 

2. Emas 
Apakah semua jenis emas dapat menjadi devisa? Emas yang dapat digunakan 
sebagai devisa adalah emas dalam bentuk batangan dengan kadar 24 karat. 

3. Bill of Exchange (Wesel) 
Bill of Exchange (wesel) adalah surat perintah dari nasabah kepada banknya untuk 
melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu. 

4. Traveller Cheque (TC) 
 Traveller Cheque (TC) adalah cek khusus untuk digunakan dalam perjalanan 
biasanya untuk turis dan dapat dicairkan pada bank-bank yang ditunjuk di negara 
yang dituju. Setiap negara yang melakukan perdagangan internasional 
menginginkan untuk memperoleh devisa sebanyak-banyaknya. Mengapa? 
Karena devisa dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, membiayai 
impor, dan menyeimbangkan neraca pembayaran agar tidak mengalami defisit 
sehingga perekonomian di dalam negeri stabil. 

 Tahukah kamu, dari manakah sumber-sumber perolehan devisa itu? Suatu 
negara dapat memperoleh devisa dari kegiatan perdagangan internasional, yaitu dengan 
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mengekspor barang/jasa ke luar negeri, bea masuk barang-barang impor, dan transfer 
penghasilan. Misalnya, devisa yang diperoleh dari para tenaga kerja Indonesia di luar 
negeri ke dalam negeri. 
 Total valuta asing yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta dari suatu negara 
disebut sebagai cadangan devisa. Cadangan devisa dapat diketahui dari posisi balance 
of payment (BOP) atau neraca pembayaran internasionalnya. Makin banyak devisa yang 
dimiliki oleh pemerintah dan penduduk suatu negara maka berarti makin besar 
kemampuan negara tersebut dalam melakukan transaksi ekonomi dan keuangan 
internasional dan makin kuat pula nilai mata uang negara tersebut. 
 Cadangan devisa suatu negara biasanya dikelompokkan atas cadangan 
devisa resmi dan cadangan devisa nasional. Keduanya adalah berikut ini. 
a . Cadangan devisa resmi, yaitu cadangan devisa yang dimiliki oleh negara 

(pemerintah). Cadangan devisa ini dikelola, dikuasai, diurus, dan ditatausahakan 
oleh Bank Sentral. 

b. Cadangan devisa nasional, yaitu seluruh devisa yang dimiliki oleh perorangan, 
badan atau lembaga, terutama perbankan yang secara moneter merupakan 
kekayaan nasional (termasuk milik bank umum nasional). 

Dari penjelasan di atas, dapatkah Anda ketahui apa fungsi devisa? 
I. Sistem Pembayaran Internasional 
Kegiatan perdagangan internasional tidak lepas dari sistem pembayarannya. 
Pelaksanaan pembayaran ekspor-impor berbagai negara dapat dilakukan dengan 
menggunakan sistem pembayaran internasional. Sistem pembayaran internasional ini, 
antara lain, berupa cash in advance, open account, dan private compensation. 
Masing-masing sistem tersebut dijelaskan berikut ini. 
1 . Cash in advance, yaitu cara pembayaran secara tunai yang dilakukan 

pembeli/importir kepada penjual/eksportir sebelum barang dikapalkan. 
2 . Open account, yaitu pembayaran dilakukan setelah produk dikirim atau setelah 

jangka waktu tertentu. Cara ini biasa dilakukan oleh penjual atau pembeli yang 
sudah saling percaya. 

3 . Private compensation, yaitu cara pembayaran yang dilakukan antara pembeli dan 
penjual dengan cara melakukan kompensasi atas utang-piutang sehingga 
mengurangi atau meniadakan transfer valas ke luar negeri. Misalnya, ada importir 
X dan eksportir Y di Malaysia yang masing-masing melakukan hubungan dagang 
dengan importir A dan eksportir B di Indonesia. Suatu ketika importir X menerima 
sejumlah barang yang telah dikirim oleh eksportir B dari Indonesia. Demikian 
juga importir A di Indonesia telah menerima kiriman barang dari importir Y dari 
Malaysia. Untuk transaksi ini importir X tidak perlu melakukan transfer valas untuk 
melakukan pembayaran kepada eksportir B di Indonesia, ia cukup 
melakukan transfer domestik kepada eksportir Y di negaranya. Demikian juga 
importir A di Indonesia tidak perlu melakukan transfer valas ke Malaysia, ia 
cukup melakukan transfer domestik kepada eksportir B di Indonesia. Untuk lebih jelas 
lagi, perhatikan bagan mekanisme private compensation berikut ini! 
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 Mekanisme private compensation 
 
4. Letter of Credit (L/C) yaitu suatu surat pernyataan yang dikeluarkan oleh issuing 
bank atas permintaan pembeli/importir yang ditujukan kepada penjual/eksportir 
melalui advising/confirming bank dengan menyatakan bahwa issuing bank akan 
membayar sejumlah uang tertentu apabila syarat-syarat yang ditetapkan dalam L/C 
telah dipenuhi. Mekanisme pembayaran menggunakan L/C secara garis besar adalah 
sebagai berikut. 
 

 
Mekanisme LC 
Keterangan: 
a. Pembuatan sales contract antara importir dan eksportir 
b. Importir mengajukan aplikasi pembukaan L/C kepada BNI selaku issuing bank 
c. Issuing bank mengirimkan L/C kepda eksportir melalui Bank of Johor 

sebagai confirming bank 
d. Advising/confirming bank memberikan advise atau pemberitahuan kepada 

eksportir tentang kedatangan L/C dan meminta eksportir untuk menunjukkan 
bukti pengiriman barang/surat muat barang atau bill of lading (B/L) untuk dapat 
menerima pembayaran 

e. Eksportir mengirim barang kepada importir melalui perusahaan pelayaran 
dengan mendapat surat tanda muat atau bill of lading (B/L) dan sertifikat 
pemeriksaan barang atau certificate of inspection dari perusahaan surveyor 
atau bea dan cukai 

f. Perusahaan pelayaran menyerahkan B/L kepada eksportir 
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g. Eksportir menyerahkan B/L dan dokumen lainnya kepada Bank of Johor untuk 
mendapatkan pembayaran 

h. Bank of Johor menyelesaikan pembayaran kepada eksportir atas dasar 
penyerahan B/L 

i. Bank of Johor meneruskan B/L dan dokumen lainnya kepada BNI untuk 
diteruskan kepada importir Indonesia 

j. BNI menyampaikan B/L kepada importir untuk penyelesaian pengeluaran 
barangnya di pelabuhan setelah membayar bea masuk dan pungutan impor 
lainnya yang diwajibkan di kantor bea dan cukai 

k. Importir menyelesaikan pelunasan pembayaran dengan BNI dan Bank of Johor. 
 
A. Pengertian Akuntansi 

Menurut American Institut of Certified Publik Accountings (AICPA) akuntansi 
diartikan sebagai seni pencatatan, penggolongan, pengikhitisaran dan penyajian 
laporan atas transaksi keuangan yang terjadi di dalam rumah tangga perusahaan 
atau lembaga menurut cara yang berarti dan kemudian menafsirkan hasilnya.Dari 
pengertian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Obyek kegiatan akuntansi ialah transaksi keuangan yaitu semua peristiwa atau 

kejadian yang mempengaruhi dan mengubah posisi keuangan perusahaan. 
Contoh dari transaksi keuangan: 

o pembelian barang dagang 
o penjualan barang atau jasa 
o pembayaran gaji karyawan 
o penerimaan piutang dan sebagainya. 

2. Proses kegiatan akuntansi terdiri dari : 
a. Pencatatan transaksi 

Setiap transaksi keuangan  yang terjadi dicatat secara kronologis dan 
sistematis selama suatu periode tertentu dalam suatu buku yang disebut 
jurnal. 

b. Penggolongan transaksi 
Transaksi yang sudah dicatat kemudian digolongkan menurut jenisnya 
masing-masing. Misalnya pembelian barang dimasukkan dalam golongan 
“Pembelian”, penjualan barang dimasukkan dalam golongan “Penjualan”. 

c. Pengikhtisaran transaksi 
Transaksi yang sudah digolongkan, secara berkala, di ringkas pada suatu 
daftar tersendiri. Daftar itu dapat berupa neraca saldo dan neraca lajur. 

d. Pelaporan 
Pada jangka waktu tertentu transaksi yang sudah diringkas dilaporkan dalam  
bentuk laporan akuntansi yang disebut laporan keuangan. Laporan keuangan 
ini terdiri dari neraca, laporan laba-rugi dan laporan perubahan modal. 

e. Penafsiran 
Laporan keuangan ini dapat dipakai sebagai alat yang sangat penting untuk 
menilai, mengukur atau menafsir apa yang telah terjadi dimasa lampau dan 
untuk menafsirkan kemungkinan apa yang akan dihadapi dimasa yang akan 
datang. 
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Hasil dari penafsiran itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan 
untuk mengambil berbagai keputusan yang diperlukan. Adanya kegiatan 
penafsiran ini menunjukkan bahwa kegiatan akuntansi tidak hanya berhenti 
pada pembuatan laporan saja. 

 
B. Bidang-Bidang Akuntansi 

Sesuai dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi, akuntansi juga 
mempunyai bidang-bidang khusus (spesialisasi) sebagai hasil dari 
perkembangannya.Bidang-bidang dalam akuntansi tersebut meliputi: 
1. Akuntansi umum atau akuntansi keuangan (financial accounting) 

Yaitu akuntansi yang menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan yang bertujuan 
menghasilkan laporan keuangan, terutama yang bertujuan kepada pihak-pihak di 
luar perusahaan. 

2. Akuntansi pemeriksaan (auditing) 
Adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas 
terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan, untuk 
meneliti kebenaran data-data tersebut dan nilai kelayakan data tersebut. 

3. Akuntansi manajemen (management accounting) 
Adalah bidang akuntansi yang menitik beratkan pada informasi untuk pihak-pihak 
di dalam perusahaan.Beberapa kegunaan dari akuntansi manajemen adalah: 
mengendalikan perusahaan, memonitor arus kas, menilai alternatif dalam 
mengambil keputusan dan lain-lain. 

4. Akuntansi biaya (cost accounting) 
Adalah bidang akuntansi yang menekankan pada penerapan dan pengawasan 
biaya, terutama berhubungan dengan biaya produksi dari suatu barang.Akuntansi 
biaya tidak semata-mata mencatat bagaimana mencatat biaya-biaya dari suatu 
barang tetapi juga meliputi pengawasan dan analisa biaya. 

5. Akuntansi perpajakan (tax accounting) 
Adalah bidang akuntansi yang bertujuan memberikan data tentang perpajakan dan 
memberikan bantuan untuk perhitungan-perhitungan pajak sesuai dangan 
ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. 

6. Akuntansi anggaran (budgeting) 
Adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan rencana 
keuangan mengenai kegiatan perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu 
dimasa dating, serta analisa dan pengawasannya. 

7. Akuntansi pemerintah (governmental accounting) 
Adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan 
transaksi yang terjadi di dalam badan-badan pemerintah, dan tujuan memberikan 
informasi kepada pimpinan pemerintahan mengenai keadaan keuangan Negara, 
sehingga dapat dilakukan pengawasan terhadap keuangan Negara. 
 

C. Jabatan (Profesi) dalam bidang Akuntansi 

Seseorang yang ahli dalam bidang akuntansi disebut Akuntan. Secara garis 
besar akuntan dapat digolongkan menjadi: 

a. akuntan publik 
b. akuntan swasta 
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c. akuntan pemerintah 
d. akuntan pendidik. 

Akuntan Publik atau kadang-kadang disebut akuntan ekstern adalah akuntan 
independent yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Mereka 
bekerja secara bebas dan pada umumnya mendirikan suatu kantor akuntan. Akuntan 
publik dapat melakukan: 

o pemeriksaan akuntansi  
o jasa perpajakan 
o jasa konsultasi manajemen 
o jasa penyususnan sistem akuntansi. 

Akuntan Swasta atau disebut juga akuntan intern adalah akuntan yang 
bertugas dalam suatu perusahaan atau organisasi. 

Tugas yang dikerjakan oleh akuntan swasta dapat berupa: 
o penyusunan sistem akuntansi 
o penyusunan laporan akuntansi baik untuk pimpinan perusahaan 

maupun untuk pihak-pihak luar perusahaan  
o penyusunan anggaran 
o menangani masalah perpajakan 
o melakukan pemeriksaan intern.  

Akuntan Pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada badan-badan 
pemerintah (BPK, BPKP, Direktorat Jendral Pajak dan lain-lain).Akuntan Pendidik 
terutama bertugas dalam pendidikan akuntansi, yaitu mengajar, menyusun kurikulum 
pendidikan akuntansi dan melakukan penelitian di bidang akuntansi. 

 

PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI 

A. MENGERJAKAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI 
1. Menelaah Dasar-Dasar Akuntansi 

a. Pemakai Informasi Akuntansi Dan Kegunaaannya 
Pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi atau pemakai jasa 

akuntansi dapat dikelompokkan sebagai berikut: 
1) Pihak intern (manajer) 

Informasi akuntansi dapat digunakan oleh pimpinan atau manajemen 
sebagai bahan analisa dan interpretasi atas hasil usaha yang telah 
dicapai dan untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan telah 
sesuai dengan rencana. 

2) Pihak ekstern 
Pihak ekstern terdiri dari 
a) pemilik dan calon pemilik sangat memerlukan informasi akuntansi 

untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu 
dalam rangka untuk memperoleh keuntungan. 

b) Investor 
Untuk keamanan pelaksanaan investasinya, investor harus 
terlebih dahulu mengetahui kemampuan perusahaan yang 
bersangkutan. Oleh sebab itu, investor sangat memerlukan 
informasi akuntansi. 
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c) Kreditor 
Para kreditor atau bank sebelum memberikan pinjaman sangat 
memerlukan informasi akuntansi sebagai bahan pertimbangan 
dalam memberikan keputusan penetapan kredit. 

d) Pemerintah 
Informasi akuntansi digunakan untuk menetapkan besarnya pajak 
yang harus dibayar perusahaan tersebut.  

e) Karyawan atau pegawai 
 Informasi akuntansi dapat digunakan untuk mengetahui posisi 
keuangan serta stabilitas dan provitabilitas perusahaan. Hal ini 
penting karena menyangkut terjaminnya tingkat hidup dan masa 
depan pegawai. 

2. Prinsip-prinsip Akuntansi 
Agar informasi akuntansi bermanfaat bagi para pemakainya, maka laporan 

keuangan harus disusun dan dilaporkan berdasarkan prinsip atau standar 
tertentu yang telah teruji dan dapat diterima umum. 
1) Prinsip Kesatuan Usaha (Business Entity) 

Dalam akuntansi keuangan, perusahaan dianggap sebagai 
kesatuan ekonomi yang terpisah dari pihak-pihak yang berkepentingan 
dengan sumber-sumber perusahaan, sehingga pencatatan akuntansi 
harus terpisah antara suatu unit ekonomi tertentu dengan unit ekonomi 
lainnya. Jadi konsep kesatuan usaha adalah konsep dimana perusahaan 
dianggap suatu badan yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, 
dan terpisah dari pemilik. 

2) Prinsip Harga Perolehan (Cost Principle) 
Yang dicatat oleh akuntansi ialah harga perolehannya, yaitu harga 

yang telah disepakati pada saat peristiwa atau transaksi terjadi. 
3) Prinsip Unit moneter (Monetary Unit) 

Sasaran akuntansi adalah transaksi keuangan perusahaan, yaitu 
peristiwa atau kejadian yang mengubah posisi keuangan perusahaan. 
Karena menyangkut keuangan, maka peristiwa atau kejadian itu harus 
dapat disebutkan dengan satuan uang. 

4) Prinsip Konsistensi 
Pencatatan haruslah berdasar pada suatu prinsip, aturan atau kebiasaan 
tertentu. Penggunaan prinsip secara ajeg diperlukanagar informasi 
akuntansi dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. 

5) Prinsip Dasar Waktu (Accrual Basis) 
Akuntansi mencatat pendapatan dan beban pada saat terjadinya, 

bukan pada saat uang diterima atau dibayarkan. 
6) Prinsip Kesinambungan (Going Concern) 

Diasumsikanperusahaan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas. 
Oleh karena itu, pelaporan informasi keuangan harus dilakukan secara 
periodik.  

7) Prinsip Cukup Berarti (Material) 
 Prinsip ini mengharuskan dilakukannya pencatatan akuntansi atas 
pos-pos yang cukup berarti atau material. Suatu pos dianggap penting 
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jika penyajian/informasi pos yang bersangkutan dalam laporan keuangan 
akan berpengaruh kepada analisa dan keputusan pihak-pihak yang 
berkepentingan. 

 
c. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan, 
yang merupakan ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama suatu 
periode.Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen biasanya terdiri 
dari: 
1) Neraca, 
 Yaitu laporan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan 

pada suatu saat tertentu. 
2) Laporan Rugi Laba, 
 Yaitu laporan yang menunjukkan pendapatan dan biaya selama suatu 

periode akuntansi. 
3) Laporan Perubahan Modal, 
 Yaitu laporan yang menunjukkan perubahan modal dari awal periode 

menjadi modal akhir periode. 
 

Ad.1 Neraca 
     Neraca harus disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan 
gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan pada suatu saat 
tertentu. Di dalamnya harus menyebutkan dengan jelas golongan mana 
yang termasuk aktiva, hutang dan modal. 

Komponen-komponen neraca dapat digolongkan sebagai berikut: 
1) Aktiva  

Aktiva adalah suatu kekayaan atau sejumlah harta yang dimiliki oleh 
suatu perusahaan. Aktiva suatu perusahaan terdiri dari: 
a. Aktiva lancar 
b. Investasi Jangka Panjang 
c. Aktiva Tetap 
d. Aktiva Tetap Tidak Berwujud 
e. Aktiva Lain-lain. 
2) Hutang  

Hutang adalah semua pengorbanan yang wajib dilakukan oleh 
perusahaan dimasa yang akan datang yang disebabkan oleh 
tindakan pada masa sebelumnya. 
Hutang terdiri dari: 
a. Hutang Lancar  
b. Pendapatan yang diterima dimuka 
c. Hutang Jangka Panjang 
d. Hutang Lain-lain. 
3) Modal  

Modal adalah kekayaan bersih dari pemilik yang besarnya dapat 
diukur dengan cara mencari selisih antara jumlah aktiva dengan 
jumlah hutang. 
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4) Laporan Laba Rugi 
Adalah laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban selama 
suatu periode akuntansi. Laporan laba rugi memuat secara rinci 
pendapatan dan beban. 
5) Pendapatan 

Pendapatan adalah kenaikan atau bertambahnya aktiva perusahaan 
yang berasal dari adanya pengorbanan yang disebut beban, yang 
diperlukan dalam proses untuk menghasilkan laba 
6) Beban  

Beban adalah semua pengorbanan yang timbul, yang dapat dikaitkan 
dengan usaha untuk memperoleh pendapatan atau dengan  waktu 
terjadinya penurunan aktiva. 

B. Menganalisis Transaksi dalam Persamaan Dasar Akuntansi 
1. Bentuk Persamaan Akuntansi 

Tujuan utama mendirikan suatu perusahaan adalah mencari laba. Untuk 
mencapai tujuan tersebut perusahaan harus memiliki kekayaan, yang akan 
dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Akutansi berhubungan erat 
dengan masalah kekayaan  dan  hak atas kekayaan. 

Dalam setiap perusahaan, jumlah kekayaan yang dimiliki besarnya selalu 
sama dengan jumlah hak atas kekayaan. Kesamaan tersebut biasanya dinyatakan 
dalam suatu persamaan yang disebut: “Persamaan Akuntansi”, yaitu: 
 
Kekayaan yang dimilik oleh perusahaan disebut aktiva atau harta, sedangkan hak 
atas kekayaan disebut pasiva, jadi: 
 
 
 
 
 
 
Hak atas kekayaan perusahaan mungkin berasal dari investasi pemiliknya dan 
mungkin pula berasal dari pinjaman pihak ketiga. 
Investasi dari pemilik disebut Modal, sedang pinjaman dari pihak ketiga disebut 
Hutang, sehingga persamaan akuntansi tersebut menjadi: 
 
 
  
Hak pemilik atas kekayaan perusahaan (modal) dapat dicari dengan 
memindahkan hutang ke sisi lain, sehingga menimbulkan persamaan: 
 
 

 
2. Pencatatan Transaksi Keuangan dalam Persamaan Akuntansi  

Transaksi keuangan yang terjadi dalam sebuah perusahaan banyak 
macamnya, dan secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
Dari segi pihak yang melakukan transaksi. 

Kekayaan = Hak Atas Kekayaan 

 

Aktiva = Pasiva 

 

Aktiva = Hutang + Modal 

 

Aktiva = Hutang + Modal 
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Dari segi sumber yang mengakibatkan perubahan modal. 
 Dilihat dari segi pihak yang melakukan transaksi, transaksi keuangan dapat 
dibedakan dalam: 
1) Transaksi Ekstern 

Yaitu transaksi antara perusahaan dengan pihak di luar 
perusahaan.Misalnya: 
a) Pembelian barang dagang  
b) Penjualan barang dagang  
c) Penerimaan pelunasan piutang  
d) Pembayaran hutang  
e) Dan lain sebagainya. 

2) Transaksi Intern 
Yaitu transaksi yang terjadi di dalam perusahaan sendiri tanpa 
melibatkan pihak luar perusahaan.Misalnya: 
a) Pemakaian perlengkapan kantor 
b) Pembebanan penyusutan 
c) Pembentukan dana kas kecil 
d) Dan lain sebagainya. 

Dilihat dari segi sumber yang mengakibatkan perubahan modal, transaksi 
keuangan dapat dibedakan dalam: 
3) Transaksi Modal 

Yaitu transaksi yang menyebabkan perubahan modal, yang diakibatkan 
karena transaksi perusahaan dengan pemilik perusahaan.Misalnya: 
o Pemasukan uang oleh pemilik ke dalam perusahaan  
o Pengambilan kekayaan perusahaan oleh pemilik untuk kepentingan 

pribadi 
o Penempatan saham (dalam Perseroan Terbatas) 
o Dan lain sebagainya.  

4) Transaksi Usaha 
Yaitu transaksi yang pada akhirnya menyebabkan perubahan modal yang 
diakibatkan karena pendapatan dan biaya, atau transaksi yang 
berhubungan dengan usaha perusahaan untuk memperoleh laba. 
Misalnya: 
o Memperoleh pendapatan jasa 
o Penjualan barang dagang  
o Membayar gaji pegawai 
o Membayar biaya listrik 
o Pemakaian perlengkapan 
o Memperhitungkan beban penyusutan 
o Dan sebagainya. 

     Tiap transaksi keuangan perusahaan, seperti yang telah diuraikan di 
atas, akan mengakibatkan timbulnya berbagai perubahaan dalam ketiga 
unsur persamaan akuntansi. Perubahaan itu mungkin timbul dalam aktiva 
saja, mungkin dalam aktiva dan hutang, dan mungkin pula dalam aktiva, 
hutang dan modal. Meskipun timbul perubahan, jumlah aktiva besarnya 
selalu sama dengan pasiva (hutang dan modal). 
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3. Contoh Soal 
     Untuk menggambarkan hal ini, akan diberikan contoh pencatatan 

transaksi keuangan dalam  persamaan akuntansi. 
 Tuan Yudi  pada tanggal 1 Maret 2002 telah mendapat ijin untuk 

mendirikan perusahaan angkutan yang di beri nama “Perusahaan Angkutan 
Yudi”, disingkat  “P.A Yudi”. Transaksi yang dilakukan oleh P.A Yudi, selama 
bulan Maret 2002 sebagai berikut. 

 
Transaksi 1  
Pada tanggal 1 Maret 2002, Yudi menyetorkan uang tunai sebesar Rp 
250.000.000 sebagai modal perusahaannya. 
Akibat dari transaksi ini: 
a. Timbul aktiva  kas Rp 250.000.000 dalam perusahaan. 
b. Modal dalam perusahaan bertambah Rp 250.000.000. 
Persamaan  akuntansi P.A  Yudi sebagai berikut (dalam ribuanrupiah) 

AKTIVA  =  MODAL  
 

 Kas   =  Modal, Yudi 
 

 1) + 250.000 =  + 250.000 
  

Transaksi 2 
Pada tanggal 6 Maret 2002, Yudi meminjam uang kepada bank sebesar Rp 
50.000.000 untuk kepentingan perusahaan. 
Akibat dari transaksi ini: 
a. aktiva kas bertambah Rp 50.000.000 
b. timbul hutang pada bank Rp 50.000.000 

 persamaan akuntansi P.A Yudi menjadi (dalam ribuan rupiah): 
AKTIVA     =  HUTANG          + MODAL  

 Kas    = Hutang bank     + Modal, Yudi 
 S   250.000     =        -   250.000 

2) + 50.000     = + 50.000       - 
  300.000     =    50.000     + 250.000 

 
Transaksi 3  

Tanggal 8 Maret 2002, P.A Yudi membeli dengan tunai kendaraan untuk 
angkot seharga Rp 80.000.000 
Akibat dari transaksi ini: 
a. aktiva kas berkurang Rp 80.000.000 
b. timbul aktiva baru kendaraan dengan harga Rp 80.000.000 

persamaan akuntansi P.A Yudi menjadi (dalam ribuan rupiah): 
AKTIVA  = HUTANG + MODAL  

Kas     +  Kendaraan = Hutang bank + Modal, Yudi 
  S.     300.000             -   =      50.000            + 250.000 
 3) - 80.000  + 80.000  = -                - 
 220.000  +  80.000  = 50.000           + 250.000 
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Transaksi 4 
Tanggal 10 Maret 2002, P.A Yudi membeli secara kredit berbagai 
perlengkapan: oli, minyak rem, dan bermacam perlengkapan kendaraan 
sebesar Rp 3.000.000 
Akibat dari transaksi ini: 
a. aktiva perlengkapan bertambah Rp 3.000.000 
b. timbul hutang usaha  Rp 3.000.000 

persamaan akuntansi P.A Yudi menjadi (dalam ribuan rupiah) 
AKTIVA =  HUTANG +MODAL 
 

     Kas     + perleng- +    kendaraan = Hutang +Hutang+ Modal 
                  kapan                                              bank       Usaha       Yudi 
S. 220.000      -          +    80.000     =    50.000        -     + 250.000 
4)   -         + 3.000           -                          =     -         + 3.000       - 
 
    220.000 + 3.000    +   80.000                 =  50.000   + 3.000  +250.000 
 

Transaksi 5 
Tanggal 15 Maret 2002, P.A Yudi membayar per kas hutangnya kepada 
supplier Rp 2.000.000. 
Akibat dari transaksi ini: 

a. aktiva kas berkurang Rp 2.000.000 
b. Hutang usaha kepada supplier berkurang Rp 2.000.000. 

persamaan akuntansi P.A Yudi menjadi (dalam ribuan rupiah): 
AKTIVA =  HUTANG +MODAL 
 

     Kas     + perleng- +    kendaraan = Hutang +Hutang+ Modal 
                  kapan                                              bank       Usaha       Yudi 
S. 220.000 + 3.000    +80.000          =  50.000   + 3.000  +250.000 
5) – 2.000        -               -                          =     -         - 2.000          -         
 
   218.000 + 3.000  +   80.000                   =  50.000  + 1.000  + 250.000 

 
Transaksi 6  
Tanggal 20 Maret 2002, P.A Yudi memperoleh pendapatan jasa angkutan 
sebesar Rp 12.000.000, diterima tunai. 
Akibat dari transaksi ini: 
a. aktiva kas bertambah Rp 12.000.000 
b. karena transaksi tersebut tidak menimbulkan perubahan pada aktiva yang 

lain maupun hutang, maka besarnya modal bertambah dengan Rp 
12.000.000 dari pendapatan jasa (ingat: pendapatan menambah Modal). 
persamaan akuntansi P.A Yudi menjadi (dalam ribuan rupiah): 
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AKTIVA =  HUTANG +MODAL 
 

     Kas     + perleng- +    kendaraan = Hutang+Hutang+Modal 
                  kapan                                              bank       Usaha       Yudi 
S.   218.000 + 3.000  + 80.000    =  50.000   + 1.000   +250.000 
6) + 12.000       -             -                           =      -             -        +12.000 
 
    230.000 + 3.000    +  80.000                   = 50.000  + 1.000   + 262.000 
 

Transaksi 7 
Tanggal 25 Maret 2002, P.A Yudi mendapat borongan jasa angkutan Rp 
6.000.000 yang tidak langsung dibayar tunai. 
Akibat dari transaksi ini: 
a. aktiva Piutang Usaha bertambah dengan Rp 6.000.000 
b. karena transaksi tersebut tidak menimbulkan perubahan pada aktiva yang 

lain maupun hutang, maka besarnya modal bertambah Rp 6.000.000 dari 
pendapatan jasa. 

persamaan akuntansi P.A Yudi menjadi (dalam ribuan rupiah): 
AKTIVA =  HUTANG+ MODAL 
 

     Kas     +Piutang +perleng- +kendaraan = Hutang+Hutang+Modal 
                 Usaha      kapan                             bank      Usaha       Yudi 
S. 230.000      -       +   3.000  +80.000    =  50.000  + 1.000    +262.000 
7)   -          + 6.000       -            -                =    -               -       +   6.000 
 
    230.000 + 6.000  + 3.000  + 80.000        = 50.000    + 1.000    +268.000 
 

Transaksi 8  
Tanggal 27 Maret 2002, P.A Yudi menerima piutang dari borongan jasa 
angkutan Rp 3.000.000 per kas. 
Akibat dari transaksi ini: 
a. aktiva kas bertambah Rp 3.000.000 
b. aktiva piutang usaha berkurang Rp 3.000.000 

persamaan akuntansi P.A Yudi menjadi (dalam ribuan rupiah): 
AKTIVA =  HUTANG+ MODAL 
 

     Kas     +Piutang +perleng- +kendaraan = Hutang+Hutang+Modal 
                 Usaha      kapan                               bank        Usaha       Yudi 
S. 230.000 + 6.000  + 3.000   +80.000    =  50.000  +1.000    + 268.000 
8)  + 3.000  -3.000          -             -            =      -                -            - 
 
    233.000 +3.000   + 3.000  + 80.000      =     50.000 + 1.000   + 268.000 
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Transaksi 9  
Tanggal 28 Maret 2002, di bayar tunai biaya-biaya yang menjadi beban P.A 
Yudi: 
- Gaji sopir dan kernet Rp 2.000.000 
- Bensin Rp 1.500.000, makan dan minum Rp 500.000, biaya lain-lain Rp Rp 
1.000.000 

Akibat dari transaksi ini: 
a. aktiva kas berkurang Rp 5.000.000 
b. karena transaksi tersebut tidak menyebabkan perubahan aktiva yang lain 

dan   hutang, maka  besarnya  modal   berkurang   dengan Rp 5.000.000 
 untuk pembayaran: gaji   Rp 2.000.000 
    bensin   Rp 1.500.000 
    makan   Rp 500.000 
    biaya lain-lain   Rp 1.000.000 

persamaan akuntansi P.A Yudi menjadi (dalam ribuan rupiah): 
AKTIVA =  HUTANG +MODAL 
 

     Kas     +Piutang +perleng- +kendaraan = Hutang+Hutang+Modal 
                 Usaha      kapan                            bank        Usaha       Yudi 
S. 233.000+3.000   +3.000  +  80.000    =  50.000   +1.000    +268.000 
9)  -5.000      -         -             -                    =   -              -            - 5.000 
 
    228.000+3.000 + 3.000    +  80.000          = 50.000+ 1.000    +  263.000 
 

Transaksi 10 
Tanggal 29 Maret 2002, P.A Yudi mengangsur pinjaman pada bank sebesar Rp 
30.000.000 ditambah bunga Rp 2.000.000. 
Akibat dari transaksi ini: 
a. aktiva kas berkurang dengan Rp 32.000.000 
b. hutang bank berkurang Rp 30.000.000 dan modal berkurang Rp 2.000.000 

karena bunga yang dibayar merupakan biaya perusahaan (Biaya bunga 
mengurangi Modal). 

persamaan akuntansi P.A Yudi menjadi (dalam ribuan rupiah): 
AKTIVA                                           =  HUTANG +MODAL 
 

     Kas     +Piutang +perleng- +kendaraan  = Hutang +Hutang +Modal 
                 Usaha      kapan                              bank        Usaha       Yudi 
S.   228.000+3.000  +3.000  +80.000      =  50.000   +1.000    +263.000 
10)  -32.000     -              -             -           =  -30.000           -        - 2.000 
 
      196.000 +3.000 + 3.000 +80.000          =  20.000    + 1.000  + 261.000 
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Transaksi 11 
Tanggal 30 Maret 2002, Yudi mengambil uang Rp 1.000.000 dari perusahaan 
untuk keperluan pribadinya. 
Akibat dari transaksi ini: 
a. aktiva kas berkurang Rp 1.000.000 
b. Karena tidak ada perubahan dalam aktiva yang lain maupun hutang, 

berkurangnya kas itu akan mengakibatkan modal berkurang Rp 1.000.000 
(Pengambilan untuk keperluan pribadi mengurangi Modal). 

AKTIVA =  HUTANG +MODAL 
 

     Kas     +Piutang +perleng- +kendaraan = Hutang +Hutang+Modal 
                 Usaha      kapan                               bank        Usaha       Yudi 
S.   196.000  +3.000  + 3.000  +80.000       =  20.000   + 1.000   +261.000 
11)  - 1.000        -            -            -              =      -               -         - 1.000 
 
      195.000 + 3.000 + 3.000  + 80.000        = 20.000    +1.000   +260.000 
 

Transaksi 12 
Tanggal 31 Maret 2002, nilai perlengkapan yang masih ada tinggal Rp 
1.000.000 
Akibat dari transaksi ini: 
a. Nilai perlengkapan berkurang Rp 2.000.000, karena telah dipakai untuk 

kegiatan perusahaan. 
b. Berkurangnya perlengkapan Rp 2.000.000 untuk kegiatan usaha, 

merupakan salah satu dari transaksi intern yang harus dicatat, karena tidak 
menimbulkan perubahan pada aktiva yang lain dan hutang, mengakibatkan 
modal berkurang Rp 2.000.000 (pemakaian perlengkapan mengurangi 
modal).  

persamaan akuntansi P.A Yudi menjadi (dalam ribuan rupiah): 
AKTIVA =  HUTANG +MODAL 
 
     Kas     +Piutang +perleng- +kendaraan = Hutang +Hutang+Modal 
                 Usaha      kapan                               bank        Usaha       Yudi 
S.    195.000+3.000   +3.000   +80.000   =  20.000   + 1.000   +260.000 
12)     -           -        - 2.000       -                  =    -                -        - 2.000 
 
     195.000+3.000    +1.000   +80.000 = 20.000   +1.000     

 
Secara lengkap, pencatatan semua transaksi keuangan tersebut ke dalam 
daftar persamaan dasar akuntansi adalah sebagai berikut. 
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Tgl  
HARTA HUTANG + MODAL 

KET. 
Kas Piutang 

Usaha 
Perlengkap 

an Kendaraan Hutang 
Bank 

Hutang 
Usaha Modal Yudi 

1/3 250.000.000 - - - - - 250.000.000 Investasi Kas 
6/3 50.000.000 - - -  50.000.000 - - Pinjam Bank  
  300.000.000 - - -  50.000.000 - 250.000.000   

8/3 (80.000.000) - - 80.000.000 - - - Beli Kendaraan 
   220.000.000 - - 80.000.000  50.000.000 - 250.000.000   

Beli Perlengkapan 10/3 - -  3.000.000 - -  3.000.000 - 
  220.000.000 -     3.000.000 80.000.000  50.000.000 3.000.000 250.000.000   

Membayar Hutang 15/3 (2.000.000) - - - -  (2.000.000) - 
  218.000.000 - 3.000.000 80.000.000  50.000.000 1.000.000 250.000.000   

Jasa Angkutan 20/3  12.000.000 - - - - - 12.000.000 
 230.000.000 - 3.000.000 80.000.000 50.000.000 1.000.000 262.000.00 

Jasa Angkutan 25/3 - 6.000.000 - - - - 6.000.000 
 230.000.000 6.000.000 3.000.000 80.000.000 50.000.000 1.000.000 268.000.000 

Terima tagihan 27/3 3.000.000 (3.000.000
) - - - - - 

 233.000.000 3.000.000 3.000.000 80.000.000 50.000.000 1.000.000 268.000.000 Dibayar Biaya-
biaya 28/3 (5.000.000) - - - - - (5.000.000) 

 228.000.000 3.000.000 3.000.000 80.000.000 50.000.000 1.000.000 263.000.000 
Bayar 
Hutang/Bunga 29/3 (32.000.000) - - - (30.000.000

) - (2.000.000) 

 196.000.000 3.000.000 3.000.000 80.000.000 20.000.000 1.000.000 261.000.000 
Pengambilan prive 30/3 (1.000.000) - - - - - (1.000.000) 

 195.000.000 3.000.000 3.000.000 80.000.000 20.000.000 1.000.000 260.000.000 Pemakaian 
Perlengkapan 31/3 - - (2.000.000) - - - (2.000.000) 
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TUGAS 
1. Isi dan lengkapilah pernyataan di bawah ini: 

No. Pemakai Informasi Manfaat Informasi Akuntansi 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
   

No. Bidang Spesialisasi 
Akuntansi Lingkup kegiatan 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
 

2. Berilah tanda silang (x) pada kolom berikut ini yang sesuai, jika jawaban: 
A. Bertambahnya harta diimbangi dengan berkurangnya harta yang lain 

B. Bertambahnya harta diimbangi dengan bertambahnya hutang 
C. Bertambahnya harta diimbangi dengan bertambahnya modal 
D. Berkurangnya harta diimbangi dengan berkurangnya hutang  
E. berkurangnya harta diimbangi dengan berkurangnya modal 

  
No Transaksi A B C D E 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4.  
 
5. 
 
6. 
 
7.  
 
8.  
 
9. 
 
10. 
 

Dibeli secara tunai peralatan kantor seharga Rp 
1.000.000,00 
Dibeli perlengkapan secara kredit seharga Rp 
600.000,00 
Pemilik mengadakan investasi tambahan berupa 
uang tunai Rp 10.000.000,00 
Pemilik mengambil uang tunai untuk digunakan 
secara pribadi Rp 500.000,00 
Dibayar angsuran hutang atas pembelian 
perlengkapan sebesar Rp 300.000,00 
Telah diselesaikan jasa untuk langganan dengan 
biaya yang diperhitungkan sebesar Rp 1.600.000,00 
Diterima sebagian pelunasan piutang dari 
langganan sebesar Rp 600.000,00 
Diterima pendapatan atas jasa yang telah diberikan 
sebesar Rp 800.000,00 
Diadakan penyusutan atas peralatan sebesar Rp 
100.000,00 
Pemakaian perlengkapan kantor untuk sebulan 
sebesar Rp 200.000,00 
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No Transaksi A B C D E 
11. 
 
12. 
 
13. 
 
14. 
 
15.  

Dibayar listrik, air, dan telepon selama sebulan 
sebesar Rp 450.000,00 
Dibayar iklan dalam rangka memperluas pemasaran 
sebesar Rp 150.000,00 
Diterima pendapatan atas jasa yang telah diberikan 
sebesar Rp 900.000,00 
Diterima pelunasan piutang dari langganan sebesar 
Rp 1.000.000,00 
Dibayar gaji pegawai untuk sebulan sebesar Rp 
800.000,00 

 
3. Jawab pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Apa yang menjadi sasaran pencatatan akuntansi ? Jelaskan ! 
2. Apa kegunaan informasi akuntansi bagi pemilik perusahaan ? 
3. Jelaskan tentang perbedaan tugas antara Akuntan pemerintah dengan 

Akuntan swasta ! 
4. Apa yang dimaksud dengan prinsip kesatuan usaha ? Jelaskan dan berikan 

contoh ! 
5. Sebutkan tahap-tahap kegiatan dalam proses akuntansi ! 

 
4. Berikut ini beberapa transaksi yang diperoleh dari usaha bioskop tuan Agung. 

1. Tuan Agung mendirikan perusahaan jasa bioskop “Agung Teater” dengan 
menyetor uang ke bank sebagai modal Rp 100.000.000.  

2. Dibeli gedung dengan cek no. 0091 Rp 80.000.000. 
3. Dibeli dari toko Anda alat bioskop Rp 30.000.000, dari jumlah ini dibayar 

dengan cek no. 0092 Rp 10.000.000, sisanya diangsur 5 kali tiap bulan. 
4. Dikirimkan faktur kepada PT. Maju rekening iklan selama 1 bulan Rp 600.000. 
5. Diterima pendapatan bioskop dan disetor ke bank Rp 40.000.000. 
6. Diambil untuk keprluan pribadi uang tunai Rp 1.000.000. 
7. Dibayar sewa film selama 1 bulan Rp 1.500.000. 
8. Diterima dari PT Maju angsuran dari rekening iklan Rp 500.000. 
9. Dibayar utang kepada toko Anda (soal nomor 3) sebesar Rp 4.000.000. 
10. Dibayar gaji karyawan Rp 2.000.000. 

Catatlah transaksi tersebut ke dalam daftar persamaan dasar akuntansi  
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SIKLUS AKUNTANSI PERUSAHAAN JASA DAN DAGANG 
 
A. MENGELOLA DOKUMEN TRANSAKSI 

Biasanya kalau ingin ada bukti bahwa Anda telah berbelanja, Anda akan 
meminta tanda bukti tersebut, baik berupa catatan biasa atau bentuk yang formal 
atau yang sebenarnya. Tanda bukti tersebut dipakai sebagai sumber pencatatan 
yang merupakan dokumen sumber dalam proses siklus akuntansi. 

Kalau digambarkan siklus akuntansi pada tahap pencatatan akuntansi 
perusahaan jasa adalah sebagai berikut 

 
1. Macam-Macam Bukti Pencatatan 

a. Bukti Transaksi Intern 
Bukti transaksi intern adalah bukti transaksi yang khusus dibuat oleh 

intern dan dibuat untuk intern perusahaan. Yang termasuk bukti intern 
adalah sebagai berikut. 
1) Bukti Kas Masuk 

Bukti kas masuk adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah 
menerima uang secara cash atau secara tunai. 

Coba Anda perhatikan contoh bukti kas masuk berikut ini: 

 
2) Bukti Kas Keluar 

Bukti kas keluar adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah 
mengeluarkan uang tunai, seperti pembelian dengan tunai atau 
pembayaran gaji, pembayaran utang atau pengeluaran-pengeluaran 
yang lainnya. Untuk lebih memahami, coba Anda perhatikan contoh di 
bawah ini. 
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3) Memo 
Apa yang dimaksud dengan memo? Memo adalah bukti 

pencatatan antar bagian atau manager dengan bagian-bagian yang 
ada di lingkungan perusahaan. Coba Anda perhatikan contoh di bawah 
ini! 

 
 

b. Bukti Transaksi Ekstern 
Setelah Anda mempelajari bukti transaksi intern barangkali telah 

memahaminya, mari kita lanjutkan materi kita yang berhubungan dengan 
bukti transaksi ekstern. Bukti transaksi ekstern adalah bukti pencatatan 
transaksi yang berhubungan dengan pihak di luar perusahaan. Misalnya 
kuitansi, faktur, nota kontan, nota debet, nota kredit dan cek.  
1) Faktur 

Faktur adalah tanda bukti telah terjadi pembelian atau penjualan 
secara kredit. Faktur dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pihak 
pembeli. Bagi penjual faktur yang diterima disebut faktur penjualan. 
Biasanya faktur dibuat rangkap sesuai dengan kebutuhan. Lembaran 
pertama untuk pembeli, lembaran kedua untuk penjual dan lembaran 
ketiga untuk arsip. 
Perhatikan contoh faktur berikut ini: 

 
2) Kuitansi 

Yang dimaksud dengan kuitansi adalah bukti penerimaan 
sejumlah uang yang ditanda tangani oleh penerima uang dan 
diserahkan kepada yang membayar sejumlah uang tersebut. 

Lembaran kuitansi terdiri dari 2 bagian, bagian sebelah kanan 
diberikan kepada pihak yang membayar dan bagian kiri yang tertinggal 
disebut soice (dibaca sus) sebagai arsip penerima uang. Untuk lebih 
memahami, perhatikan contoh di bawah ini: 
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Untuk lebih jelas lagi, coba Anda beli buku kuitansi, biasanya 

tersedia di toko-toko dan amati dengan sungguh-sungguh. Apabila 
Anda sudah memahami tentang bukti transaksi yang disebut kuitansi, 
baiklah kita lanjutkan ke bukti transaksi ekstern lainnya. 

3) Nota 
Apa yang dimaksud dengan nota? Nota adalah bukti atas pembelian 

sejumlah barang secara tunai. Nota dibuat oleh pedagang dan diberikan 
kepada pembeli. Biasanya nota dibuat rangkap dua, satu lembar untuk 
pembeli dan lembaran kedua untuk penjual. 
Perhatikan contoh nota di bawah ini! 

 
Setelah Anda mempelajari bukti pencatatan yang disebut nota, kita 

lanjutkan dengan bentuk yang lainnya yaitu: 
4) Nota Debet 

Nota debet adalah bukti perusahaan telah mendebet perkiraan 
langganannya disebabkan karena berbagai hal.  

Nota debet dikirimkan oleh perusahaan kepada langganannya karena 
barang yang dibeli dikembalikan, bisa disebabkan rusak atau tidak sesuai 
dengan pesanan dan penjual setuju barangnya diterima kembali atau 
harganya dikurangi. 

 
Perhatikan contoh Nota Debet berikut ini! 
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5) Nota Kredit  
Apa yang dimaksud dengan nota kredit? Nota kredit adalah bukti bahwa 

perusahaan telah mengkredit perkiraan langganannya yang disebabkan oleh 
berbagai hal. Nota kredit dikirimkan oleh perusahaan kepada langganannya 
sehubungan barang yang dijual tidak cocok atau rusak, untuk itu penjual 
setuju menerima barangnya. 
Perhatikan contoh Nota Kredit di bawah ini: 

 
6) Cek 

Apakah Anda sudah pernah mendengar apa yang dimaksud dengan cek? 
Dan pernahkah Anda melihat bagaimana bentuknya? Yang dimaksud dengan 
cek adalah surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di 
Bank, agar Bank membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya 
tercantum dalam cek tersebut. Pihak-pihak yang berhubungan dalam 
pengeluaran cek tersebut adalah: 
- Pihak penarik, yaitu pihak yang mengeluarkan dan menandatangani cek 
tersebut. 
- Pihak penerima, yaitu pihak yang menerima pembayaran cek tersebut. 
 
Perhatikan contoh nota di bawah ini! 

 
 
B. MEMPROSES ENTRI JURNAL 

Buku Jurnal 
Nama dan kode akun yang sesuai dari setiap transaksi selanjutnya akan 

dicatat dalam buku jurnal. Terdapat dua bentuk jurnal, yaitu jurnal umum dan jurnal 
khusus. Buku jurnal umum biasanya digunakan oleh perusahaan yang volume 
transaksinya masih terbatas. Pada perusahaan yang sudah berkembang, dengan 
transaksi yang kompleks dan frekuensi yang tinggi, penggunaan jurnal khusus 
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dipandang lebih tepat.  Oleh karena itu, bentuk jurnal mana yang akan digunakan 
dalam suatu perusahaan akan tergantung pada besarnya perusahaan dan sifat 
operasinya.  
1. Jurnal Umum 

Buku jurnal umum digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan 
yang terjadi di perusahaan.  
Contoh buku jurnal umum adalah sebagai berikut: 

(1)  Halaman : 
Tanggal No. 

Bukti 
Keterangan Ref Debit Kredit 

2 3 4 5 6 7 

             
 

Penjelasan penggunaan kolom-kolom : 
a. Setiap halaman jurnal diberi nomor urut referensi. 
b. Kolom tanggal dipergunakan untuk mencatat : 

1) Tahun, ditulis pada bagian atas kolom pertama. 
2) Bulan, ditulis sekali saja pada baris pertama, kecuali kalau bulannya 

berubah. 
3) Tanggal, ditulis sekali saja untuk setiap transaksi yang terjadi pada hari 

itu. 
c. Kolom nomor bukti, dipergunakan untuk mencatat nomor bukti transaksi 

(dokumen) yang dijadikan dasar pencatatan dalam jurnal. 
d. Kolom keterangan, dipergunakan untuk mencatat : 

1) Nama perkiraan yang didebit (ditulis agak tepi paling kiri). 
2) Nama perkiraan yang harus dikredit (ditulis agak ke kanan sedikit). 
3) Penjelasan singkat dari transaksi. 

e. Kolom referensi, dipergunakan untuk mencatat nomor kode perkiraan yang 
bersangkutan dalam buku besar. 

f. Kolom debit, dipergunakan untuk jumlah uang yang harus didebit dalam 
perkiraan yang bersangkutan. 

g. Kolom kredit, dipergunakan untuk mencatat jumlah uang yang harus dikredit 
dalam perkiraan yang bersangkutan. 

h.  
Ad. 1.1 Proses Mengerjakan Jurnal 

Sebelum transaksi dicatat dalam jurnal, maka setiap transaksi harus 
dianalisis lebih dulu. Urut-urutan yang harus diikuti dalam menganalisa 
sebuah transaksi adalah sebagai berikut: 
1) Tentukan apakah perkiraan yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut 

merupakan perkiraan Aktiva, Hutang, Modal, Pendapatan, atau Biaya. 
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2) Tentukan apakah perkiraan yang terpengaruh oleh transaksi tersebut 
mengalami penambahan dan pengurangan. 

3) Tentukan apakah pengaruh penambahan atau pengurangan di atas 
harus dicatat sebagai debit atau kredit. 

Setelah transaksi dianalisis menurut cara di atas, selanjutnya hasil 
analisis tersebut dicatat dalam jurnal. 
 
Ad. 1.2 Contoh Soal 
Di bawah ini diberikan contoh untuk menggambarkan pencatatan 
transaksi dalam jurnal. 
Transaksi 1 
Tanggal 1 Maret 2000, Hasan menyetorkan modal sebesar Rp 
80.000.000 ke dalam  perusahaannya (bukti No.001). 
Analisis transaksi 
a. Perkiraan yang terpengaruh: Aktiva dan Modal 
b. Nama perkiraan yang terpengaruh adalah: 
Kas, bertambah 

Modal, Hasan, bertambah 
c. Debit : Kas Rp 80.000.000,  karena aktiva bertambah 

Kredit : modal Hasan Rp 80.000.000,  karena modal bertambah.  
Transaksi 2 
Tanggal 6 Maret 2000, Hasan meminjam uang pada Bank sebesar Rp 
30.000.000 untuk  perusahaannya (bukti No.002). 
Analisis transaksi 
a. Perkiraan yang terpengaruh: Aktiva dan Hutang 
b. Nama perkiraan yang terpengaruh adalah: 
     Kas, bertambah 
     Hutang Bank, bertambah 
c. Debit : Kas Rp 30.000.000, karena aktiva bertambah 
     Kredit : Hutang Bank Rp 30.000.000 karena hutang bertambah.  

Transaksi 3 
Tanggal 8 Maret 2000, Hasan membeli dengan tunai sebuah 
kendaraan seharga Rp 60.000.000 untuk  perusahaannya (bukti 
No.003). 
Analisis transaksi 

a. Perkiraan yang terpengaruh: Aktiva  
b. Nama perkiraan yang terpengaruh adalah: 

Kas, berkurang 
kendaraan, bertambah 

c. Debit : Kendaraan Rp 60.000.000,   karena aktiva bertambah 
Kredit : Kas Rp 60.000.000,   karena aktiva berkurang 

Pencatatan transaksi  ke dalam buku jurnal sebagai berikut. 
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Halaman : 1 

Tgl No. 
Bukti Keterangan Ref Debit Kredit 

2000 
Maret 

 
 
 

 
 

1 
 
 

6 
 
 

8 

 
 

001 
 
 

002 
 
 

003 

 
 
Kas 
      Modal, Hasan 
(Penyetoran awal) 
Kas 
      Hutang Bank 
(Pinjaman dr bank) 
Kendaraan 
      Kas 
(pemb. Kendaraan) 
 

 Rp 
 
 80.000.000 

 
30.000.000 

 
 
60.000.000 

 

Rp 
 
 

80.000.000 
 
 

30.000.000 
 
 

60.000.000 

 
2. Jurnal Khusus 

Apabila transaksi yang harus dicatat banyak, penggunaan jurnal umum 
menjadi kurang efisien. Di samping itu, jika transaksi-transaksi yang diolah 
adalah homogen, penggunaan jurnal khusus akan banyak menghemat waktu, 
tenaga dan biaya. Buku jurnal khusus mempunyai keuntungan-keuntungan 
sebagai berikut: 
a) Dalam buku jurnal khusus dapat disediakan kolom-kolom khusus untuk 

beberapa jenis transaksi tertentu. Dengan cara ini penulisan nama akun 
pada waktu membuat ayat jurnal tidak perlu dilakukan untuk tiap-tiap 
transaksi. Pemindah-bukuan transaksi dari jurnal ke buku besar dapat 
dilakukan sekaligus untuk transaksi-transaksi yang terjadi selama suatu 
periode. Apabila pencatatan dilakukan dalam jurnal umum, pemindahan ke 
buku besar harus dilakukan untuk tiap-tiap transaksi. Pada waktu membuat 
ayat jurnal nama akun juga harus ditulis untuk setiap transaksi. 

b) Setiap buku jurnal khusus dapat digunakan untuk mencatat satu jenis 
transaksi saja, sehingga memungkinkan pembagian tugas pencatatan 
kepada beberapa orang. 

Sesuai dengan kegiatannya, untuk sebuah perusahaan dagang, buku 
jurnal khusus yang perlu disediakan adalah: 
(1) Buku penjualan (sales journal).  

Buku jurnal ini digunakan untuk mencatat penjualan barang dagangan 
yang dilakukan secara kredit. Dalam buku jurnal ini akan terlihat akun 
piutang dagang dan penjualan. 

(2) Buku penerimaan kas (cash receipt journal).  
Buku jurnal ini digunakan untuk mencatat semua penerimaan uang, 
termasuk penjualan tunai dan penerimaan tagihan. 

(3) Buku pembelian (purchases journal). Buku jurnal ini digunakan untuk 
mencatat pembelian barang dagang secara kredit. Dalam buku jurnal 
ini akan terlihat akun pembelian dan utang dagang. 
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(4) Buku pengeluaran kas (cash disbursement journal). Buku jurnal ini 
digunakan untuk mencatat semua pengeluaran uang yang dilakukan 
oleh perusahaan, termasuk pembelian barang dagang tunai dan 
pembayaran utang. 

(5) Buku memorial. Buku jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi-
transaksi yang tidak dapat dicatat dalam empat buku jurnal 
sebelumnya. 

Ad. (1) Buku Penjualan 
Semua transaksi penjualan barang dagangan secara kredit 

akan dicatat dalam buku penjualan. Pada Buku penjualan terdapat 
kolom “nama pelanggan” untuk mencatat nama-nama debitur. Kolom 
“jumlah” menunjukkan jumlah penjualan dan tagihan yang besarnya 
selalu sama. 

 
Buku Penjualan 

Tanggal Nomor  
Faktur 

Nama Pelanggan Ref Jumlah 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
Ad. (2) Buku Penerimaan Kas 

Semua transaksi yang menambah jumlah uang kas dicatat 
dalam buku penerimaan kas (cash receipt journal). Uang kas dapat 
diterima dari berbagai sumber, misalnya setoran modal dari pemilik, 
pencarian kredit bank, penjualan tunai, penagihan piutang, dan 
penagihan wesel tagih serta bunganya. Dalam perusahaan dagang, 
sumber penerimaan kas yang paling sering terjadi adalah penjualan 
tunai dan penagihan piutang dagang. 

Oleh karena buku penerimaan kas dirancang untuk mencatat 
semua penerimaan uang, maka buku harian ini harus mempunyai 
kolom khusus, “debit kas”. Jumlah kolom dan judul untuk akun-akun 
lain ditentukan oleh sering tidaknya suatu transaksi terjadi. 
Penerimaan uang kas yang sering terjadi berasal dari penjualan tunai 
dan penagihan piutang. Di samping itu, masih terdapat penerimaan 
uang kas dari sumber-sumber lain yang terjadi secara insidentil. Oleh 
karena itu, buku penerimaan kas seperti yang digambarkan di bawah 
ini mempunyai kolom-kolom sebagai berikut: 

 
 

MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI EKONOMI 325 



Untuk sisi debit: 
o Kas. 
o Potongan Penjualan.  

Untuk sisi kredit: 
o Piutang Dagang. 
o Penjualan. 
o Serba-serbi. 

Kolom serba-serbi digunakan untuk mencatat sisi kredit pada 
setiap akun yang tidak terdapat dalam kolom-kolom khusus. 

Kolom penjualan digunakan untuk mencatat penjualan barang 
dagang secara tunai. 

Kredit pada akun piutang dagang sebagai akibat dari penerimaan 
tagihan dicatat dalam kolom “Piutang Dagang”. 

Buku Penerimaan Kas 

Tanggal Nomor 
Bukti 

Ketera-
ngan Ref 

Debit Kredit 

Kas 
Potongan 
penjualan 

Serba-
serbi Penjualan 

Piutang 
Dagang 

         
 
 

 
Ad. (3) Buku Pembelian 

Barang yang paling sering dibeli secara kredit oleh sebuah 
perusahaan dagang adalah: 
o Barang dagang untuk dijual kembali kepada langganan. 
o Perlengkapan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan. 
o Peralatan dan aktiva tetap yang lain. 

Oleh karena bermacam-macamnya pembelian yang 
dilakukan, maka buku pembelian (purchases journal) harus 
dirancang agar dapat digunakan untuk mencatat semua pembelian 
kredit. Banyaknya kolom khusus dalam buku pembelian 
tergantung pada sifat perusahaan dan frekuensi pembelian.  

Jumlah yang harus dikredit untuk setiap transaksi dicatat 
dalam kolom “hutang dagang”. Dua kolom yang lain digunakan 
untuk mengumpulkan jumlah-jumlah yang harus didebit ke 
masing-masing akun yang bersangkutan. Kolom “pembelian” 
digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang. 

Kolom terakhir adalah “serba-serbi” yang digunakan untuk 
mencatat pembelian secara kredit barang-barang yang tidak 
disebutkan dalam kolom khusus yang disediakan. Nama kreditur 
dan akun yang harus didebit dicantumkan pada kolom 
“keterangan”. Jumlah yang harus didebit dicantumkan dalam 
kolom “Serba-serbi”. 
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Buku Pembelian 

Tanggal Nomor 
Faktur Keterangan Ref. 

Debit Kredit 
Pembelian Serba-serbi Utang dagang 

              
 

Ad. (4) Buku Pengeluaran Kas 
Buku pengeluaran kas digunakan untuk mencatat semua 

pengeluaran uang yang dilakukan perusahaan. Banyaknya kolom 
khusus yang harus disediakan dalam buku pengeluaran kas (sama 
dengan jurnal-jurnal lain yang telah dibicarakan) tergantung pada 
sifat dan frekuensi terjadinya transaksi. Tentu saja kolom “Kas” 
harus diadakan. Pembayaran utang biasanya terjadi cukup sering, 
sehingga diperlukan kolom khusus untuk “Utang Dagang” dan 
“Potongan Pembelian”.  

 
Buku Pengeluaran Kas 

Tanggal 
Nomor Bukti 
Pengeluaran 

Kas 

Nomor 
Check Keterangan Ref 

Debit Kredit 
Serba-
serbi 

Hutang 
dagang 

Potongan 
pembelian Kas 

                  
 

Ad. (5)Buku Memorial 
 Terdapat beberapa transaksi seperti pengembalian barang 

dagangan yang telah dijual, transaksi pengakuan beban yang 
terutang, dan transaksi lain yang tidak dapat dicatat pada buku 
jurnal sebelumnya. Untuk itu disediakan buku tersendiri yang 
disebut buku memorial. Bentuk buku ini sama dengan buku jurnal 
umum. 

 
Buku Memorial 

Tgl No. 
Bukti Keterangan Ref Debit Kredit 
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Ad. Perusahaan Dagang 
1. Akuntansi Pembelian 

Pembelian barang dagangan yang dilakukan perusahaan ada dua cara 
yaitu pembelian secara tunai dan pembelian secara kredit. Pembelian secara 
tunai akan mengeluarkan kas dan pembelian secara kredit akan menimbulkan 
utang dagang. Dalam transaksi pembelian barang dagangan terdapat beberapa 
transaksi atau kejadian yang terkait dengan pembelian, yang meliputi: 
a. pembelian secara tunai 
b. pembelian secara kredit 
c. retur pembelian 
d. potongan pembelian dan 
e. pajak pertambahan nilai (PPN) masukan 

Ad. a Pembelian Secara Tunai dengan PPN 
Apabila perusahaan dalam mencatat persediaan barang dagangan 

menggunakan metode fisik, terjadi pembelian secara tunai maka pencatatan 
dalam jurnal umum adalah mendebet akun pembelian barang dagangan dan 
mengkredit kas. Misalnya pada tanggal 10 Agustus 2006 terjadi pembelian 
tunai barang dagangan Rp. 250.000,- dengan PPN 10%. Maka kas yang 
dibayarkan sebesar Rp. 275.000,- yang berasal dari pembelian Rp. 
250.000,- ditambah PPN-masukan 10% x Rp. 250.000,- = Rp. 25.000,-. 
Jurnal yang dibuat sebagai berikut: 

 
Ad. b Pembelian Secara Kredit dengan PPN 

Pembelian kredit terjadi jika transaksi pembelian tidak disertai dengan 
pembayaran uang, dengan kata lain pembayarannya memiliki tenggang 
waktu. Apabila terjadi pembelian secara kredit maka akan mendebet 
pembelian barang dagangan dan mengkredit utang dagang. Akan tetapi 
harus diperhatikan syarat pembelian yang terjadi, misalnya 2/10;n/30, FOB 
shipping point, artinya pembeli akan menerima potongan jika membayar 
paling lambat 10 hari dari tanggal transaksi, dan jangka waktu kredit adalah 
30 hari. Apabila pembayaran dilakukan pada saat 10 hari setelah tanggal 
transaksi, maka tidak akan menerima potongan. Sehingga apabila pembeli 
memanfaatkan masa potongan, maka kas yang dibayarkan jumlahnya akan 
lebih kecil dari utang dagang. 

Dengan demikian akun yang akan dikredit adalah potongan pembelian 
2% dari utang dagang dan kas sebesar utang dagang dikurangi potongan. 
Sedangkan arti dari FOB Shipping point: adalah bahwa ongkos angkut 
ditanggung pembeli. Dengan demikian, pembeli mendebet ongkos angkut. Di 
samping syarat tersebut, di Indonesia, jika terjadi pembelian akan dikenakan 
PPN-Masukan 10%, yang artinya dalam transaksi pembelian, pembeli 
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dikenakan pajak pertambahan nilai 10% dari total pembelian dan akan 
mendebet PPN-Masukan. 

Sebagai ilustrasi berikut disampaikan suatu transaski pembelian.  
Tanggal 2 Agustus 2006 perusahaan membeli barang dagangan dari 

PT. Pratama seharga Rp. 1.375.000,- dengan syarat 2/10,n/30 , FOB 
shipping point, pajak pertambahan nilai 10 %, serta membayar ongkos 
angkut sebesar Rp. 125.000 tunai. Maka jurnal yang dibuat adalah sebagai 
berikut: 

 
Ad. c Retur Pembelian 

Retur pembelian terjadi apabila pembeli mengembalikan barang 
dagang yang telah dibeli karena rusak atau tidak cocok dengan yang 
diinginkan oleh pembeli. Apabila pembeliannya tunai, maka jurnal yang 
dibuat adalah mendebet kas dan mengkredit retur pembelian dan PPN-
masukan sebesar retur dan PPN-masukan atas barang yag diretur. 

Sebagai ilustrasi lihat kembali contoh pembelian tunai di atas. Misalnya 
pada tanggal 11 Agustus 2006 barang yang telah dibeli tersebut diretur 
sebesar Rp. 50.000,-, maka kas yang diterima dari retur = Rp. 25.000,- 
(50.000 + (10% x Rp. 50.000,-)). Jurnal yang dibuat untuk transaksi ini 
sebagai berikut: 

 

 
Jika pembeliannya dilakukan secara kredit dan terjadi retur maka akan 

mendebet utang dagang dan mengkredit retur pembelian dan PPNmasukan. 
Sebagai ilustrasi lihat kasus pembelian secara kredit di atas. 

Misalnya Pada tanggal 11 Agustus perusahaan meretur barang 
dagangan sebesar Rp. 150.000,- kepada penjual dengan PPN-masukan 
10%. Maka dalam kasus ini akun Utang akan didebet Rp. 165.000,- (Rp. 
150.000,- + 10% x Rp. 150.000,-). Hal ini bisa diamati pada jurnal berikut ini: 
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Ad. d Potongan Pembelian 
Dalam transaksi Pembelian, terdapat Potongan pembelian yang 

biasanya diberikan oleh penjual yaitu : Potongan tunai dan Potongan rabat. 
Ad.d.1 Potongan tunai 

Apabila barang dagangan dibeli secara kredit, maka syarat 
pembayarannya ditulis pada faktur pembelian. Pemasok biasanya 
memberikan potongan kepada pembeli yang membayar dalam waktu 
yang telah ditetapkan. Pembeli mencatat dalam akun potongan 
pembelian (kredit). 

Untuk menjelaskan penerapan potongan tunai, kita lanjutkan 
contoh perusahaan yang lalu, yaitu pembelian tanggal 2 Agustus 2006 
di atas, perusahaan membeli barang dagangan secara kredit sebesar 
Rp. 1.375.000,- dengan syarat 2/10;n/30, FOB Shiping Point. Pada 
tanggal 11 Agustus mengembalikan barang dagangan karena rusak 
sebesar Rp. 150.000,- dan PPN-masukan Rp.15.000,-. Sehingga saldo 
utang setelah transaksi ini adalah Rp. 1.347.500,- (Rp. 1.512.500,- – 
Rp. 165.000,-).  

Apabila perusahaan membayar utang tanggal 12 Agustus, maka 
pembayaran utang ini masih pada periode potongan yang diberikan 
penjual, yaitu sebesar 2%x Rp 1.347.500,- = Rp. 26.950,-. Jurnal yang 
dibuat untuk mencatat transaksi ini sebagai berikut: 

 

 
Ad.e PPN-Masukan 

PPN-Masukan adalah PPN yang dikenakan atas barang-barang yang 
dibeli. PPN-Masukan akan dipungut oleh penjual saat terjadi transaksi 
pembelian. Di Indonesia PPN-masukan ditetapkan sebesar 10%. PPN-
Masukan bagi pembeli adalah pajak yang menjadi kewajiban pembeli yang 
dibayar dulu sehingga merupakan aset oleh pembeli. PPN-masukan akan 
didebet sebesar 10% dikalikan dengan pembeliannya. 

Pada contoh kasus di atas pembelian tanggal 2 Agustus 2006 terjadi 
pembelian Rp. 1.375.000,- PPN-masukan 10% maka PPN masukan = Rp. 
137.500,- (Rp. 1.375.000,- - (10% x Rp. 1.375.000,-). Jika terjadi retur atas 
barang dagang yang dibeli maka PPN-masukan akan dikredit sebesar 10% 
dari barang yang diretur. Pada kasus di atas, pada tanggal 11 agustus 2006 
terjadi meretur barang dagang Rp. 150.000,-, maka PPN-masukan akan 
dikredit Rp.15.000,- ( 10% x Rp. 150.000,-). Untuk lebih jelasnya lihat 
kembali transaksi pembelian kredit pada tanggal 2 Agustus dan 11 Agustus 
tersebut. 

2. Akuntansi Penjualan 
Seperti halnya pembelian barang dagangan, penjualan juga dilakukan 

secara tunai ataupun secara kredit. Jika penjualan dilakukan secara tunai maka 
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akan mendebet kas dan mengkredit penjualan. Sebaliknya jika penjualan 
dilakukan secara kredit, maka akan mendebet piutang dagang dan mengkredit 
penjualan. 
Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan penjualan adalah: 
a. penjualan secara tunai 
b. penjualan secara kredit 
c. retur penjualan 
d. potongan penjualan dan 
e. pajak pertambahan nilai (PPN) Keluaran 

Berikut ini disampaikan ilustrasi untuk masing-masing jenis transaksi 
tersebut. 

Ad.a Penjualan Secara Tunai dengan PPN 
Apabila perusahaan dalam mencatat persediaan barang dagangan 

menggunakan metode fisik, terjadi penjualan secara tunai maka pencatatan 
dalam jurnal umum adalah mendebet akun kas dan mengkredit penjualan 
dan PPN-Keluaran. 

Misalnya pada tanggal 1 Agustus 2006 perusahaan melakukan 
penjualan secara tunai sebesar Rp. 2.875.000,- dan PPN-Keluaran 10%. 
Maka perusahaan akan mendebet akun kas sebesar penjualan ditambah 
PPN-Keluaran Rp. 2.875.000,- + (10% x Rp. 2.875.000,-) = Rp. 3.162.500,-. 
Jurnal yang dibuat adalah mendebet kas Rp. 3.162.500,- dan mengkredit 
penjualan Rp. 2.875.000,- dan PPN-Keluaran Rp. 287.500,- yang tampak 
sebagai berikut: 

 

 
Ad.b Penjualan secara Kredit dengan PPN 

Apabila terjadi kasus penjualan secara kredit maka perusahaan akan 
mendebet akun piutang dagang dan mengkredit akun penjualan dan PPN-
Keluaran. Akan tetapi dalam kasus penjualan kredit ini juga harus 
diperhatikan syarat penjualan yang terjadi, misalnya 2/10;n/30, FOB shipping 
point, artinya: penjual akan memberikan potongan jika pembeli membayar 
paling lambat 10 hari dari tanggal transaksi, dan jangka waktu kredit adalah 
30 hari. Apabila penjual menerima uang melebihi 10 hari setelah tanggal 
transaksi, maka penjual tidak akan memberikan potongan. 

Apabila penjual memberikan potongan kas, maka uang yang diterima 
penjual akan lebih kecil dari piutang dagang, karena penjual harus mendebet 
potongan penjualan 2% dan kas, serta mengkredit piutang dagang. 
Sedangkan persyaratan pengiriman bisa FOB shipping point maupun FOB 
destination. FOB shipping point berarti bahwa ongkos angkut ditanggung 
pembeli, sedangkan Jika FOB destination ongkos angkut harus ditanggung 
penjual. Hal ini terkait dengan penentuan siapa yang harus menanggung 
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risiko kerusakaan barang pada waktu pengiriman. Jurnal yang dibuat untuk 
mencatat syarat pengiriman ini adalah dengan mendebet beban penjualan 
dan mengkredit kas atau utang. 

Di samping syarat tersebut, di Indonesia, jika perusahaan melakukan 
penjualan maka akan dikenakan PPN-Keluaran 10% atas barang yang 
terjual. Yang berarti penjual dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. 
Namun pajak ini sebenarnya merupakan kewajiban pembeli yang akan 
dipungut oleh perusahaan selaku penjual. Dengan melakukan pemungutan 
pajak ini kepada pelanggan, maka perusahaan sebagai penjual memiliki 
kewajiban untuk menyetorkan hasil pungutan pajak penjualan (PPN-
Keluaran) kepada Kas Negara. Pencatatan pemungutan PPN-Keluaran ini 
akan dikredit pada buku perusahaan. 

Berkaitan dengan hal ini sebagai ilustrasi, lihat kasus berikut: 
Tanggal 17 Agustus 2006 perusahaan melakukan penjualan barang 

dagangan secara kredit sebesar Rp. 1.750.000,- dengan syarat 2/10; n/30 
dan PPN 10%. Dengan adanya transaksi ini perusahaan akan mendebet 
piutang dagang sebesar Rp. 1.925.000,- (Rp. 1.750.000,- + (10% x Rp. 
1.750.000,-)) dan mengkredit penjualan Rp. 1.750.000,- dan PPN-Keluaran 
Rp. 175.000,-. Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi ini adalah: 

 

 
Ad.c Retur Penjualan 

Retur penjualan terjadi apabila penjual menerima pengembalian 
barang dagang yang telah dijual karena rusak atau tidak cocok dengan yang 
diinginkan oleh pembeli. Apabila penjualannya tunai maka jurnal yang dibuat 
adalah mendebet Retur Penjualan dan PPN-Keluaran dan mengkredit Kas. 
Pada contoh kasus tanggal 17 Agustus 2006 di atas apabila dijual barang 
dagangan secara kredit sebesar Rp. 1.750.000,- dengan syarat 2/10; n/30 
PPN 10% dan kemudian pada tanggal 21 Agustus sebagian barang 
dagangan senilai Rp. 200.000,- dikembalikan oleh pembeli karena rusak. 
Maka perusahaan akan mendebet retur penjualan sebesar Rp. 200.000,- 
dan PPN-Keluaran sebesar Rp. 20.000,- (10% x Rp. 200.000,-) dan 
mengkredit piutang dagang Rp. 220.000,- yaitu retur penjualan ditambah 
dengan PPN-Keluaran. Jurnal yang dibuat sebagai berikut: 
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Ad.d Potongan Penjualan 
Perusahaan dapat memberikan potongan penjualan dalam rangka 

untuk meningkatkan omset penjualan, karena dengan potongan penjualan 
akan membuat pelanggan tertarik untuk melakukan transaksi. Potongan 
penjualan meliputi potongan tunai dan potongan rabat 

Ad.d.1 Potongan Tunai Penjualan 
Potongan tunai penjualan diberikan kepada pembeli yang 

melakukan pembelian secara tunai atau apabila pembelian secara 
kredit, pembeli melakukan pembayaran pada masa periode potongan. 
Syarat penjualan ditulis pada faktur penjualan. Hal ini berarti penjual 
memberikan potongan kepada pembeli jika penjual menerima 
pembayaran dalam waktu periode potongan. Penjual mencatat dalam 
akun potongan penjualan (debet). 

Untuk menjelaskan penerapan potongan tunai penjualan kita 
lanjutkan contoh perusahaan yang lalu, yaitu kasus penjualan tanggal 
17 Agustus 2006, dimana perusahaan menjual barang dagangan 
secara kredit sebesar Rp. 1.750.000,- dengan syarat 2/10;n/30. Pada 
tanggal 21 Agustus menerima pengembalian barang dagangan karena 
rusak sebesar Rp. 200.000,-, kemudian tanggal 27 Agustus menerima 
pembayaran piutang dagang. Ini berarti perusahaan harus 
memberikan potongan karena menerima pembayaran piutang pada 
masa periode potongan. Saldo piutang dagang sebesar Rp. 
1.705.000,- (karena dikurangi retur). Potongan yang diberikan sebesar 
2% x Rp. 1.705.000,- (Rp. 34.100,-). Kas yang diterima adalah piutang 
dikurangi dengan potongan yaitu sebesar Rp. 1.670.900,- (Rp. 
1.705.000,- - Rp. 34.100,-). Maka Jurnal yang dibuat adalah sebagai 
berikut: 

 
Ad.d.2 Potongan Rabat 

Berbeda dengan potongan tunai penjualan, dalam kasus 
potongan rabat ini, pihak penjual tidak akan mencatat potongan rabat 
yang diberikan kepada pembeli. Jadi potongan rabat digunakan untuk 
menetapkan harga jual barang dagangan yang sesungguhnya. Pada 
kasus penjualan senilai Rp. 5.000.000,- dan potongan yang diberikan 
sebesar 30%. Maka harga jual yang dicatat bagi penjual adalah Rp. 
3.500.000,-. (yaitu Rp. 5.000.000 dikurangi 30%X5.000.000) 
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Ad.e PPN-Keluaran 
Seperti halnya pembelian, transaksi penjualan juga akan dikenakan 

PPN-Keluaran, PPN ini sebenarnya yang menanggung adalah konsumen. 
Jadi penjual merupakan pemungut pajak yang pada saatnya harus menyetor 
hasil pungutannya kepada pemerintah. PPN-Keluaran Bagi penjual 
merupakan utang pajak kepada pemerintah, karena PPN-Keluaran telah 
diterima penjual saat terjadi transaksi penjualan. Pada akhirnya setiap bulan 
penjual harus membayar utang pajak ke pemerintah. Besar pajak yang 
terutang dan harus dibayar oleh perusahaan adalah sebesar selisih PPN-
masukan (sudah dibayar pada saat melakukan pembelian) dikurangi dengan 
PPN-Keluaran (pajak yang dipungut pada saat penjualan).  

Sebagai ilustrasi, misalkan perusahaan memiliki PPN-Masukan yang 
bersaldo Rp. 147.500,- (yang sudah dibayar pada saat melakukan 
pembelian) dan PPN-Keluaran yang bersaldo Rp. 442.500,- (pajak yang 
sudah diterima atau dipungut sehingga menjadi utang pajak). Dalam kasus 
ini maka jumlah pajak terutang bagi perusahaan adalah sebesar Rp. 
295.000,-., yakni dengan perhitungan sebagai berikut: 
PPN-Keluaran      Rp. 442.500,- 
PPN-Masukan       (Rp. 147.500,) 

Pajak yang terutang dan harus dibayar   Rp. 295.000,-  
Jurnal yang dibuat apabila perusahaan membayar pajak tanggal 30 

Agustus 2006 adalah dengan mendebet PPN-Kaluaran dan Mengkredit 
PPN-Masukan serta mencatat lebih atau kurang bayar. Lebih bayar terjadi 
bila PPN-Masukan bersaldo lebih besar daripada PPN-Keluaran, sebaliknya 
terjadi apabila PPN-Masukan Lebih kecil daripada PPN-Keluaran. 

 

 
 

C. MEMPROSES BUKU BESAR 
Buku Besar dan Buku Pembantu 

Pada perusahaan skala besar dan transaksi yang sangat banyak, 
penyusunan sistem pencatatan yang mampu menjangkau dan mengawasi jalannya 
operasi sangat diperlukan. Buku besar merupakan bagian siklus akuntansi yang 
harus dilakukan. Buku besar akan memberikan informasi mengenai saldo-saldo dari 
akun-akun di dalam perusahaan. Karena kompleksitasnya maka buku besar dibagi 
dua yaitu: buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar umum akan 
memuat data-data akuntansi secara garis besar, sedang buku besar pembantu 
memuat rincian dari buku besar umum. Buku besar pembantu ada dua yaitu: buku 
besar piutang dagang dan buku besar utang dagang. Hubungan antara buku besar 
dengan buku pembantu sebagaimana dalam gambar6 pada halaman berikut. Antara 
buku besar umum dan buku besar pembantu pada setiap bulan harus dicocokkan 
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apakah keduanya menunjukkan saldo yang sama. Saldo akun buku besar harus 
sama dengan saldo akun pembantunya. Jika ada perbedaan harus segera ditentukan 
saldo mana yang benar di antara keduanya. 

 
Gambar6: Hubungan antara Buku Besar Umum dan Buku Besar Pembantu 
 
1. Pengertian Buku Besar 

Buku besar adalah alat yang digunakan untuk untuk mencatat perubahan-
perubahan yang terjadi pada suatu perkiraan tertentu yang disebabkan oleh 
adanya transaksi keuangan. Istilah buku besar identik dengan akun, 
perbedaannya hanyalah dalam penyebutan. 

 
2. Bentuk Buku Besar 

Bentuk buku besar yang dipergunakan suatu perusahaan dapat 
berbeda-beda dan disesuaikan dengan kebutuhan. 

Bentuk-bentuk buku besar terdiri dari: 
a. Bentuk T 

Bentuk T adalah buku besar berbentuk huruf T. Buku besar ini 
merupakan buku besar yang paling sederhana dan paling banyak 
digunakan, biasanya untuk keperluan analisis transaksi dan keperluan 
menjelaskan mekanisme penggunaan akun dalam pelajaran akuntansi. 
Contoh bentuk buku besar T adalah sebagai berikut: 

 
 
 

 
 

b. Bentuk Skontro 
Bentuk Skontro adalah buku besar berbentuk sebelah-menyebelah 

atau disebut 2 kolom. Buku besar ini merupakan buku besar bentuk T yang 
lebih lengkap. 

Contoh bentuk buku besar 2 kolom adalah sebagai berikut: 
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c. Bentuk Staffel 
Bentuk Staffel adalah buku besar berbentuk halaman dan memiliki 

lajur saldo. Buku besar ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu buku besar 
3 kolom (memiliki lajur saldo tunggal) dan buku besar 4 kolom (memiliki 
lajur saldo rangkap). 

Contoh bentuk buku besar 3 kolom adalah sebagai berikut: 

 
 

Contoh bentuk buku besar 4 kolom adalah sebagai berikut: 

 
3. Cara Melakukan Posting dari Jurnal ke Buku Besar 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses posting adalah 
sebagai berikut: 
1) Pindahkan tanggal kejadian yang ada dalam jurnal ke lajur tanggal pada 

buku besar yang bersangkutan. 
2) Pindahkan jumlah debet atau jumlah kredit yang ada dalam jurnal ke lajur 

debet atau kredit pada buku besar yang bersangkutan. Jika menggunakan 
buku besar yang ada lajur saldonya maka langsung dihitung saldonya. 

3) Catat nomor kode akun ke dalam lajur referensi sebagai tanda jumlah 
jurnal telah dipindahkan ke buku besar. 

4) Catat nomor halaman jurnal ke dalam lajur referensi buku besar setiap 
pemindahbukuan terjadi. 

5) Penjelasan singkat dalam lajur "keterangan" di jurnal, dapat dipindahkan ke 
lajur yang sama di buku besar. Kebanyakan penjelasan ini dapat diabaikan. 
Proses posting dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Keterangan:Garis putus-putus bertanda panah adalah proses pemindahan. 

 
C. JURNAL KOREKSI 

1. Definisi Jurnal Koreksi 
Jurnal Koreksi adalah jurnal yang dibuat untuk membetulkan jurnal yang 

salah yang sudah terlanjur diposting.Jurnal Koreksi dilakukan jika dalam 
penjurnalan ditemui adanya kesalahan dalam pembukuannya. Jika dalam 
pembukuan di jurnal umum atau pun pada jurnal penyesuaian ditemukan adanya 
kesalahan maka harus dibuatkan koreksi. Bentuk jurnal koreksi mirip dengan 
jurnal umum. Pada bagian setelah pengakunan selesai dilakukan dalam jurnal, 
cantumkan keterangan koreksi kesalahan pada jurnal yang mana dan sertakan 
tanggal jurnal yang salah tersebut. 

Koreksi berkaitan dengan kesalahan yang kadang-kadang terjadi di dalam 
pencatatan. Penyesuaian bukan merupakan pengkoreksian kesalahan. 
Penyesuaian merupakan suatu keharusan sebagai konsekuensi dianutnya 
konsep dasar tertentu (yaitu asas akrual) sedangkan koreksi merupakan suatu 
yang harus dihindari atau merupakan hal yang seharusnya tidak terjadi 

Tujuan dibuatnya Jurnal Koreksi dalam penjurnalan agar hasil koreksi 
tersebut menjadi jurnal yang seharusnya ada dan membatalkan kesalahan 
penjurnalan sebelumnya. Sedangkan Fungsi Jurnal Koreksi adalah menetralkan 
kesalahan dan mencatat transaksi seperti yang seharusnya. 
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2. Tipe Kesalahan Jurnal Koreksi 
Tata cara penanggulangan kesalahan dilakukan berdasarkan jenis 

kesalahan yang dilakukan.  Ada 4 macam tipe kesalahan : 
a. Tipe 1  Suatu transaksi dicatat langsung ke buku besar. Implikasi kesalahan 

ini adalah transaksi tersebut belum dicatat di buku jurnal. Untuk mengatasi 
kesalahan ini, cukup segera dilakukan penjurnalan atas transaksi yang 
bersangkutan, dengan memberikan keterangan seperlunya agar kesalahan 
tersebut dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan 
pembukuan perusahaan. 

b. Tipe 2 Suatu transaksi sudah dijurnal, namun belum diposting. Untuk 
mengatasi kesalahan ini, cukup segera dilakukan posting ke rekening buku 
besar yang bersangkutan.  

c. Tipe 3  Suatu transaksi dijurnal pada rekening atau dengan jumlah rupiah 
yang salah dan diketahui sebelum dilakukan posting ke buku besar. Untuk 
jenis kesalahan ini, perlu dilakukan koreksi pada buku jurnal. Prosedur yang 
dianjurkan untuk koreksi ini adalah sbb : 
1) Pada nama rekening yang salah, atau jumlah rupiah yang salah buatlah 

sebuah garis lurus. Buatlah garis tersebut dengan tinta yang relatif 
mencolok, sehingga kesan tersebut segera dapat dilihat. 

2) Di atas nama rekening atau jumlah rupiah yang salah dan telah bergaris 
tersebut, bubuhkan nama rekening atau jumlah rupiah yang seharusnya. 

Contoh Soal 
Contoh : Sebuah Transaksi Pembelian Perangkat Kantor sejumlah 
Rp.250.000 tunai, keliru dicatat sebagai Pembelian Bahan Habis Pakai 
Rp.205.000 tunai. Koreksi kesalahan pada pencatatan transaksi di atas 
dapat dilihat pada jurnal di bawah ini . 

Perangkat Kantor  Rp.250.000 
Bahan Habis Pakai  Rp.205.000 

  Perangkat kantor    Rp.250.000 
Kas      Rp.205.00   

( Mencatat Pembelian Tunai Bahan Habis Pakai ) 
 

d. Tipe 4 Suatu transaksi dijurnal pada rekening atau jumlah rupiah yang salah 
dan diketahui sesudah jurnal itu diposting ke buku besar. Untuk jenis 
kesalahan ini, harus diselenggarakan suatu Jurnal Koreksi. Fungsi Jurnal 
Koreksi adalah : 
1) Menetralkan kesalahan 
2) Mencatat transaksi seperti yang seharusnya. 

 Contoh : Sebuah Transaksi Pengeluaran Kas sebesar Rp.250.000 untuk 
Pembelian Perangkat Kantor telah dijurnal dan diposting. Sesudah posting 
diketahui bahwa penjurnalan dilakukan dengan mendebit Bahan Habis Pakai 
dan mengkredit Kas masing-masing sebesar Rp.250.000. 
Untuk membuat Jurnal Koreksi, caranya kita harus mengetahui jurnal yang 
salah dan jurnal yang seharusnya. Baru setelah itu dapat kita buat jurnal 
koreksinya. 
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Jurnal yang salah  
Bahan Habis Pakai   Rp.250.000 
  Kas      Rp.250.000 
Jurnal yang seharusnya 
Perangkat Kantor   Rp.250.000 
  Kas      Rp.250.000 
Jurnal koreksi yang harus dibuat 
Perangkat Kantor   Rp.250.000 
  Bahan Habis Pakai    Rp.250.000 

 
3. Soal Latihan  

a.     Penerimaan tunai hasil penjualan kepada pelanggan sebesar Rp. 
3.575.500,- dicatat dengan mendebit Kas dan mengkredit piutang 
dagang dengan nilai masing – masing sebesar Rp. 3.755.500,- 

b.    Pengeluaran uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- untuk biaya iklan dicatat 
sebagai pembayaran hutang dagang. 

c.     Peralatan yang dibeli secara tunai seharga Rp. 137.400.000,- dicatat 
dengan mendebit perlengkapan dan mengkredit hutang dagang. 

d.    Bunga sebesar Rp. 750.000,- yang diterima dari bank exim dibukukan 
dengan mendebit biaya bunga dan mengkredit kas 

e.     Pembayaran dari pelanggan sebesar Rp. 10.130.000,- dicatat dengan 
mendebit hutang dagang dan mengkredit kas sebesar Rp. 10.730.000,- 

f.       Pengeluaran sebesar Rp. 2.000.000,- untuk kepentingan pribadi pemilik 
dicatat dengan mendebit biaya lain – lain dan mengkredit kas. 

g.     Pembayaran tagihan kepada PT Amanda sebesar Rp. 15.167.250,- yang 
dilakukan melalui bank, dicatat dengan mendebit piutang dagang dan 
mengkredit bank. 

h.    Penyusutan bangunan sebesar Rp. 11.250.000,- dicatat dengan 
mendebit biaya penyusutan bangunan dan mengkredit bangunan. 

i.       Pembelian perlengkapan baru dengan mengeluarkan wesel sebesar Rp. 
15.150.000,- dicatat dengan mendebit perlengkapan dan mengkredit 
kas. 

j.       Biaya komisi sebesar Rp. 1.500.000,- dicatat dengan mendebit biaya 
iklan dan mengkredit kas. 

Instruksi: 

Buatlah jurnal koreksi dalam bentuk jurnal umum! 
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D. MENYUSUN NERACA SALDO 
1. Pengertian Neraca Saldo  

Neraca saldo (neraca sisa / daftar saldo / daftar sisa ) adalah suatu alat 
yang digunakan untuk mengumpulkan saldo-saldo akhir yang terdapat dalam 
masing-masing buku besar. 

2. Fungsi Neraca Saldo 
Neraca saldo berfungsi untuk menguji kebenaran pencatatan transaksi 

yang terjadi pada periode tertentu ke dalam jurnal dan ke buku besar dengan 
cara menjumlahkan saldo debetnya dan seluruh saldo kreditnya. Apabila jumlah 
debet sama dengan jumlah kredit berarti ada kemungkinan pencatatan telah 
benar, tetapi jika tidak sama berarti pencatatannya salah. 

3. Bentuk Neraca Saldo 

 
4. Cara Menyusun Neraca Saldo 

a. Lajur nomor akun diisi dengan nomor-nomor akun yang dicatat saldonya. 
b. Lajur nama akun diisi dengan nama-nama akun yang terjadi pada periode 

tersebut. 
c. Lajur debet dan kredit diisi dengan saldo-saldo akun. 
d. Jumlahkan kolom debet dan juga kolom kredit.Contoh berikut ini adalah 

buku besar yang terdapat pada usaha "Jujur Service" yang telah selesai 
di posting untuk bulan Desember 1999: 
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Jika data-data di atas disusun dalam bentuk neraca saldo akan tampak 

sebagai berikut: 
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E. MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN 

1. Membukukan Jurnal Penyesuaian 
a. Pengertian Jurnal Penyesuaian 

Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan 
nilai akun-akun setiap buku besar yang belum mencerminkan jumlah (saldo) 
yang sebenarnya. 
Tujuan penyesuaian : 
• Setiap rekening riil, khususnya rekening aktiva dan rekening utang 

menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode 
• Setiap rekening nominal, khususnya rekening pendapatan dan beban 

menunjukkan pendapatan dan beban yang seharusnya diakui dalam 
suatu periode 

b. Akun-Akun yang Perlu Disesuaikan Pada Akhir Periode Akuntansi 
Tidak semua akun memerlukan jurnal penyesuaian pada akhir 

periode akuntansi. Akun-akun yang lazim disesuaikan pada akhir periode 
akuntansi untuk perusahaan jasa adalah sebagai berikut: 
1) Beban dibayar di muka (prepaid expenses) 
2) Pendapatan diterima di muka (deferred revenue) 
3) Piutang pendapatan (accrued receivable) 
4) Beban yang masih harus dibayar (accrued expense) 
5) Pemakaian aktiva tetap (depreciation of fixed asset) 
6) Pemakaian perlengkapan 

c. Pencatatan Jurnal Penyesuaian 
1) Beban dibayar di muka 

Beban dibayar di muka adalah transaksi yang pada saat 
terjadinya dikelompokkan sebagai harta(aktiva), tetapi akan menjadi 
beban di kemudian hari. Beban ini merupakan harta perusahaan yang 
akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. 

Contoh dari akun beban dibayar di muka adalah sewa dibayar di 
muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, bunga dibayar 
di muka, dan sebagainya. 

Pencatatan beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua 
cara, yaitu: 

- dicatat sebagai harta 
- dicatat sebagai beban 
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Ilustrasi pencatatan: 
Pada tanggal 1 Agustus 2008 perusahaan membayar sewa 

kantor untuk masa dua tahun sebesar Rp12.000.000,00. 
Jika dicatat sebagai harta, maka ayat jurnal pada tanggal 1 

Agustus 2008 adalah: 

 
Misalnya akhir periode akuntansi ditetapkan tanggal 31 

Desember 2008, sehingga bagian dari sewa kantor yang telah menjadi 
beban sampai dengan akhir periode akuntansi adalah 5 bulan (1 
Agustus 2008 - 31 Desember 2008) dengan nilai sebesar 
Rp2.500.000,00 (5/24 x Rp12.000.000,00). 

Jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2008 adalah: 

 
Jika dicatat sebagai beban, maka ayat jurnal pada tanggal 1 

Agustus 2008 adalah: 

 
Misalnya akhir periode akuntansi ditetapkan tanggal 31 

Desember 2008, sehingga bagian dari sewa kantor yang belum 
menjadi beban sampai dengan akhir periode akuntansi adalah 17 
bulan (1 Januari 2009 - 31 Juli 2010) dengan nilai sebesar 
Rp9.500.000,00 (17/24 x Rp12.000.000,00). 

 
Jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2008 adalah: 

 
 

2) Pendapatan diterima di muka 
Pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang sejak 

awalnya dicatat sebagai utang (kewajiban), tetapi akan menjadi 
pendapatan di kemudian hari. Pendapatan ini timbul karena 
perusahaan telah menerima pembayaran atas suatu pekerjaan, tetapi 
belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. 

Contoh dari akun pendapatan diterima di muka adalah sewa 
diterima di muka, bunga diterima di muka, asuransi diterima di muka, 
dan sebagainya. 

Pencatatan pendapatan diterima di muka dapat dilakukan 
dengan dua cara, yaitu: 

- dicatat sebagai utang (kewajiban) 
- dicatat sebagai pendapatan 

Ilustrasi pencatatan: 
Tanggal 1 Agustus 2008 diterima sewa toko untuk masa dua 

tahun sebesar Rp12.000.000,00. 
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Jika dicatat sebagai utang (kewajiban), ayat jurnal pada tanggal 
1 Agustus 2008 adalah: 

 
Misalnya periode akuntansi berakhir pada tanggal 31 Desember 

2008, bagian dari sewa yang telah menjadi pendapatan adalah 5 bulan 
(1 Agustus 2008 - 31 Desember 2008) sebesar Rp2.500.000,00 (5/24 
x Rp12.000.000,00), ayat jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 
Desember 2008 adalah: 

 
Jika dicatat sebagai pendapatan, ayat jurnal pada tanggal 1 

Agustus 2008 adalah: 

 
Misalnya periode akuntansi berakhir pada tanggal 31 Desember 

2008, bagian dari sewa yang belum menjadi pendapatan adalah 19 
bulan (1 Januari 2009 - 31 Juli 2010) dengan nilai sebesar 
Rp9.500.000,00 (19/24 x Rp12.000.000,00), ayat jurnal 
penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2008 adalah: 

 
3) Piutang pendapatan / Pendapatan yang masih harus diterima 

Piutang pendapatan / Pendapatan yang masih harus diterima 
adalah pendapatan yang sudah menjadi hak dilihat dari segi waktu 
tetapi belum dicatat atau diterima pembayarannya. 

Contoh akun pendapatan yang masih harus diterima adalah 
bunga yang masih harus diterima (piutang bunga), sewa yang masih 
harus diterima (piutang sewa), dan sebagainya. 
Ilustrasi pencatatan: 

Tanggal 1 November 2008 didepositokan uang ke bank sebesar 
Rp100.000.000,00 untuk tiga bulan dengan bunga 6% per tahun. 
Bunga deposito diterima secara bulanan setiap tanggal 1 bulan 
berikutnya. 

Misalnya periode akuntansi berakhir pada tanggal 31 Desember 
2008, pendapatan bunga untuk bulan Desember 2008 sebesar 
Rp500.000,00 (=Rp100.000.000,00 x 0,5%) yang akan diterima 
tanggal 1 Januari 2009 harus dicatat sebagai pendapatan pada 
periode akuntansi tahun 2008, ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 
31 Desember 2008 adalah: 
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4) Utang beban / Beban yang masih harus dibayar 
Utang beban / Beban yang masih harus dibayar adalah beban 

yang sudah menjadi kewajiban dilihat dari segi waktu tetapi belum 
dicatat atau dilakukan pembayarannya. 

Contoh akun beban yang masih harus dibayar adalah gaji 
yang masih harus dibayar, bunga yang masih harus dibayar, dan 
sebagainya. 
Ilustrasi pencatatan: 

Tanggal 1 Maret 2008 perusahaan meminjam uang ke Bank 
sebesar Rp20.000.000,00 dengan bunga 12% per tahun. Bunga 
dibayar di belakang setiap tanggal 1 September dan 1 Maret. 

Misalnya periode akuntansi berakhir pada tanggal 31 
Desember 2008, maka beban bunga yang dibebankan untuk 
periode akuntansi yang bersangkutan adalah selama empat bulan 
(1 September 2008 - 31 Desember 2008) sebesar Rp800.000,00 
(=Rp20.000.000,00 x 4/12 x 12%), ayat jurnal penyesuaian pada 
tanggal 31 Desember 2008 adalah: 

 
5) Penyusutan aktiva tetap 

Penyusutan aktiva tetap adalah berkurangnya kemampuan 
suatu aktiva tetap untuk memberikan manfaat ekonomis secara 
berangsur-angsur sejalan dengan perjalanan waktu. 

Contoh akun aktiva tetap adalah peralatan kantor, peralatan 
toko, kendaraan, mesin, gedung, tanah, dan sebagainya. 

Besarnya nilai penyusutan aktiva tetap dicatat sebagai 
beban penyusutan aktiva tetap (D), tetapi tidak langsung dicatat 
pada aktiva tetap yang bersangkutan karena aktiva tetap harus 
dicatat sebesar harga perolehannya, akun yang dipakai adalah 
akumulasi penyusutan aktiva tetap (K) yang merupakan akun 
kontra aktiva tetap tersebut. 
Ilustrasi pencatatan: 

Tanggal 31 Desember 2008 dalam neraca saldo terdapat 
akun Gedung dengan saldo sebesar Rp350.000.000,00. 

Misalnya pada akhir periode akuntansi diputuskan untuk 
menyusutkan nilai gedung sebesar 10%, sehingga besarnya 
beban penyusutan gedung yang ditetapkan pada periode tersebut 
sebesar Rp35.000.000,00 (=Rp350.000.000,00 x 10%), ayat jurnal 
penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2008 adalah: 

 
6) Pemakaian perlengkapan 

Perlengkapan adalah barang yang dipergunakan untuk 
kegiatan perusahaan yang habis terpakai dalam jangka waktu satu 
tahun. Pada akhir periode akuntansi harus dihitung berapa 
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perlengkapan yang sudah terpakai dan berapa perlengkapan yang 
masih tersisa. 
Contoh akun perlengkapan adalah perlengkapan toko, 
perlengkapan kantor, dan sebagianya. 

Pencatatan pemakaian perlengkapan dapat dilakukan 
dengan dua cara, yaitu: 

a. sebagai harta (aktiva) 
b. sebagai beban 

Ilustrasi pencatatan: 
Tanggal 15 Mei 2008 dibeli perlengkapan kantor seharga 

Rp2.500.000,00 secara tunai. Pada akhir periode akuntansi 
tanggal 31 Desember 2008, perlengkapan yang masih tersisa 
sebesar Rp750.000,00. 

Jika dicatat sebagai harta (aktiva), ayat jurnal pada tanggal 
15 Mei 2008 adalah: 

 
Bagian perlengkapan yang sudah terpakai sebesar 

Rp1.750.000,00 (=Rp2.500.000,00 - Rp750.000,00) ditetapkan 
menjadi beban, ayat jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 
Desember 2008 adalah: 

 
Jika dicatat sebagai beban, ayat jurnal pada tanggal 15 Mei 

2008 adalah: 

 
Bagian perlengkapan yang masih tersisa sebesar 

Rp750.000,00 belum menjadi beban, ayat jurnal penyesuaiannya 
pada tanggal 31 Desember 2008 adalah: 

 
 
2. Menyajikan Laporan Keuangan 

a. Laporan Laba Rugi 
1) Pengertian Laporan Laba-Rugi 

Laporan Laba-Rugi adalah suatu bentuk laporan keuangan yang 
menyajikan informasi hasil usaha perusahaan yang isinya terdiri dari 
pendapatan usaha dan beban usaha untuk satu periode akuntansi 
tertentu.Unsur-unsur laporan laba-rugi, yaitu: pendapatan dan beban. 
Untuk perusahaan dagang terdapat pen jualan, pembelian, dan HPP. 

2) Bentuk Laporan Laba-Rugi 
Laporan Laba-Rugi dapat dibuat dalam dua bentuk, yaitu: 

(a) Bentuk Single Step atau Langsung 
Semua pendapatan dikelompokkan tersendiri di bagian atas 

dan dijumlahkan, kemudian semua beban dikelompokkan 
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tersendiri di bagian bawah dan dijumlahkan. Jumlah pendapatan 
dikurangi jumlah beban, selisihnya merupakan laba bersih atau 
rugi bersih. 

(b) Bentuk Multiple Step atau Tidak Langsung 
Pendapatan dibedakan menjadi pendapatan usaha dan 

pendapatan di luar usaha, demikian juga beban dibedakan 
menjadi beban usaha usaha dan beban di luar usaha. Pendapatan 
dan beban usaha disajikan pertama, pendapatan dan beban di 
luar usaha disajikan kemudian. 

3) Langkah-langkah Penyusunan Laporan Laba-Rugi 
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun Laporan 

Laba-Rugi: 
(a) Judul Laporan 
(b) Menuliskan nama perusahaan, nama laporan, dan periode laporan 

di tengah atas halaman  
(c)  Isi Laporan 

Bentuk single step: 
- Menuliskan semua pendapatan 
- Menuliskan semua beban 
- Menghitung selisih pandapatan dan beban, jika pendapatan 

lebih besar dari pada beban maka selisihnya disebut laba 
bersih dan jika sebaliknya maka selisihnya disebut rugi bersih. 

Bentuk multiple step: 
- Menuliskan pendapatan usaha dan menuliskan beban usaha 
- Menghitung selisih pandapatan dan beban usaha, jika 

pendapatan usaha lebih besar dari pada beban usaha maka 
selisihnya disebut laba usaha dan jika sebaliknya maka 
selisihnya disebut rugi usaha. 

- Menuliskan pendapatan usaha 
- Menuliskan beban usaha 
- Menghitung selisih pandapatan dan beban usaha, jika 

pendapatan usaha lebih besar dari pada beban usaha maka 
selisihnya disebut laba usaha dan jika sebaliknya maka 
selisihnya disebut rugi usaha. 

- Menuliskan pendapatan di luar usaha 
- Menuliskan beban di luar usaha 
- Menghitung selisih pendapatan dan beban di luar usaha, jika 

pendapatan di luar usaha lebih besar dari pada beban di luar 
usaha maka selisihnya disebut laba di luar usaha dan jika 
sebaliknya maka selisihnya disebut rugi di luar usaha. 

- Menghitung laba (rugi) usaha dengan laba (rugi) di luar usaha, 
hasilnya disebut laba (rugi) bersih sebelum pajak. 

- Laba bersih sebelum pajak dikurangi dengan pajak penghasilan 
yang dikenakan dan hasilnya disebut laba bersih setelah pajak. 

4) Contoh Laporan Laba-Rugi 
(a) Bentuk Single Step: 
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(b) Bentuk Multiple Step: 

 

 
b. Laporan Perubahan Modal 

1) Pengertian Laporan Perubahan Modal 
Laporan Perubahan Modal adalah suatu bentuk laporan 

keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan yang tejadi 
pada modal suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. 
Unsur-unsur laporan perubahan modal: 
(a) Modal awal 
(b) Laba (rugi) bersih 
(c) Setoran (penarikan) pemilik 
(d) Modal akhir 

2) Bentuk Laporan Perubahan Modal 
Laporan Perubahan Modal biasanya disusun dalam bentuk 

staffel. 
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3) Langkah-langkah Penyusunan Laporan Perubahan Modal 
(a) Judul Laporan: menuliskan nama perusahaan, nama laporan, dan 

periode laporan di tengah atas halaman 
(b) Isi Laporan 

- Menuliskan besar modal awal 
- Menambahkan dengan saldo laba dan tambahan investasi jika 

ada 
- Mengurangi dengan saldo rugi dan pengambilan prive jika ada 
- Menghitung dan menuliskan besar modal akhir 

4) Contoh Laporan Perubahan Modal 

 
c. Neraca 

1) Pengertian Neraca 
Neraca adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan 

informasi mengenai perubahan posisi keuangan berupa harta, utang, 
dan modal pada suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi 
tertentu. 
Unsur-unsur neraca: 
(a) Harta (aktiva) 
(b) Utang (kewajiban) 
(c) Modal (ekuitas) 

2) Bentuk Neraca 
Neraca dapat dibuat dalam dua bentuk, yaitu: 
(a) Bentuk skontro 

Neraca disusun menjadi dua sisi sebelah-menyebelah, sisi 
kiri (debet) untuk mencatat harta perusahaan dan sisi kanan 
(kredit) untuk mencatat utang dan modal perusahaan. 

(b) Bentuk staffel 
Neraca disusun dari atas ke bawah secara berurutan mulai 

dari harta kemudian diikuti utang dan modal. 
3) Langkah-langkah Penyusunan Neraca 

(a) Judul Laporan 
- Menuliskan nama perusahaan, nama laporan, dan periode 

laporan di tengah atas halaman  
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(b) Isi Laporan 
- Harta disusun berdasarkan tingkat likuiditas, artinya yang 

paling lancar ditulis terlebih dahulu, disusul oleh harta yang 
mudah dicairkan dan akhirnya harta tetap. 

- Utang disusun berdasarkan tanggal jatuh tempo, artinya 
utang yang lebih dahulu jatuh temponya ditulis lebih dahulu, 
sedangkan utang jangka panjang ditulis berikutnya. 

- Modal disusun berdasarkan lama tidaknya tertanam di 
perusahaan, artinya modal yang paling lama tertanam pada 
perusahaan ditulis paling akhir. 

4) Contoh Neraca 
(a) Bentuk skontro (sebelah-menyebelah) 
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(b) Bentuk staffel (laporan) 

 
 

Ad.2 Laporan Keuangan untuk Perusahaan Dagang 
Jenis laporan keuangan yang harus dibuat oleh semua perusahaan pada 

dasarnya sama, yaitu terdiri dari Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan 
Neraca. Namun, yang perlu kita perhatikan adalah karena adanya perbedaan sifat 
perusahaannya, maka tentu saja kompleksitas laporan keuangan jasa tidak akan sama 
dengan laporan keuangan perusahaan jasa. 

Pada perusahaan jasa, penyusunan laporan keuangan relatif lebih sederhana dari 
pada penyusunan laporan keuangan di perusahaan dagang. Laporan laba rugi pada 
perusahaan dagang terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk bertahap (multiple step income 
statement) dan bentuk langsung (single step incime statement). Sedangkan, pada 
perusahaan jasa hanya ada satu bentuk laporan laba rugi saja. 

Bentuk laporan laba rugi bertahap disiapkan dengan komponen-komponen 
sebagai berikut: 
1. Penjualan adalah jumlah yang dibebankan kepada para pelanggan atas barang yang 

dijual perusahaan ke pelanggan yang bersangkutan, baik secara tunai maupun kredit. 
Untuk mendapatkan nilai penjualan bersih, retur dan pengurangan harga serta diskon 
penjualan dikurangkan pada nilai penjualan kotor. 

2. Retur dan potongan harga diberikan kepada pelanggan untuk barang yang rusak 
atau cacat. Retur dan potongan harga diakui ketika barang dagangan dikembalikan 
atau ketika potongan diberikan oleh penjual. 
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3. Diskon penjualan diberikan penjual kepada pelanggan untuk pembayaran lebih awal 
dari jumlah terutang. Diskon penjualan diakui pada saat pelanggan membayar tagihan 
penjualan. 

4. Penjualan bersih diperoleh dengan mengurangkan retur dan potongan harga serta 
diskon penjualan terhadap penjualan. 

5. Harga pokok penjualan adalah harga barang yang terjual ke pelanggan. Besarnya 
harga pokok penjualan bisa ditetapkan setiap kali penjualan barang dagangan terjadi 
atau pada akhir periode akuntansi. Harga pokok penjualan bisa ditentukan setiap kali 
penjualan terjadi, apabila perusahaan menggunakan sistem persediaan perpetual. 
Namun jika harga pokok penjualan baru dapat ditentukan pada akhir periode akuntansi, 
dikatakan bahwa perusahaan menggunakan sistem persediaan periodik.  

Ketika perusahaan menggunakan sistem persediaan perpetual, semua pencatatan 
secara detail terhadap persediaan barang dagangan setiap saat dilakukan, sehingga 
setiap saat nilai persediaan bisa diketahui. Gambar7 menunjukkan perbandingan antara 
sistem persediaan periodik dengan sistem persediaan perpetual. 

 

 
Gambar7 Perbandingan antara Sistem Persediaan Periodik dengan Perpetual 

Untuk menentukan harga pokok penjualan dengan menggunakan sistem 
persediaan periodik, perlu dilakukan hal-hal berikut ini: 

1. Mencatat pembelian barang dagangan 
2. Menentukan harga pokok barang yang dibeli 
3. Menentukan harga pokok persediaan pada awal dan akhir periode akuntansi. 

Berikut contoh laporan laba rugi bentuk bertahap danlaporan laba rugi bentuk 
langsung. 
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Format Laporan Laba Rugi Bentuk Bertahap 

 
Format Laporan Laba Rugi Bentuk Langsung 
 

3. Membukukan Jurnal Penutup 
1) Definisi Jurnal Penutup 

Akun pendapatan dan beban merupakan akun nominal atau akun 
sementara yang dibuka untuk menghitung laba/rugi perusahaan selama satu 
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periode. Akhirnya saldo laba/rugi dipindahkan (ditutup) ke akun modal, 
sehingga akun sementara itu bersaldo nol.  

Begitu juga dengan akun prive merupakan akun sementara yang 
digunakan untuk menampung (mencatat) penarikan modal selama satu 
periode akuntansi. Saldo prive ini juga dipindahkan (ditutup) ke akun modal.; 

Proses pemindahan akun sementara ke akun modal dicatat dalam jurnal 
umum yang disebut dengan jurnal penutup. Setelah selesai jurnal penutup 
kemudian diposting (dipindahbukukan) ke dalam buku besar yang sesuai. 
Sehingga akun buku besar nominal akan benar-benar bersaldo nol. 

Jadi dapat disimpulkan jurnal penutup adalah pencatatan pemindahan 
saldo akun nominal (sementara) berupa pendapatan dan beban ke akun 
modal melalui ikhtisar laba/rugi, serta pemindahan saldo akun prive ke akun 
modal. 

Dengan demikian fungsi jurnal penutup adalah: 
a. Menghitung jumlah laba/rugi dari akun pendapatan dan beban. 
b. Memindahkan (menolkan) saldo akun sementara ke akun modal 

untuk pencatatan periode berikutnya. 
c. Menghitung modal akhir periode. 

2) Akun yang Ditutup 
Sebagaimana yang telah Anda ketahui sebelumnya bahwa ada 

beberapa akun yang biasanya perlu ditutup pada akhir periode, yaitu: 
(a) Akun pendapatan. 
(b) Akun beban. 
(c) Akun ikhtisar laba/rugi atau saldo laba/saldo rugi. 
(d) Akun prive. 

Contohnya: 
Ad.(a)  Akun Pendapatan (bersaldo kredit) 

Bila ditutup ke akun Ikhtisar Laba/Rugi, maka akun Pendapatan dicatat 
sebagai berikut: 

 Pendapatan   xxxx 
  Ikhtisar Laba/Rugi   xxxx 

Ad.(b) Akun Beban (bersaldo debet) 
Bila ditutup ke akun Ikhtisar Laba/Rugi, maka dicatat sebagai berikut: 

 Ikhtisar Laba/Rugi  xxxx 
  Beban     xxxx 

Ad.(c) Akun Ikhtisar Laba/Rugi atau Saldo Laba/Saldo Rugi 
Bila diketahui ada saldo rugi, maka dicatat sebagai berikut: 

 Modal    xxxx 
  Saldo Rugi    xxxx 
 

Sebaliknya bila diketahui terdapat saldo laba, maka dicatat: 
 Saldo Laba   xxxx 
  Modal     xxxx 

Ad.(d) Akun Prive (bersaldo debet) 
Akun Prive ditutup ke akun Modal dan dicatat sebagai berikut: 

 Modal    xxxx 
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   Prive     Xxxx 
4. Neraca Saldo Setelah Penutupan 

1) Pengertian Neraca Saldo Setelah Penutupan 
Neraca Saldo Setelah Penutupan adalah neraca saldo yang 

disusun dari akun buku besar setelah ayat jurnal penutup dicatat. 
2) Fungsi Neraca Saldo Setelah Penutupan 

Untuk memastikan bahwa buku besar telah seimbang, sebelum 
melakukan pencatatan untuk periode akuntansi selanjutnya. Tetapi 
harus diperhatikan bahwa neraca saldo setelah penutupan hanya terdiri 
perkiraan neraca saja.Cara 

3) Menyusun Neraca Saldo Setelah Penutupan 
Bila digambarkan secara skematis terlihat sebagai berikut: 

 
 

Ad.G Siklus Akuntansi Perusahaan Manufaktur 
Bagian ini dibahas mengenai siklus akuntansi perusahaan manufaktur, 

dengan menerapkan sistem pencatatan periodik. Pembahasan terutama ditekankan 
kepada prosedur pengumpulan biaya produksi, penyusunan neraca lajur, 
penyusunan laporan harga pokok produksi dan laporan keuangan perusahaan 
manufaktur. 
1. perkiraan-perkiraan buku besar 

Sesuai dengan bidang-bidang kegiatannya, perkiraan-perkiraan yang digunakan 
dalam buku besar perusahaan manufaktur, dapat dikelompokkan sebagai berikut: 
a. Perkiraan-perkiraan umum, yaitu perkiraan-perkiraan yg berfungsi sebagai 

tempat mencatat transaksi-transksi yg sifatnya umum. Seperti halnya dalam 
perusahaan dagang, termasuk kedalam kelompok ini adalah perkiraan-
perkiraan harta, modal, penghasilan, biaya-biaya penjualan, biaya-biaya 
administrasi dan umum 

b. Perkiraan-perkiraan yg berfungsi sebagai tempat mencatat terjadinya biaya 
produksi, termasuk kedalam kelompok ini, antara lain: 
1) Persediaan barang dalam proses 
2) Persediaan bahan baku 
3) Pembelian bahan baku 
4) Retur pembelian bahan baku 
5) Potongan pembelian bahan baku 
6) Upah langsung 
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7) Upah tak langsung 
8) Biaya listrik pabrik 
9) Biaya asuransi pabrik 
10) Biaya perlengkapan pabrik 
11) Biaya penyusutan mesin-mesin 
12) Biaya penyusutan gedung pabrik 
13) Perkiraan –perkiraan biaya produksi tak langsung lainya  
14) Ikhtisar biaya produksi yang merupakan perkiraan tempat pengumpulan 

biaya produksi dari perkiraan-perkiraan di atas. Perkiran ini dibuka pada 
setiap akhir periode 

2. Prosedur akuntansi 
Prosedur akuntansi yang sifatnya umum, tidak berbeda dengan posedur 
akuntansi pada perusahaan dagang. Prosedur akuntansi perusahaan industri 
yang tidak terdapat dalam perusahaan dagang, adalah akuntansi pengumpulan 
biaya produksi. Dalam akuntansi perusahaan industri yang menerapkan system 
periodik, bahan baku, tenaga kerja langsung yang dipakai dalam proses 
produksi dan biaya-biaya produksitak langsung yang terjadi, di catat dan 
dikumpulkan dengan cara sebagai berikut: 
Akuntansi Biaya Bahan Baku, yang berhubungan dengan biaya bahan baku 
yang terjadi dalam suatu periode, terdiri: 

a) Pembelian bahan baku: transaksi pembelian bahan baku yang dilakukan 
secara kredit, jika seringterjadi dicatat  dalam buku jurnal pembelian. Dari 
jurnal pembelian selanjutnya secara periodik di posting ke buku besar, 
yaitu dengan mendebet “pembelian bahan baku” dan mengkredit 
perkiraan “hutang usaha“. Dalam hal ini pembelian bahan baku yg 
dilakukan secara kredit jarang terjadi, maka transaksi pembelian bahan 
baku dicatat dalam jurnal umum sebagai berikut: 
Pembelian bahan baku,……………….Rpxxxxx          - 
-hutang usaha,………………………...         -        Rpxxxxx 
Pembelian bahan baku yang dilakukan secara tunai, dicatat dalam jurnal 
pengeluaran kas, yaitu dengan mendebet perkiraan “pembelian bahan 
baku” dan kredit pada perkiraan “kas”. 
Perkiraan “pembelian bahan baku” pada akhir periode akan menunjukan 
saldo debet. Jumlah ini menunjukan harga pokok bahan baku yang dibeli 
selama satu periode. Dengan demikian merupakan bagian dari bahan 
baku disediakan untuk diproses dalam periode bersangkutan. Oleh 
karena itu saldo perkiraan “pembelian bahan baku” setiap akhir periode 
dipindahkan (ditutup) ke perkiraan “ikhtisar biaya produksi”, yaitu dengan 
jurnal sebagai berikut: 
Ikhtisar biaya produksi……………….Rpxxxxx           - 
- pembelian bahan baku………………        -         Rpxxxxx 

b) Retur pembelian bahan baku 
Transaksi retur pembelian bahan baku, dicatat dalam jurnal umum 
sebagai berikut: 
Hutang usaha…………………………Rpxxxxx           - 
- retur pembelian bahan baku………...        -          Rpxxxxx 
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Saldo perkiraan retur pembelian bahan baku, merupakan pengurangan 
terhadap harga pokok bahan baku yang dibeli. Oleh karena itu saldo 
perkiraan retur pembelian bahan baku, setiap akhir periode dipindahkan 
ke kredit perkiraan ikhtisar biaya produksi, yaitu dengan jurnal sebagai 
berikut: 
Retur pembelian bahan baku…………Rpxxxxx          - 
- ikhtisar biaya produksi……………...         -        Rpxxxxx  

c) Persediaan bahan baku awal periode 
Seperti telah dijelaskan di muka, dalam pencatatan sistem periodik, 
perkiraan persediaan hanya berfungsi sebagai mencatat persediaan pada 
akhir periode. Persediaan tersebut akan menjadi persediaan awal pada 
periode berikutnya. Dengan demikian saldo perkiraan “persediaan bahan 
baku” dalam suatu periode, menunjukan harga pokok persediaan bahan 
baku pada awal periode. Harga pokok bahan baku tersebut merupakan 
bagian dari harga pokok bahan baku yang akan dipakai dalam proses 
produksi pada periode yang bersangkutan. Oleh karena itu pada akhir 
periode harus dipindahkan ke perkiraan “ikhtisar biaya produksi”, yaitu 
dengan jurnal sebagai berikut: 
Ikhtisar biaya produksi……………….Rpxxxxx         - 
- persediaan bahan baku………………        -         Rpxxxxx 
 

d) Persediaan bahan baku akhir periode 
Harga pokok bahan baku yang belum terpakai dalam proses produksi 
pada akhir periode, dengan pencatatan sistem periodik baru diketahui 
setelah diadakan pemeriksaan secara fisik di gudang bahan baku. 
Dengan demikian belum ada catatan dalam buku besar mengenai harga 
pokok persediaan bahan baku akhir periode. 
Sisa bahan baku pada akhir periode, merupakan sebagian dari bahan 
baku yang dibeli pada periode itu, berarti termasuk dalam jumlah yang 
dipindahkan dari perkiraan “pembelian bahan baku” ke perkiraan “ikhtisar 
biaya produksi” dan dicatat pada perkiraan “persediaan bahan baku”. 
Jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan bahan baku akhir periode 
merupakan jurnal penyesuaian, yaitu sebagai berikut: 
Persediaan bahan baku……………….Rpxxxxx          - 
- ikhtisar biaya produksi……………..          -         Rpxxxxx  
sebagai ilustrasi, berikut contoh prosedur akuntansi biaya bahan baku 
dengan sistem periodik: 
misalkan dari kegiatan PT “HS” selama bulan juli 2007, diperoleh data 
mengenai bahan baku sebagai berikut: 

- persediaan bahan baku, 1 juli 2007..............Rp 1.800.0000,00 
- pembelian kredit bahan baku,……………...Rp 6.700.0000,00 
- retur pembelian bahan baku,……………….Rp    200.0000,00 
- persediaan bahan baku per 31 juli 2007 

setelah diadakan pemeriksaan secara fisik...Rp 2.300.0000,00atas 
dasar data tersebut, jurnal yang dibuat untuk mancatat biaya bahan 
baku selama bulan juli 2007, adalah sebagai berikut: 
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(1) jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku: 
pembelian bahan baku.............Rp 6.700.000,00              - 
- hutang usaha………….........                           Rp6.700.000,00  

(2) jurnal untuk mencatat retur pembelian bahan baku: 
 pembelian bahan baku………..Rp    200.000,00              - 
 - retur pembelian bahan baku…              -          Rp   200.000,00 
(3) jurnal yang harus dibuat pada akhir periode, untuk mengumpulkan 

biaya bahan baku yang dipakai dalam proses produksi: 
• untuk memindahkan harga pokok persediaan bahan baku awal 

periode: 
 ikhtisar biaya produksi…........Rp 1.800.000,00      - 
 - persediaan bahan baku……..               -     Rp1.800.000,00 

• untuk memindahkan saldo perkiraan pembelian bahan baku: 
ikhtisar biaya produksi…........Rp 6.700.000,00              - 
- pembelian bahan baku………             -      Rp6.700.000,00 

• untuk memindahkan saldo perkiraan “retur pembelian bahan baku”: 
Retur pembelian bahan baku ..Rp   200.000,00               - 
- ikhtisar biaya produksi……..              -         Rp200.000,00 

• jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan bahan baku akhir 
periode: 
persediaan bahan baku………Rp 2.300.000,00              - 
- ikhtisar biaya produksi……..              -      Rp2.300.000,00 

 setelah posting dari pos-pos jurnal di atas, perkiraan-perkiraan yang 
bersangkutan dalam buku besar, akan tampak sebagai berikut: 

persediaan bahan baku 
 

 juli 1 saldo                  Rp1.800.000,00  juli 31                  Rp1.800.000,00 
 juli 31                         Rp 2.300.000,00     

 
pembelian bahan baku 

 
jumlah                         Rp 6.700.000,00 juli 31 penutup    Rp6.700.000,00 
 

 
Retur pembelian bahan baku 

 
 Juli 31 penyesuaian     Rp   200.000,00 jumlah                    Rp200.000,00 
 

 
Ikhtisar produksi 

 
 Juli 31 penyesuaian     Rp 1.800.000,00      juli 31 penutup       Rp  200.000,00 
 Juli 31 penutup            Rp 6.700.000,00       juli31penyesuaian Rp2.300.000,00 
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Bahan baku yang dipakai dalam proses produksi selama bulan juli 2007, jika 
dihitung akan tampak sebagai berikut: 
Persediaan, 1 juli 2007 .............................................................................. Rp 1.800.000,00 
Pembelian selama bulan juli, .......................................... Rp 6.700.000,00 
Di kurangi, retur pembelian, ............................................(Rp  200.000,00) 
 ....................................................................................... Rp6.500.000,00 
Bahan baku yang tersedia untuk diproses, ..................................  ............. Rp 8.300.000,00 
Persediaan bahan baku, 31 juli 2007 ...........................................  .......... (Rp 2.300.000,00) 
Bahan baku yang dipakai dalam proses produksi 
Selama bulan juli 2007 .................................................................  ............. Rp 6.300.000,00 

Jumlah harga pokok bahan baku yang dipakai dalam proses produksi, 
sebesar Rp 6.000.000,00 pada perhitungan di atas, merupakan biaya bahan baku. 
Jumlah ini akan sama dengan saldo perkiraan “ikhtisar biaya produksi” pada contoh 
di tersebut. 

 
 

Akuntansi biaya tenaga kerja langsung(upah langsung) 
Telah disebutkan bahwa upah langsung, adalah upah yang akan dibayarkan 

kepada pegawai yang secara fisik berhubungan dengan pembuatan produk.sebagai 
contoh misalnya upah yang dibayarkan kepada para penjahit dalam perusahaan, 
garmen tukang linting pada pabrik rokok, dan sebagainya.Upah langsung yang 
harus dibayarkan kepada seorang tenaga kerja langsung,biasanya dicatat dalam 
“kartu upah” pegawai bersangkutan. Dari kartu upah setiap pegawai, secara 
periodik (misalnya setiap akhir minggu) disusun dalam “daftar upah”. Berdasarkan 
data yang terdapat dalam daftar upah, dibuat dalam buku jurnal. Misaldaftar upah 
suatu perusahaan untuk suatu periode tertentu, antara lain menunjukan data sbb: 
- jumlah upah langsung ....................................................... Rp 5.600.000,00 
- jumlah upah tak langsung ................................................. Rp 1.800.000,00 
 Rp 7.400.000,00 
- pajak penghasilan karyawan ............................................. Rp    320.000,00 
Upah bersih ......................................................................... Rp 7.080.000,00 
   
Dari data tersebut, dibuat jurnal sbb: 
Upah langsung  ......................................... Rp 5.600.000,00  - 
Upah tak langsung .................................... Rp 1.800.000,00  - 
- Hutang upah ...........................................              -            Rp 7.080.000,00 
- PPh, karyawan yg hrs di setor .................              -            Rp    320.000,00 

Perkiraan upah langsung dari contoh di sebelumnya, pada akhir periode 
akan menunjukan saldo debet sebesar Rp 5.600.000,00. jumalah ini adalah upah 
langsung yang digunakan dalam proses produksi pada periode itu. Oleh karena itu 
saldo tersebut pada akhir periode dipindahkan ke perkiraan “ikhtisasr biaya 
produksi”, yaitu dengan jurnal penutup sbb: 
Iktisar biaya produksi…………….Rp 5.600.000,00              -           
- upah langsung…………………...              -            Rp 5.600.000,00 
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Akuntansi biaya produksi tak langsung 
Biaya produksi tak langsung atau disebut juga dengan “biaya overhead 

pabrik” (factor overhead), adalah biaya-biaya yg termasuk kedalam kelompok 
biaya produksi, selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Seperti 
telah disebutkan di muka, biaya produksi tak langsung merupakan biaya produksi 
yamg sulit ditelusuri melekatnya pada produk.Oleh karena itu khususnya dalam 
perusahaan pabrik yang menghasilakan lebih dari satu jenis produk, biaya 
produksi tak langsung yang dibebankan (yang menjadi bagian harga pokok produk) 
selalu dihitung atas dasar tarif yang telah ditentukan di muka. 

Perusahaan yang menghasilkan satu jenis produk, jika penghitungan 
(kalkulasi) harga pokok produk dilakukan setelah produksi, maka biaya produksi 
tak langsung yang dibebankan kepada produk dapat dihitung atas dasar biaya 
yang sesungguhnya terjadi, atau atasdasar tarif yang telah ditetapkan di muka 
(sebelum produksi). Pembahasan dalam bab ini, anggaplah biaya produksi tak 
langsung yang dibebankan kepada produk, dihitung atas dasar biaya yang 
sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya produksi tak langsung yang dibebankan 
atas dasar tarif yang ditentukan dimuka, akan dibahas pada bab berikutnya. 

Biaya-biaya produksi tak langsung terjadi dalam satu periode, dicatat debet 
pada perkiraan-perkiraan biaya produksi yang bersangkutan. Sebagai 
contoh,misalnya biaya-biaya produksi tak langsung yang terjadi pada suatu 
perusahaan selama bulan juli 2007 adalah: 
a) Upah tak langsung, menurut daftar upah sebesar Rp 1.800.000,00. data 

tersebut dicatat debet pada perkiraan “upah tak langsung” dan kredit pada 
perkiraan “hutang upah”dan “PPh karyawan yang harus disetor”, bersama-
sama dengan pencatatan upah langsung (lihat contoh sebelumnya). 

b) Biaya asuransi pabrik yang menjadi beban bulan juli 2007 adalah sebesar Rp 
100.000,00. Data ini di catat dengan jurnal: 
Biaya asuransi pabrik…………….Rp 100.000,00          - 
- asuransi pabrik dibayar di muka..              -       Rp 100.000,00 

c) Biaya tenaga listrik keperluan pabrik untuk bulan juli, ditaksir sebesar Rp  
400.000,00. di catat dengan jurnal: 
Biaya tenaga listrik……………..Rp  400.000,00              - 
- hutang biaya (listrik)………….            -           Rp  400.000,00 

d) dibayar macam-macam biaya untuk pemeliharaan pabrik, sebesar Rp  
300.000,00. Dicatat dengan jurnal : 
biaya pemeliharaan pabrik…….Rp   300.000,00              - 
- kas……………………………             -           Rp  300.000,00 

e) bahan penolong yang habis dipakai dalam proses produksi, berjumlah Rp 
1.200.000,00. Data ini dicatat dengan jurnal: 
biaya bahan penolong…………Rp 1.200.000,00             - 
- kas……………………………              -         Rp1.200.000,00 

f) biaya penyusutan mesin yang menjadi beban bulan juli 2007, berjumlah Rp 
300.000,00. Dicatat dengan jurnal: 
biaya penyusutan mein………..Rp  300.000,00               - 
- akumulasi peny. Mesin………            -           Rp   300.000,00 
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g) biaya penyusutan gedung pabrik yang menjadi beban bulan juli 2007, 
berjumlah Rp  200.000,00. Dicatat dengan jurnal: 
biaya peny. Gedung…………..Rp   200.000,00              - 
- akum.Peny.Gedung pabrik….              -          Rp   200.000,00 

Dari proses-proses jurnal tersebut, maka perkiraan-perkiraan biaya produksi tak 
langsung, pada akhir periode akan menunjukan saldo sbb: 

Upah tak langsung ................................. Rp 1.800.000,00 
Biaya asuransi pabrik ............................ Rp    100.000,00  
Biaya tenaga listrik ................................. Rp    400.000,00 
Biaya pemeliharaan pabrik .................... Rp    300.000,00 
Biaya bahan penolong ........................... Rp 1.200.000,00 
Biaya penyusutan mesin ........................ Rp    300.000,00 
Biaya penyusutan gedung pabrik ........... Rp    200.000,00 
Saldo perkiraan-perkiraan tersebut, dipindahkan ke perkiraan  

 
“ikhtisar biaya produksi” dengan jurnal sbb: 
Ikhtisar biaya produksi ................ Rp 4.300.000,00  - 
- upah tak langsung……………..                -          Rp 1.800.000,00 
- biaya asuransi pabrik………….                -          Rp    100.000,00 
- biaya tenaga listrik……………                -           Rp    400.000,00 
- biaya pemeliharaan pabrik……                -           Rp    300.000,00 
- biaya bahan penolong………..                 -           Rp 1.200.000,00 
- biaya penyusutan mesin………                -           Rp    300.000,00 
- biaya peny,gedung pabrik……                 -           Rp    200.000,00 

Akuntansi persediaan barang dalam proses awal periode 
Barang dalam proses awal suatu periode, adalah barang yang tidak selesai 

diproses pada periode sebelumnya. Dengan demikian harga pokok barang dalam 
proses awal periode, adalah biaya produksi yang dibawa dari periode yang lalu, 
dan akan menjadi tambahan terhadap biaya produksi yang terjadi pada periode 
yang bersangkutan. 

Harga pokok barang dalam proses awal periode, dicatat debet pada 
perkiraan “persediaan barang dalam proses”. Dalam sistem pencatatan periodik, 
saldo perkiraan tersebut tidak akan berubah selama periode, dan baru pada akhir 
periode dipindahkan ke perkiraan “ikhtisar biaya produksi”. 

Sebagai contoh, misalnya perkiraan “persediaan barang dalam proses” 
suatu perusahaan pada tanggal 1 juli 2007 menunjukan saldo debet sebesar Rp 
1.200.000,00. Jumlah tersebut merupakan biaya produksi yang telah melekat dan 
dibawa oleh produk yang tidak selesai diproses pada bulan juni. Oleh karena itu 
ditambahkan kepada biaya produksi yang terjadi bulan juli, dengan jurnal sbb: 
Ikhtisar biaya produksi…….......Rp 1.200.000,00              - 
- persediaan brg dlam proses…..            -             Rp 1.200.000,00 
Akuntansi persediaan barang dalam proses akhir periode 

Seperti telah disebutkan di muka bahwa dalam pencatatan sistem periodik, 
harga pokok persediaan barang dalam proses akhir periode diketahui setelah 
diadakan pemeriksaan dan penghitungan secara fisik, data harga pokok 
persediaan barang dalam proses tidak ada dalam catatan buku besar. 
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Harga pokok barang dalam proses pada akhir suatu periode, merupakan 
biaya produksi yang telah diserap produk yang tidak selesai diproses pada periode 
itu,dan akan dibawa keperiode berikutnya. Oleh karena itu untuk menghitung 
harga pokok produk yang selesai diproses (harga pokok produksi) dalam suatu 
periode. Harga pokok barang dalam proses akhir periode harus dikeluarkan dari 
perkiraan “ikhtisar biaya produksi” 

Sebagai contoh, misalnya setelah diadakan pemeriksaan dan 
penghitungan secara fisik, diketahui harga pokok barang dalam proses akhir 
periode sebesar Rp 1.800.000,00. Untuk keperluan laporan dalam neraca dan 
penghitungan harga pokok produksi, jumlah tersebut harus dicatat dengan jurnal 
sbb: 

Persediaan barang dlm proses….Rp 1.800.000,00             - 
- ikhtisar biaya produksi……….               -          Rp 1.800.000,00 

 
Perkiraan ikhtisar biaya produksi  

seperti telah dijelaskan di muka, perkiraan “ikhtisar biaya produksi” adalah 
perkiraan tempat mengumpulkan biaya-biaya produksi yang terjadi dalam satu 
periode tertentu. Dengan demikian setelah saldo perkiraan-perkiraan biaya 
produksi dipindahkan, dan harga pokok persediaan bahan baku serta harga pokok 
barang dalam proses akhir periode dicatat pada perkiraan “ikhtisar biaya produksi” 
merupakan jumlah harga pokok produk yang selesai diproses dalam periode yang 
bersangkutan. 

harga pokok produk yang selesai diproses dalam suatu periode, adalah 
merupakan bagian dari jumlah produk yang disediakan untuk dijual dalam periode 
itu. Oleh karena itu harga pokok produk yang selesai diproses, dipindahkan dari 
perkiraan “ikhtisar biaya produksi” ke perkiraan “ikhtisar rugi-laba”. 

Dari pos-pos jurnal pada contoh di muka, perkiraan ikhtisar biaya produksi 
dalam buku besar pada akhir bulan juli 2007, akan tampak sbb: 

Ikhtisar biaya produksi 
 

- pers. awal bahan baku      Rp 1.800.000,00 - pers.Bhn baku    Rp  2.300.000,00 
- pembelian bahan baku      Rp 6.700.000,00 - retur pembelian 
- upah langsung                   Rp 5.600.000,00    bahan baku        Rp     200.000,00 
- biaya prod. tak langsung   Rp 4.300.000,00 - pers. Akhir brg 
     dalam proses     Rp  1.800.000,00    
- pers. Awal barang - saldo hrg Pokok 
  Dalam proses                    Rp 1.200.000,00     produksi           Rp15.300.000,00  
 
                                            Rp19.600.000,00                              Rp19.600.000,00 
  

   
 
 

 
                     Rp 15.300.000,00 
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Saldo perkiraan ikhtisar biaya produksi seperti terlihat di atas, berjumlah 
Rp15.300.000,00. jumlah ini merupakan jumlah harga pokok produk yang selesai 
diproses selama bulan juli 2007 

Perkiraan ikhtisar biaya produksi selanjutnya ditutup ke perkiraan ikhtisar 
rugi, yaitu dengan jurnal sbb: 

Ikhtisar laba-rugi…………………...Rp 15.300.000,00                - 
 - ikhtisar biaya produksi…………...                -            Rp 15.300.000,00 

 
Neraca lajur perusahaan industri dengan sistem periodik 

Neraca lajur perusahaan manufaktur ini menerapkan sistem 
pencatatanperiodik, sedikit berbeda dengan bentuk neraca lajur pada perusahaan 
dagang. Dalam neraca lajur perusahaan industri dengan system pencatatan 
periodik, disediakan kolom khusus untuk penghitungan harga pokok produksi, 
yaitu kolom “penghitungan pabrikase”. Dengan demikian bentuk neraca lajur 
perusahaan manufaktur dengan system periodik, terdiri atas kolom-kolom sbb: 
- neraca saldo 
- penyesuaian (ayat jurnal penesuaian) 
- penghitungan pabrikase 
- penghitungan rugi-laba (ikhtisar rugi-laba) 
- neraca. 
Ke dalam debet perhitungan pabrikase, dipindahkan saldo perkiraan-perkiraan: 
- persediaan bahan baku, merupakan persediaan bahan awal periode. Saldo 

perkiraan tersebut dipindahkan dengan jurnal penyesuaian, melalui perkiraan 
“ikhtisar biaya produksi”. 

- Pembelian bahan baku 
- Upah langsung 
- Biaya-biaya produksi tak langsung 
- Prsediaan barang dalam proses, merupakan harga pokok dalam proses awal 

periode. Seperti halnya persediaan bahan baku, dipindahkan dengan jurnal 
penyesuaian melalui perkiraan “ikhtisar biaya produksi”. 
Ke dalam kredit perhitungan pabrikase, dicatat jumlah-jumlah sbb: 

- persediaan bahan baku akhir periode, melalui jurnal penyesuaian 
- persediaan barang dalam prosesakhir periode, melalui jurnal penyesuaian 
- saldo perkiraan retur pembelian bahan baku dan potongan pembelian bahan 

baku. 
 

Proses penyelesaian neraca lajur perusahaan industri, tidak jauh 
berbeda dengan penyelesaian neraca lajur pada perusahaan dagang. 
Perbedaan terletak pada pemindahan saldo perkiraan-perkiraan yang termasuk 
kelompok biaya produksi ke kolom”perhitungan pabrikase”. Saldo kolom 
perhitungan pabrikase merupakan harga-hargapokok produksi dalam periode 
yang bersangkutan, dan selanjutnya dipindahkan ke dalam “rugi-laba” di sisi 
debet. 

Saldo perkiraan-perkiraan harta, hutang dan modal, seperti biasanya 
dipindahkan ke kolom “neraca”. Sedangkan saldo perkiraan-perkiraan 
penghasilan, dan perkiraan-perkiraan biaya komersil (beban-beban penjualan 
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dan beban-beban administrasi umum), dipindahkan ke kolm “rugi-laba”. Dengan 
demikian penyelesain neraca lajur perusahaan industri dengan sistem periodik, 
pada dasarnya dapat digambarkan sebagai berikut. 

 
Kelompok 
perkiraan 

Neraca 
Saldo 

penyesuaian Perhitungan 
pabrikase 

Ikhtisar 
Rugi-laba 

neraca 

D K D K D K D K D K 
Harta…… 
 

  (+) (-)       

Hutang…. 
 

  (-) (+)       

Modal….. 
 

  (-) (+)       

Penghasilan 
 

  (-) (+)       

Beban 
Penjualan… 

  (+) (-)       

Beban 
Admnistrasi 
& umum… 

   
(+) 

 
(-) 

      

Biaya 
Produksi…. 

  (+) (-)       

Harga 
pokok 
produksi…. 

          

Rugi atau 
laba bersih.. 

          

  Sebagai ilustrasi, berikut ini contoh penyelesaian neraca lajur perusahaan 
industri yang menerapkan sstem pencatatan periodik. Dalam contoh ini 
terutama ditekankan 
Persediaan per 31 desember 2007: 
- bahan baku, .......................................... Rp 3.500 
- barang dalam proses, ............................ Rp 3.000 
- barang jadi, ........................................... Rp 2.500 

Perlengkapan kantor yang belum dipakai, ditaksir seharga Rp 200. dari 
beban perlengkapan kantor, 40% dibebankan kepada bagian penjualan dan 60% 
menjadi beban bagian administrasi dan umum.  

Perlengkapan pabrik yang habis dipakai, seharga Rp 2.000. Asuransi 
pabrik yang telah lewat waktu, Rp 400. Mesin-mesin dan gedung pabrik 
disusutkan masing-masing sebesar Rp 4.000 dan Rp 2.000. Beban reparasi 
dan pemeliharaan mesin yang masih harus dibayar, sebesar Rp 200. 

Atas dasar keterangan di atas, jurnal penyesuaian yang harus dibuat 
pada tanggal 31 Desember 2007 adalah: 

 
  

M
 

A
 

P C
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CV.ANDHIKA 
JURNAL UMUM 

Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit 
Des 31 Ikhtisar biaya produksi 

- persediaan bahan baku 
- persediaan barang dalam proses 

 Rp 5.500 
 

 
Rp 4.000 
Rp 1.500 

 Persediaan bahan baku 
Persediaan barang dalam proses 
- ikhtisar biaya produksi 

 Rp 3.500 
Rp 3.000 

 
 

Rp 6.500 
 Ikhtisar rugi-laba 

- persediaan barang jadi 
 Rp 8.500  

Rp 8.500 
 Persediaan barang jadi 

- ikhtisar rugi-laba 
 Rp 2.500  

Rp 2.500 
 Beban penjualan 

Beban administrasi & umum 
- perlengkapan kantor 

 Rp    200 
Rp    300 

 
 

Rp    500 
 Biaya perlengkapan pabrik 

- perlengkapan panrik 
 Rp 2.000 

 
 

Rp 2.000 
 Biaya asuransi pabrik 

- asuransi pabrik dibyr di muka 
 Rp    400  

Rp    400 
 Biaya penyusutan mesin 

Biaya penyusutan gedung pabrik 
- akum. Peny. Mesin 

 akum. Peny. Gedung pabrik 

 Rp 4.000 
Rp 2.000 

 
 

Rp 4.000 
Rp 2.000 

 Reparasi pemeliharaan mesin 
- hutang biaya 

 Rp   200  
Rp   200 

 
Ad.2 Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur 
Laporan keuangan perusahaan manufaktur, pada dasarnya terdiri atas: 

Laporan neraca, laporan rugi-laba  dan laporan perubahan modal. TetapiSeperti 
telah di jelaskan,Manajemen sangat berkepentinganterhadap data biaya untuk 
pengambilan keputusan. Oleh karena itu selain laporan–laporan tersebut diatas, pada 
setiap akhir periode harus dibuat biaya produksi. 

Laporan biaya produksi pda dasarnya berisi perincian mengenai biaya biaya 
produksi yang terjadi selama satu periode tertentu, dan perhitungan harga pokok produk 
yang selesai pada periode yang bersangkutan. 

Seperti biasanya,kita menysusun neraca lajur (kertas kerja) adalah untuk 
memudahkan penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian dari data neraca lajur 
perusahaan industri, dapat disusun: 
1) Laporan biaya produksi: data untuk menyusun laporan ini terdapat dalam kolom 

perhitungan pabrikase.  
2) Laporan rugi laba: data untuk menyusun laporan ini terdapat dalam ikhtisar rugi-laba. 
3) Laporan neraca: data untuk menyusun neraca terdapat pada kolam neraca. 
4) Laporan perubahan modal: data untuk menyusun laporan ini tersedia pada kolom 

neraca. 
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Agar lebih jelas, berikut ini ilustrasi penyusunan laporan keuangan perusahaan pabrik 
“ANDHIKA” yang didasarkan data neraca lajur. 

 
Ad.1) Laporan Biaya Prouksi 

Dari data diatas, dapat disusun laporan biaya produksi untuk periode 
yang berakhir tanggal 31 Desember 2007 sbb : 

Perusahaan  Pabrik  “ANDHIKA” 
LAPORAN BIAYA PRODUKSI 

Untuk periede yang berakhir 31 Desember 2007 
(Dalam ribuan rupiah) 

Pemakaian Bahan Baku : 
Persedian, 1 Januari 2007....................................  Rp  4.000 
Pembelian bahan baku.........................................  Rp      28.000 
 
Bhn. Baku tersedia untuk diproses......................  Rp      32.000 
Persedian 31 Desember 2007.............................. (Rp        3500) 
Bahan baku yang diproses dalam produksi........................................  Rp   28.500 
Upah langsung....................................................................................  Rp   21.000 
 
Biaya produksi tak langsung : 
Upah tak langsung............................................. Rp 14.000  
Biaya pembangkit tenaga.................................. Rp   5.500 
Biaya reparasi dan pemeliharaan mesin............ Rp   1.700 
Biaya perlengkapan pabrik................................ Rp   2.000 
Biaya asuransi pabrik......................................... Rp      400 
Biaya penysutan mesin...................................... Rp   4.000 
Biaya penyusutan gedung pabrik....................... Rp   2.000  
Total biaya produksi tak langsung.....................................................Rp   29.600 
Total biaya pabrik :............................................................................  Rp   79.100 
Persedian barang dalam proses, 1 Januari 2007...............................Rp     1.500 
Total harga pokok barang yanag diproses.........................................   Rp   80.600 
Persedian barang dalam proses, 31 Desaember 2007........................ Rp    3.000) 
Harga pokok produksi........................................................................  Rp77.600  
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Ad.2)  Laporan Rugi-Laba 
 Laporan rugi laba perusahaan pabrik “ANDHKA” untuk periode 

yang berakhir 31 Desember 2007, akan tampak sbb : 
Perusahaan Pabrik  “ANDHKA” 

Untuk Periode Berakhir 31 Desember 2007 
(Dalam ribuan rupiah) 

PENGHASILAN 
Hasil penjualan.........................................................................  Rp  138.000 
HARGA POKOK PENJUALAN : 
Persedian produk jadi, 
1 Januari 2007....................................................  Rp    8.500 
Harga pokok produk selesai(HP. Produksi) 
selama periode...................................................  Rp   77.600 
Produk tersedia untuk dijual..............................  Rp   86.100 
Persedian produk jadi 31 Januari 200............... (Rp     2.500) 
 Harga pokok penjualan............................................................ (Rp    83.600)   
Laba kotor.................................................................................  Rp    54.400 
BEBAN USAHA : 
Beban penjualan (total).....................................  Rp    18.200   
Beban administrasi dan umum(total)................  Rp      9.800  
Total beban usaha.....................................................................  Rp     28.000 
Pendapatan bersih sebelum pajak.............................................  Rp     26.400 
 

 
Dari laporan rugi laba diatas, tampak bahwa pada dasarnya laporan 

rugi laba  Perusahaan industri, sama dengan laporan rugi laba pada suatu 
perusahaan dagang. 

Sedikit perbedaan terletak pada perhitungan harga pokok penjualan. 
Dalam hal ini perlu dipahami bahwa dalam perusahaan industri, barang yang 
akan dijual dalam suatu periode berasal dari sisa periode yang lalu, dan 
barang yang selesai diproses pada periode yang bersangkutan. 
Ad.3)  Laporan Neraca 

Seperti pada jenis perusahaan lainnya, neraca perusahaan industri 
berisi laporan mengenai harta, dan modal perusahaan pada suatu saat 
tertentu. Hal yang membedakan dari jenis perusahaan lain, dan yang 
merupakan ciri perusahaan industri, adalah persediaan yang dimilikinya. Jenis 
persediaan yang erat sekali hubungannya dengan kegiatan pokok suatu 
perusahaan industri, terdiri atas: persedian bahan baku , persedian barang 
dalam proses dan persedian produk jadi. 
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Contoh, berkut ini neraca perusahaan pabrik “ANDHIKA”yang atas 
dasar data neraca lajur pada contoh(Disajikan dalam bentukvertikal) 

 
Perusahaan Pabrik “ANDHIKA” 

NERACA 
Per  31 Desember 2007 

(dalam ribuan) 
HARTA. 
Hart lancar : 
- Kas   Rp     3.400 
-Piutang usaha  Rp   11.500 
-Persedian bahan baku Rp     3.500 
-Persedian barang dalam proses Rp    3.000 
-Persedian produk jadi Rp    2.500 
-Perlengkapan kantor Rp       200 
-Perlengkapan pabrik Rp       300 
-Asuransi bibayar dimuka Rp       200 
Total harta…………………………………………………….  Rp   24.600 
Harta tetap 
Mesin-mesin……………………...Rp 40.000 
Akum.peny. mesin……………….(Rp 16.000) 

Rp  24.000 
Gedung pabrik,…………………...Rp 50.000 
Akum. Peny. Gedung pabrik…….(Rp 12.000) 

Rp 38.000 
Tanah…………………………………........... Rp 30.000 
Total harta tetap……………………………………………… Rp   92.000 
Total harta…………………………………………………….  Rp 116.600 
 

4) laporan perubahan modal 
Laporan perubahan modal adalah laporan mengenai hal-hal yang 

mengakibatkan terjadinya perubahan modal. Perubahan modal dalam 
suatu periode, pada umumnya terjadi karena adanya rugi atau laba yang 
diperoleh dan penarikan modal oleh pemilik dalam periode yang 
bersangkutan. 

Dengan demikian dari data yang terdapat dalam neraca lajur 
perusahaan pabrik “ANDHIKA” pada contoh di muka, laporan perubahan 
modal dapat disusun sbb: 
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________________________________________________________________ 
Perusahaan pabrik “ANDHIKA” 

LAPORAN PERUBAHAN MODAL 
Untuk periode berakhir 31 Desember 2007 

(dalam ribuan) 
 
Modal andhi, 1 januari 2007      Rp   75.000 
Pendapatan bersih selama periodik,   Rp 26.400 
Pengambilan prive andhi,    Rp      - 
penambahan terhadap modal,     Rp   26.400 
modal Andhi, 31 Desembar 2007,     Rp 101.400 
 
• HargaPokok Produksi 

Harga pokok dikenal dengan nama singkatnya “HPP” adalah salah satu 
komponen dari laporan laba rugi,yang menjadi perhatian manajemen perusahaan 
dalam mengendalikan operasional perusahaan. Bila berbicara mengenai HPP, kita 
temukan 3 macam harga pokok yaitu harga pokok persediaan, harga pokok produksi 
dan harga pokok penjualan. Ketiganya adalah komponen yang yang saling terkait 
namun bila kita mendengar perkataan HPP, maka kita harus konsen mana yang 
dimaksudkan. Permasalahan itu timbul karena perbedaan kebutuhan masing-masing 
tingkat manajemen. Manajer bagian pembelian (Purchase Manager) lebih fokus pada 
harga pokok persediaan, manajer produksi (production manager) atau manajer 
operasional (Operation Manager) lebih fokus  pada harga pokok produksi. Manajemen 
tingkat puncak tentunya akan lebih cenderung fokus pada harga pokok penjualan. 

 
• Laporan Harga Pokok 

Laporan harga pokok adalah sebuah kertas kerja berupa perhitungan secara 
sistematis. Pada sistem akuntansi Manual biasanya hanya ditampilkan secara periodik 
namun sistem akuntansi komputer dengan menerapkan metode perpetual inventory 
dapat menghasilkan informasi secara visual kapan saja. Hal ini dapat dilakukan karena 
metode perpetual melakukan perhitungan berdasarkan transakasi yang telah di catat 
ke sistem komputer sedangkan metode Phisik melakukan perhitungan berdasarkan 
selisih antara persediaan awal ditambahmutasi dan dikurangi dengan sisa. Untuk 
mendapatkan sisa tentunya melalui perhitungan Phisik.Metode Phisik biasanya hanya 
menampilkan HPP secara keseluruhan pada satu periode tertentu sedangkan metode 
perpetual menghasilkan laporan HPP secara spesifik misalnya untuk satu produk 
tertentu. 

Untuk memahami komponen dari harga pokok, perhatikan hubungan 
komponen-komponen berikut: 
o Harga pokok penjualan = Harga Pokok Produksi + Biaya penjualan 
o Harga Pokok Produksi = Harga Pokok Persediaan + Biaya Produksi 
o Harga Pokok Persediaan = Bagian Persediaan Bahan Baku yang 

digunakan dalam Proses Produksi. 
o Persediaan = Pembelian bahan baku + biaya pembelian 
o Biaya penjualan = Biaya-biaya yang diperlukan untuk menjual 
o Biaya Produksi = biaya tenaga kerja + Biaya overhead pabrik  
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Selanjutnya Komponen-komponen dari Harga Pokok Produksi dapat disusun sbb: 
Bahan baku, awal     xxx 
Pembelian bahan baku xx 
Pengurangan : 
Diskon pembelian xx 
Retur dan Potongan pembelian xx+ 

Total xx- 
Pembelian dikurangi pengurangan  xxx 
Penambahan ; 
Biaya angkut masuk    xxx+ 
Pembelian neto     xxx+ 
Total bahan baku tersedia     xxx 
 
Bahan baku, akhir      xxx- 
Bahan baku yang digunakan      xxx 
Tenaga kerja langsung      xxx 
Overhead pabrik       xxx+ 
Biaya Produksi        xxx 
Barang Dalam Proses, awal       xxx+ 

Total         xxx 
BarangDalamProses,akhirxxx- 
Harga Pokok Produksi       xxxx 

Format laporan rugi laba perusahaan manufaktur hampir sama dengan Laporan 
rugi laba perusahaan dagang. Hanya bedanya terletak pada istilah yang digunakan, pada 
laporan rugi laba perusahaan dagang langsung digunakan istilah Harga Pokok Penjualan, 
karena memang tidak dibuatkan secara tersendiri sedangkan pada laporan rugi laba 
perusahaan manufaktur terlebih dahulu digunakan Harga Pokok Produksi karena dihitung 
secara terpisah dengan laporan rugi laba. 

Metode penentuan harga pokok produksi adalah cara untuk memperhitungkan 
unsur-unsur biaya kedalam harga pokok produksi. Dalam memperhitungkan unsur-unsur 
biaya ke dalam harga pokok produksi, terdapat dua pendekatan yaitu full costing dan 
variabel costing. 
 

UNSUR-UNSUR MANAJEMEN  
 
A. Standar Kompetensi :  

Memahami manajemen badan usaha dalam perekonomian nasional 
B. Kompetensi  Dasar :  

Menjelaskan unsur-unsur manajemen 
C. Indikator:  

1.  Dapat menentukan pengertian manajemen  
2.  Dapat menentukan cara mengambil keputusan manajemen 

D. Tujuan Pembelajaran: 
1.  Disajikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan manajemen, guru dapat 

menentukan pengertian manajemen dengan benar 
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2.  Disajikan masalah manajemen dalam perusahaan, guru dapat menentukan 
cara mengambil keputusan manajemen 

E. Materi Pembelajaran : 
1. Pengertian manajemen  
2. Cara mengambil keputusan manajemen 

F. Model Pembelajaran:  
1. Model Pembelajaran Langsung 
2. Model Pembelajaran Kooperatif 

G. Sumber Belajar/Media:  
1. Modul 
2. Power Point 
3. LCD 

H. Materi  
llmu manajemen dapat diterapkan dalam semua organisasi manusia, seperti 

perusahaan, pemerintah, pendidikan, sosial, keagamaan, dan lain-lainnya. Sehingga 
dapat disimpulkan, bila seorarng manajer mempunyai pengetahuan dasar manajemen 
dan mengetahui cara menerapkan pada situasi yang ada, dia akan dapat melakukan 
fungsi-fungsi manajerial dengan efisien dan efektif. Seorang manajer tentu saja harus 
cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru dan perubahan lingkungan. 
Seorang manajer adalah seseorang yang mengkoordinasikan dan mengawasi pekerjaan 
oranglain sehingga tujuan organisasi dapat dicapai (Robbins dan Coulter, 2012:5). 

Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen, semua 
usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Ada tiga alasan utama 
diperlukannya manajemen : 

1. Untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan 
organisasi dan pribadi. 

2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. 
Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, 
sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-
pihak yang berkepentingan dalam organisasi, seperti pemilik dan karyawan, ma-
upun kreditur, pelanggan, konsumen, supplier, serikat kerja, asosiasi 
perdagangan, masyarakat dan pemerintah. 

3. Untuk mencapai efisensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur 
dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum adalah efisiensi 
dan efektivitas. 

Pengertian manajemen begitu luas, sehingga dalam kenyataannya tidak ada 
definisi yang digunakan secara konsisten oleh semua orang. Tidak ada definisi 
manajemen yang telah diterima secara universal. Mary Parker Follett mendefinisikan 
manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini 
mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui 
pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlu-
kan, atau berarti dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri. 

Stoner memandang manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan 
sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah 
ditetapkan. Dari definisi diatas terlihat bahwa Stoner telah menggunakan kata proses, 

MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI EKONOMI 371 



bukan seni. Mengartikan manajemen sebagai seni mengandung arti bahwa hal itu adalah 
kemampuan atau ketrampilan pribadi Suatu proses adalah cara sistematis untuk 
melakukan pekerjaan. Manajemen didefinisikan sebagai proses karena semua manajer, 
tanpa memperdulikan kecakapan atau ketrampilan khusus mereka, harus melaksanakan 
kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang 
mereka inginkan. 
Piramida Manajemen  

Manajemen perusahaan dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu manajemen 
puncak, madya, dan manajemen tingkat pertama. Tingkatan ini membentuk suatu 
piramida manajemen atau hierarki, seperti ditunjukkan pada Gambar .... Piramida 
manajemen adalah struktur tradisional yang dapat ditemui di sebagian besar organisasi. 
Para manajer di setiap tingkat piramida melaksanakan aktivitas yang berbeda. 

Tingkat tertinggi dari suatu piramida manajemen adalah manajemen puncak (top 
management). Manajer puncak meliputi posisi, seperti chief executive officer (CEO), chief 
operating officer (COO), dan executive vice president (EVP). Para manajer puncak 
menghabiskansebagian besar waktunya untuk membuat perencanaan jangka panjang. 
Mereka membuat keputusan seperti perlukah memperkenalkan produk baru, membeli 
perusahaan lain, atau memasuki pasar geografis baru. Mereka juga mengembangkan 
rencana strategis yang mengarahkan implementasi keputusan yang telah dibuat. Sebagai 
pemimpin, manajer puncak bertanggung jawab untuk menciptakan visi organisasi dan 
membentuk budaya organisasi. Sebagian besar waktu mereka juga dihabiskan untuk 
aktivitas di luar perusahaan seperti berurusan dengan pemerintah dan masyarakat. 

Tingkat manajemen kedua, yaitu manajemen madya (middle management), 
mencakup berbagai posisi seperti manajer umum (general manajer), manajer pabrik 
(plant manager), manajer divisi (division manager), dan manajer cabang (branch 
manager). Fokus perhatian dari manajer madya terletak pada operasi khusus 
perusahaan. Mereka bertanggung jawab atas pengembangan rencana dan prosedur yang 
terinci untuk melaksanakan rencanastrategis yang telah digariskan oleh manajer puncak. 

Manajemen tingkat pertama (supervisory management), mencakup posisi seperti 
supervisor, manajer lini(line manager), dan pemimpin kelompok (group leader). Para 
manajer tersebut bertanggung jawab langsung atas pembebanan tugas tertentu kepada 
karyawan non-manajerial dan mengevaluasi kinerja mereka setiap hari. Para manajer di 
tingkat ini melakukan kontak langsung dengan para karyawan yang membuat barang dan 
jasa perusahaan. Mereka bertanggung jawab atas implementasi rencana yang 
dikembangkan oleh manajemen madya. Mereka melakukan pekerjaan ini dengan mem-
berikan bantuan teknis kepada para pekerja dan memotivasinya untuk melaksanakan 
sasaran harian, mingguan, dan bulanan. 
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Gambar 1. Piramida Manajemen 

 
Keahlian yang Dibutuhkan Untuk Mencapai Keberhasilan Manajerial 

Para manajer di setiap tingkat piramida manajemen harus memiliki tiga dasar 
keahlian, yaitu teknis, human, dan keahlian konseptual. Semua manajer harusmemiliki 
keahlian tersebut dalam proporsi tertentu,meskipun bobot setiap jenis keahlian berbeda di 
masingmasing tingkatan manajemen. Gambar 2. mengilustrasikan keahlian konseptual, 
teknis, dan human untukmanajer puncak, madya, dan tingkat pertama. 

Keahlian teknis (technical skill) merupakan kemampuan manajeruntuk 
memahami dan menggunakan teknik, pengetahuan, serta peralatan dan alat bantu dari 
departemen atau disiplin khusus. Keahlian teknis sangat diperlukan oleh manajer tingkat 
pertama, karena mereka seringkali berhubungan dengan karyawan produksi yang 
mengoperasikan mesin, dengan wiraniaga yang harus menjelaskan rincian teknis dari 
produk perusahaan, atau dengan programmer komputer yangbekerja menyelesaikan 
pengembangan software yangrumit. 

Keahlian yang berhubungan dengan manusia (human skill) merupakan 
kemampuan antarpribadi yangmemungkinkan seorang manajer bekerja secara 
efektifdengan dan melalui orang lain. Keahlian tersebut mencakup kemampuan 
berkomunikasi, memotivasi, dan memimpin karyawan untuk menyelesaikan tugas-tugas 
yang dibebankan. Secara lebih umum, para manajer membutuhkan human skill untuk 
berinteraksi dengan orang lain baik di dalam maupun di luar organisasi. Globalisai dan 
beragamnya tempat kerja telah meningkatkan pentingnya human skill, karena manajer 
perlu berhubungan denganberbagai kalanganyang memiliki latar belakang dan budaya 
berbeda. Dengan demikian, meningkatnya penekanan pada humanskill, banyak 
perusahaan memberikan pelatihan di berbagai bidang seperti keanekaragaman budaya, 
komunikasi, dan penyelesaian konflik. 

Keahlian konseptual (conceptual skill) menentukan kemampuan seorang 
manajer untuk memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang utuh dan memahami 
bagaimana setiap bagian dari keseluruhan organisasi berinteraksi dengan bagian lainnya. 
Dengan keahlian tersebut serta dengan memperoleh, menganalisis dan 
mengintepretasikan informasi, manajer dapat melihat gambaran lengkap mengenai 
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organisasi. Keahlian konseptual sangat penting bagi manajer puncak, karena harus 
mengembangkan rencana jangka panjang untuk mengarahkan masa depan perusahaan. 

 
Gambar 2. Bobot Keahlian pada Tingkat Manajemen yang Berbeda 

 
Pengambilan Keputusan  

Manajer menerapkan keahlian manajemen konseptual, hubungan dengan 
manusia, teknis dan manajemen waktu dalam perannya sebagai pengambil keputusan. 
Manajer mengambil keputusan setiap hari. Pengambilan keputusan (decision making) 
merupakan proses pengakuan atas suatu masalah atau peluang dan kemudian 
mencarikan solusinya. Jenis keputusan yang dibuat oleh manajer dapat diklasifikasikan 
sebagai keputusan terprogram dan tidak terprogram (programmed and nonprogrammed 
dicision). 

Keputusan terprogrammelibatkan masalah yang sederhana, umum, dan 
seringkali terjadi dimana solusi atas masalah tersebut telah ditentukan. Sedangkan 
keputusan tidak terprogrammelibatkan masalah atau peluang yang kompleks dan unik 
yang menimbulkan kosekuensi penting bagi perusahaan. 

Dalam pengertian yang lebih sempit, pengambilan keputusan juga melibatkan 
pemilihan di antara dua atau lebih alternatif; di mana alternatif yang dipilih merupakan 
keputusan. Dalam pengertian yang lebih luas, pengambilan keputusan mencakup proses 
langkah demi langkah sistematis yang membantu para manajer membuat keputusan yang 
efektif. Proses tersebut dimulai ketika seseorang mengenali suatu masalah atau 
mendapatkan peluang; yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengembangkan 
serangkaian tindakan potensial, mengevaluasi alternatif, memilih serta mengimplemen-
tasikan salah satu alternatif, dan menilai hasil keputusan yang diambil. Langkah-langkah 
dalam proses pengambilan keputusan digambarkan pada Gambar 3. Pendekatan 
sistematis ini dapat digunakan untuk semua keputusan, baik keputusan terprogram 
maupun tidak terprogram. 
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Manajer dapat mengikuti langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan 
ini sebagai cara yang rasional untuk mengurangi risiko yang berkaitan dengan hasil 
keputusan. Namun, membuat keputusan yang baik bukanlah hal mudah, sebab hal ini 
melibatkan berbagai risiko yang bisa mempengaruhi kegagalan atau keberhasilan 
perusahaan.  
Soal Pertanyaan 

1. Jelaskan pengertian seorang manajer?  
2. Sebutkan dan jelaskan tiga alasan utama diperlukannya manajemen!  
3. Jelaskan definisi manajemen menurut Mary Parker Follett!  
4. Tingkat tertinggi dari suatu piramida manajemen adalah manajemen puncak (top 

management). Jelaskan pengertian dari manajemen puncak tersebut! 
5. Sebutkan dan jelaskan tiga dasar keahlian yang harus dimiliki para manajer di 

setiap tingkat piramida manajemen! 
Studi Kasus 1 

Sony selama ini diakui sebagai produsen elektronik terbaik di dunia, namun pada 
tahun 2002 kapitalisasi pasar Sony jatuh di bawah Samsung Electronics, yang hanya 
sebuah perusahaan produsen chip memori yang tidak begitu terkenal beberapa tahun 
sebelumnya. Pada Desember 2006, kapitalisasi pasar Samsung adalah sebesar $106 
miliar, naik 400% bila dibanding tahun 2000 dan dua kali lipat kapitaisasi pasar Sony. 
Sejak menjabat CEO pada tahun 2007, Jon-yong Yun berhasil mengubah Samsung 
Electronics menjadi salah satu perusahaan paling menguntungkan di industri elektronik. 
Sebaliknya, Chairman Sony Nobuyuki Idei dan Presiden Kunitake Ando mengundurkan 
diri pada tahun 2005 dan digantikan oleh Howard Stringer dan Ryoji Chubachi. 

Padahal sebelum itu Samsung hanyalah sebuah perusahaan pemasok kebutuhan 
chip memori bagi Sony. Beberapa kesalahan pengambilan keputusan oleh manajemen 
Sony membuat mereka mengalami banyak masalah. Salah satu kesalahan terbesar Sony 
adalah keputusan untuk mengakuisisi Columbia Pictures pada tahun 1989. Setelah 
keputusan itu kinerja bisnisnya menjadi sangat memburuk sehingga pada tahun 1994 
perusahaan terpaksa menghapus-buku keruguan akumulatif senilai $3,5 Miliar. 

Kesalahan pengambilan keputusan manajemen selanjutnya yang tidak kalah 
pentingnya adalah kelambatan manajemen Sony dalam merespon perubahan teknologi 
dari analog ke digital. Sony terlalu percaya diri dan masih membanggakan dominasi dan 
kelebihan produk analog mereka padahal perkembangan bisnis elektronik sangatlah 
cepat begitu pula potensi keuntungannya. 

Samsung merupakan salah satu perusahaan yang mampu memberdayakan 
sumberdaya yang dimiliki perusahaan secara optimal dengan proses manajemen yang 
sangat efektif. Bayangkan saja, Samsung mampu membuat satu divisi perusahaan dapat 
beroperasi hanya dalam waktu enam bulan saja, sejak eksekusi ide, pembangunan lokasi 
sampai beroperasi. Mereka mampu mengkoordinasi sumberdaya lepih efektif daripada 
perusahaan lain. Perbedaan kinerja antara Sony dan Samsung bukan karena strategi 
semata, melainkan juga sangat ditentukan oleh proses organisasi dan kepemimpinan 
para pejabat kedua perusahaan. 

a. Diskusikan secara kelompok mengenai studi kasus tersebut!  
b. Menurut Anda, berdasarkan studi kasus yang disampaikan, seberapa pentingkah 

fungsi manajemen terhadap keberlangsungan/keberhasilan perusahaan!   
 

MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI EKONOMI 375 



FUNGSI MANAJEMEN DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA 
 
 

A. Standar Kompetensi :  
Memahami manajemen badan usaha dalam perekonomian nasional 

B. Kompetensi  Dasar :  
Menjelaskan fungsi manajemen dalam pengelolaan badan usaha 

C. Indikator:  
1. Dapat menentukan pernyataan yang merupakan pengertian organizing 
2. Dapat menentukan penerapan manajemen perusahaan  
3. Dapat menentukan struktur organisasi (garis komando)manajemen perusahaan 

D. Tujuan Pembelajaran: 
1. Disajikan beberapa pertanyaan tentang fungsi manajemen, guru dapat 

menentukan pernyataan yang merupakan pengertian organizing 
2. Diberikan ilustrasi/wacana tentang manajemen suatu perusahaan, guru dapat 

menentukan kesalahan penerapan manajemen perusahaan tersebut 
3. Disajikan karakteristik suatu perusahaan, guru dapat menentukan struktur 

organisasi (garis komando)manajemen perusahaan    
E. Materi Pembelajaran : 

1. Pengertian organizing 
2. Penerapan manajemen perusahaan 
3. Struktur organisasi (garis komando)manajemen perusahaan 

F. Model Pembelajaran:  
1. Model Pembelajaran Langsung 
2. Model Pembelajaran Kooperatif 

G. Sumber Belajar/Media:  
1. Modul 
2. Power Point 
3. LCD 

 
H. Materi 

Proses atau fungsi manajemen terdiri dari kegiatan-kegiatan manajemen, yaitu 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Perencanaan berarti 
bahwa para manajer memikirkan kegiatan-kegiatan mereka sebelum dilaksanakan. 
Berbagai kegiatan ini biasanya didasarkan pada berbagai metode, rencana atau logika, 
bukan hanya atas dasar dugaan atau firasat. Pengorganisasian berarti bahwa para 
manajer mengkoordinasikan sumber daya-sumber daya manusia dan material organisasi. 
Kekuatan suatu organisasi terletak pada kemampuannya untuk menyusun berbagai 
sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan. Semakin terkoordinasi dan terintegrasi 
kerja organisasi, semakin efektif pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Pengkoordinasian 
merupakan bagian vital pekerjaan manajer. Selanjutnya, pengarahan berarti bahwa para 
manajer mengarahkan, memimpin dan mempengaruhi para bawahan. Manajer tidak 
melakukan semua kegiatan sendiri, tetapi menyelesaikan tugas-tugas esensial melalui 
orang-orang lain. Mereka juga tidak sekedar memberikan perintah, tetapi menciptakan 
iklim yang dapat membantu para bawahan melakukan pekerjaan dengan cara yang paling 
baik. Pengawasan berarti para manajer berupaya untuk menjamin bahwa organisasi 
bergerak ke arah tujuan-tujuannya. Bila beberapa bagian organisasi ada pada jalur yang 
salah, manajer harus membetulkannya. 
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Fungsi Manajemen Menurut Robbins dan Coulter(2012:9) adalah sebagai berikut : 
Planning. Fungsi manajemen yang meliputi penentuan tujuan, perancangan strategi 
untuk mencapai tujuan tersebut, dan pengembangan rencana untuk 
mengintegrasikan dan mengkoordinasikan aktivitas. 
Organizing. Fungsi manajemen yang meliputi penyusunan dan penataan kerja 
dalam mencapai tujuan organisasi. 
Leading. Fungsi manajemen yang meliputi memotivasidan tindakan lainnya yang 
melibatkan manusia untuk mencapai tujuan organisasi. 
Controlling. Fungsi manajemen yang meliputi monitoring, membandingkan, dan 
memperbaiki kinerja. 

 
Struktur Organisasi 

Fungsi manajemen dalam hal pengorganisasian (organizing) merupakan proses 
menggabungkan berbagai sumber daya manusia dan bahan melalui struktur formaldari 
tugas dan kewenangan. Hal yang terlibat di siniadalah pengaturan kerja, pembagian 
tugas di antarapara karyawan, dan  mengkoordinir mereka untuk memastikan 
implementasi rencana dan pencapaian tujuan. 

Hasil dari proses pengorganisasian adalah sebuah organisasi (organization), 
yang dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang bekerja bersama untuk men-
capai tujuan bersama. Sebuah organisasi memiliki tiga unsur kunci, yaitu interaksi an-
tarmanusia, aktivitas yang bertujuan, dan struktur. Proses pengorganisasian akan 
menghasilkan struktur yang memperbolehkan interaksi antarindividu dan departemen 
yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran perusahaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Langkah-langkah dalam Proses Pengorganisasian 

(1). Menentukan aktivitas kerja khusus yang diperlukan untuk 
mengimplementasikan rencana dan mencapai tujuan. 

(2). Mengelompokkan aktivitas kerja ke dalam pola logis atau 
struktur. 

 

(3). Menyerahkan aktivitas ke posisi dan orang yang spesifik serta 
mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan. 

 

(4). Mengkoordinasikan aktivitas dari kelompok dan individu 
yang berbeda. 

 

(5). Mengevaluasi hasil dari proses pengorganisasian. 
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Beberapa langkah yang tercakup dalam proses pengorganisasian ditunjukkan 
pada Gambar 4. Para manajer pertama-tama harus menentukan aktivitas tertentu yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan rencana dan  mencapai sasaran. Kemudian mereka 
menggabungkan aktivitas tersebut ke dalam struktur yang logis. Selanjutnva, menugas-
kan pekerjaan kepada karyawan tertentu dan memberikan sumber daya yang 
diperlukanuntuk menyelesaikannya. Para manajer harus mengkoordinasikan hasil kerja 
dari kelompok dan karyawanyang berheda. Akhirnya, mereka harus mengevaluasihasil 
dari proses pengorganisasian untuk memastikankemajuan yang efektif dan efisien 
terhadap tujuan yangdirencanakan. Evaluasi seringkali membawa perubahan dalam hal 
cara mengelola pekerjaan. 

 
Jenis Struktur Organisasi 

Saat ini terdapat empat jenis utama organisasi yang diklasifikasikan menurut sifat 
hubungan kewenangan internal. Empat jenis tersebut adalah struktur lini (line), lini dan 
staf (line and staft), komite (commitee), dan matriks (matrix). Pada kenyataannya, 
sebagian besar organisasi kontemporer menggabungkan unsur-unsur dari satu atau lebih 
struktur tersebut. 

 
a. Organisasi Lini 

Organisasi lini (line organization), yang merupakan struktur organisasi tertua dan 
paling sederhana, menetapkan aliran kewenangan langsung dari eksekutif puncak 
kepada para bawahannya. Organisasi lini menegaskan rantai komando (chain of 
command) yang jelas dan sederhana, yaitu hubungan yang menunjukkan siapa yang 
memberi perintah dan kepada siapa harus melaporkan pekerjaan yang telah dilakukan. 
Pengaturan ini mencegah terjadinya penghindaran tanggung jawab. Keputusan dapat 
dibuat dengan cepat karena manajer memiliki kewenangan untuk memonitor pekerjaan 
para bawahan. 

Namun, organisasi lini memiliki kelemahan tersendiri. Setiap manajer harus 
menerima tanggung jawab secara lengkap atas sejumlah aktivitas dan mungkin tidak 
memiliki keahlian dalam setiap hal. Kelemahan tersebut terlihat nyata di perusahaan skala 
menengah dan besar, di mana struktur lini murni gagal mengambil manfaat dari 
spesialisasi khusus yang dimiliki para karyawan yang merupakan hal penting bagi orga-
nisasi modern. Beban para manajer menjadi terlalu berat dengan pekerjaan administratif 
dan dokumentasi, sehingga hanya memiliki waktu sedikit untuk menjalankan fungsi 
perencanaan. 

Jadi, organisasi lini merupakan model yang cocok untuk organisasi kecil. Salon, 
toko makanan, dan firma hukum kecil dapat beroperasi secara efektif dengan struktur lini 
sederhana. Namun, hal ini tidak cocok untuk perusahaan besar. 

 
b. Organisasi Lini dan Staf 

Organisasi lini dan staf (line-and-staff organization) menggabungkan arus 
langsung kewenangan dari sebuah organisasi lini dengan departemen staf yang 
melayani,memberi saran, dan mendukung departemen lini. Departemen lini berpartisipasi 
secara langsung dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasi inti 
organisasi. Departemen staf memberikan dukungan teknis khusus. Contoh departemen 
staf mencakup hubungan perburuhan, konsultasi hukum, riset dan pengembangan, 
akuntansi, perpajakan, dan teknologi informasi. 
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Manajer lini dan manajer staf sangat berbeda dalam hal hubungan kewenangan. 
Seorang manajer lini membentuk bagian dari garis kewenangan utama yang mengalir di 
seluruh organisasi. Manajer lini juga berinteraksi secara langsung dengan fungsi produksi, 
keuangan, atau pemasaran-fungsi-fungsi tersebut diperlukan untuk menghasilkan dan 
memasarkan produk serta jasa. Seorang manajer staf memberikan informasi, saran, atau 
bantuan teknis untuk membantu manajer lini. Para manajer staf tidak memiliki 
kewenangan untuk memberikan perintah di luar departemen mereka atau memaksa para 
manajer lini untuk bertindak. 

Organisasi lini dan staf banyak dijumpai di organisasi menengah dan besar. 
Struktur organisasi ini bisa diandalkan karena menggabungkan kemampuan organisasi 
lini untuk pengambilan keputusan dengan cepatdan memiliki komunikasi langsung 
dengan para ahli atau spesialis. 

 
Gambar 5. Struktur Organisasi Lini dan Staf 

 
c. Organisasi Komite 

Organisasi komite (committee organization) merupakan struktur yang 
menempatkan kewenangan dan tanggung jawab secara bersama di tangan kelompok 
individu, bukan di tanganseorang manajer. Model ini merupakan bagiandari struktur lini 
dan staf reguler. Beberapa perusahaan mengimplementasikan konsep komitedi mana dua 
atau lebih eksekutif secara bersama-sama melaksanakan tugas seorang CEO,dan tidak 
membebankan tugas tersebut kepundak individu tertentu. Contoh di salah satu 
perusahaan,Corporate Executive Committee terdiri daridelapan manajemen puncak 
termasuk Chief Executive Officer, Chief Financial Officer,Chief Operating Officer, dan 
Senior Vice President yang membawahi operasional, informasi, sumber daya manusia, 
dan pengembangan bisnis serta hubungan investor. 

Komite ini juga bekerja di bidang lain seperti pengembangan produk baru. Komite 
untuk pengembangan produk baru mungkin terdiri dari para manajer divisi, seperti 
akuntansi, rekayasa, keuangan, manufaktur, pemasaran, dan riset. Dengan 
menggabungkan perwakilan dari semua divisi yang terlibat dalam perencanaan dan 
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pemasaran produk, komite tersebut biasanya bisa memperbaiki perencanaan dan moral 
karyawan karena keputusan yang diambil akan mencerminkan pertimbangan atau 
masukan dari divisi yang berbeda. 

Namun, komite cenderung bertindak lambat serta konservatif, dan mereka 
seringkali membuat keputusan dengan melakukan kompromi untuk mencegah timbulnya 
konflik karena perbedaan kepentingan, dan bukan didasarkan atas alternatif terbaik. 
 
d. Organisasi Matriks 

Beberapa organisasi yang sedang berkembang menerapkan struktur matriks atau 
manajemen proyek (matrix, or project management, structure). Struktur ini 
menghubungkan para karyawan divisi yang berbeda dalam organisasi untuk bekerja 
sama menyelesaikan proyek tertentu. Seperti struktur komite, struktur matriks merupakan 
bagian dari struktur lini dan staf. 

Untuk proyek tertentu, manajer proyek membentuk kelompok karyawan dari 
bidang fungsional yang berbeda. Para karyawan ini memiliki ikatan dalam struktur lini dan 
staf dan juga merupakan anggota tim proyek. Setelah proyek selesai, para karyawan 
kembali ke pekerjaannya semula. 

Dalam struktur matriks, setiap karyawan melapor kepada dua manajer-manajer lini 
dan manajer proyek. Karyawan yang terpilih untuk menyelesaikan proyek khusus, seperti 
pengembangan produk baru, akan menerima instruksi dari seorang manajer proyek 
(kewenangan horizontal), tetapi mereka tetap sebagai karyawan di departemen fungsional 
mereka (kewenangan vertikal). Istilah matriks digunakan karena terjadinya persilangan 
kewenangan antara garis horizontal dan vertikal. 

Struktur matriks merupakan desain organisasi yang marak digunakan oleh 
perusahaan multinasional dan berteknologi tinggi serta oleh rumah sakit, perusahaan 
konsultan, dan perusahaan bidang angkasa luar.Manfaat utama struktur matriks adalah 
adanyafleksibilitas untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan 
kemampuan untuk memfokuskansumber daya pada saat terjadinya masalah utama 
ataupengembangan produk baru. Di samping itu, strukturini juga memberikan 
kesempatan kepada para karyawan untuk menunjukkan kreativitas dan inisiatif, yang 
tidakditemui di pekerjaan reguler mereka. Namun, menyatukan keahlian para ahli dari 
berbagai departemen menjadi tim yang solid merupakan tantangan tersendiri. Kelemahan 
lainnya adalah karyawan bisa menjadi bingung karena harus melapor pada dua atasan. 
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Gambar 6. Struktur Organisasi Matriks 

 
 
Soal Pertanyaan 

1. Dalam proses atau fungsi manajemen terdiri dari kegiatan-kegiatan manajemen, 
yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Jelaskan 
pengertian pengorganisasian! 

2. Jelaskan fungsi manajemen menurut Robbins dan Coulter! 
3. Jelaskan pengertian organisasikomite (commitee), serta berikan contohnya! 

 
Studi Kasus! 

Diskusikan dengan kelompok tentang manajemen di suatu perusahaan, (1) 
bagaimana penerapan manajemen pada perusahaan tersebut dan (2) bagaimana struktur 
organisasi (garis komando) manajemen perusahaan  
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PERAN BADAN USAHA DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA 
 
 

Standar Kompetensi :  
Memahami manajemen badan usaha dalam perekonomian nasional 

Kompetensi  Dasar :  
Mendeskripsikan peran badan usaha dalam perekonomian Indonesia 

Indikator:  
1. Dapat menentukan bidang manajemen  
2. Dapat menjelaskan pengaruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap 

perekonomian Indonesia 
3. Dapat menjelaskan badan usaha perekonomian masyarakat 

Tujuan Pembelajaran: 
1. Disajikan kasus pada bidang manajemen, guru dapat menentukan bidang 

manajemen yang tepat 
2. Disajikan kasus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), guru dapat menjelaskan 

pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia 
3. Disajikan wacana/ilustrasi badan usaha perekonomian masyarakat, guru dapat 

menentukan kelebihan atau kekurangan badan usaha tersebut    
Materi Pembelajaran : 

1. Bidang manajemen 
2. Pengaruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap perekonomian 

Indonesia 
3. Badan usaha perekonomian masyarakat 

Model Pembelajaran:  
1. Model Pembelajaran Langsung 
2. Model Pembelajaran Kooperatif 

Sumber Belajar/Media:  
1. Modul 
2. Power Point 
3. LCD 

 
Badan usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor 

produksi yang bertujuan untuk mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. 
Disebut kesatuan yuridis karena badan usaha umumnya berbadan hukum. Disebut 
kesatuan ekonomi karena  bertujuan untuk mendapat laba serta memberi pelayanan 
kepada masyarakat. 

Badan usaha dapat dikelompokkan atas dasar kegiatan yang dilakukan, 
kepemilikan modal dan wilayah negara. 

1.Jenis-Jenis Usaha Dalam Bidang Ekonomi 
a. Agraris 

Usaha dalam bidang agraris menggunakan lahan tanah sebagai faktor produksi utama. 
Misalnya pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. 
Bidang agraris dapat menghasilkan bahan pangan seperti padi, sayur, daging, ikan 
dan susu. Bidang ini juga dapat menghasilkan bahan baku industri seperti tebu, cokelat 
kelapa sawit dan kapas. 
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b. Badan usaha yang bergerak di bidang ekstraktif 
Badan usaha ini mengambil apa yang tersedia di alam. Termasuk pertambangan 
minyak bumi, batubara dan lainnya.  

c. Industri 
Usaha bidang industri merupakan jenis usaha yang mengola bahan mentah menjadi 
bahan jadi, bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, dan bahan setengah jadi 
menjadi bahan jadi. 
• Bahan mentah adalah bahan yang perlu diolah dulu agar dapat memenuhi 

kebutuhan, misalnya kapas dan kayu gelondongan. 
• Bahan setengah jadi adalah hasil olahan dari bahan mentah tapi masih perlu 

diolah lagi agar siap digunakan, contoh benag bagi industri tekstil dan tepung bagi 
industri roti. 

• Bahan jadi adalah hasil akhir proses pengolahan yang sudah siap untuk 
digunakan, misalnya baju, sepeda dan televisi. Contoh Industri kecil : pengrajin 
sepatu, mebel, alat-alat rumah tangga, dan tahu tempe.  Contoh Industri besar: 
perusahaan tekstil, mobil, semen dan elektronik. 

d. Perdagangan 
Usaha dalam bidang perdagangan adalah jenis usaha menjual barang-barang produksi 
kepada pihak lain tanpa mengola bahan tersebut. Misalnya pedagang beras, bahan 
bangunan dan makanan. 

e. Jasa 
Usaha bidang jasa adalah jenis usaha yang tidak menghasilkan benda melainkan 
memberikan pelayanan kepada pihak lain sesuai kebutuhan. Misalnya guru, dokter dan 
paramedis. 

 
2. Pengelompokan Badan Usaha Berdasarkan Kepemilikan Modal 

a. Badan Usaha Milik Negara 
Badan usaha yang pemilik modalnya adalah negara atau pemerintah. Contohnya : 
PT Kereta Api, PT PLN. 

b. Badan Usaha Milik Daerah 
Badan usaha yang dimilik oleh pemerintah daerah. Umumnya ditujukan untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat. Contoh : Bank 
Pembangunan Jawa Barat (Bank Jabar), Celebes Airlines (Sulawesi Selatan). 

c. Badan Usaha Milik Swasta 
Badan usaha yang pemilik modalnya adalah pihak swasta dan tujuan utamanya 
adalah mencari laba. Badan usaha swasta juga dibedakan lagi menjadi badan 
usaha swasta negeri dan badan usaha swasta asing.Badan usaha swasta 
negeri, pemilik modal adalah orang dalam negeri, sedangkan badan usaha asing 
pemilik modal adalah orang asing. 

d. Badan Usaha Campuran 
Badan usaha ini sebagian modalnya dimiliki oleh pihak swasta, sebagian lagi dimiliki 
oleh pihak pemerintah. Keuntungan dari perusahaan ini juga akan dibagi dua sesuai 
dengan proporsi kepemilikan modal. 
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3. Pengelompokan Badan Usaha Berdasarkan Wilayah Negara 
a. Badan Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri 

Penanaman modal pada badan usaha ini dilakukan oleh masyarakat negara itu 
sendiri. Penanaman modal ini amat membentu pemerintah dalam membiayai 
pembangunan. 

b. Badan Usaha Penanaman Modal Asing 
Badan usaha milik masyarakat negara asing yang beroperasi di Indonesia. 
Pemerintah Indonesia mengupayakan penanaman modal asing dengan tujuan 
memperluas lapangan kerja, memepercepat alih teknologi, dan meningkatkan 
ekspor. 

 
Bentuk-Bentuk Badan Usaha Dari Segi Hukum 
1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 
besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari 
kekayaan negara yang tidak terpisahkan. 
Badan Usaha Milik Negara terbagi atas 2 jenis, yaitu Badan Usaha Perseroan 
(Persero) dan Badan Usaha Umum (Perum). 
Peran BUMN dalam perekonomian Indonesia adalah sebagai penghasil barang dan 
jasa demi pemenuhan hajat hidup orang banyak, sebagai pelopor dalam sektor usaha 
yang belum diminati  swasta, pembuka lapangan kerja, penghasil devisa negara, 
membantu masyarakat dalam usaha kecil dan koperasi, serta pendorong aktivitas 
masyarakat di berbagai lapangan usaha. 

2. Badan Usaha Swasta 
Badan Usaha Swasta tidak lain tidak bukan merupakan badan usaha yang pemilik 
modalnya adalah pihak swasta dan tidak ada campur tangan dari pemerintah. Tujuan 
dari pendirian badan usaha swasta adalah untuk mencari laba dan pengembangan 
modal. Selain itu bertujuan untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat. 
Badan usaha juga terdiri dari beberapa jenis, yaitu Badan Usaha Perorangan 
dan Badan Usaha Persekutuan. Badan usaha perorangan merupakan badan usaha 
yang modalnya dimiliki oleh satu orang. Usaha ini umumnya tidak terlalu besar dan 
resiko juga relatif kecil. Sedangkan badan usaha persekutuan merupakan badan 
usaha yang modalnya dimiliki oleh dua orang atau lebih. Dalam badan usaha ini 
terdapat pembagian modal, dan usaha yang dijalankan umumnya lebih besar dari 
usaha perorangan. Contoh badan usaha perorangan seperti Firma, Persekutuan 
Komanditer (CV),dan Perseroan Terbatas (PT). 
a. Firma (Perusahaan Persekutuan) 

Firma adalah badan usaha yang dimiliki oleh palaing sedikit dua orang. Kemajuan 
Firma dan semua resiko ditanggung bersama. 

b. Persekutuan Komanditer (CV) 
CV adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh beberapa orang . Pemilik 
modal dalam CV disebut anggota. Dalam CV terdapat dua macam keanggotaan, 
yaitu anggota aktif dan pasif. Anggota aktif bertanggung jawab penuh terhadap 
jalannya perusahaan. Anggota pasif hanya sevbatas pemilik modal. 
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c. Perseroan Terbatas (PT) 
PT adalah badan usaha yang modalnya dihimpun dari beberapa orang melalui 
penjualan saham. Saham adalah surat tanda bukti keikutsertaan menjadi pemilik 
perusahaan. Setiap pemegang saham akan mendapatkan deviden yaitu laba 
perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. 

 
3. Koperasi 

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan 
hukum koperasi yang kegiatannya berlandaskan prinsip-prinsip koperasi sekaligus 
sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kemanusiaan. 
Jenis-jenis Koperasi antara lain Koperasi Sekolah, Koperasi Unit Desa, Koperasi 
Simpah Pinjam, Koperasi Konsumsi, Koperasi Produksi,dan lain sebagainya. 

 
Adapun pendirian badan usaha memiliki beberapa fungsi, yaitu: 
1. Fungsi Komersial 

Salah satu tujuan badan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan. Untuk 
memperoleh keuntungan secara optimal, badan usaha harus menghasilkan produk 
yang bermutu dengan harga bersaing untuk memberikan kepuasan terhadap 
pelanggan, sehingga produk yang dihasilkan bisa dipercaya. 

2. Fungsi Sosial 
Fungsi sosial badan usaha dapat terlihat secara langsung maupun tidak langsung 
terhadap kehidupan sosial masyarakat. Misalnya saja dalam hal tenaga kerja. Badan 
usaha hendaknya memprioritaskan untuk mengambil tenaga kerja yang berasal dari 
lingkungan tempat badan usaha itu berdiri. Prioritas ini akan membawa keuntungan 
bagi kedua belah pihak, baik badan usaha tersebut maupun masyarakat sekitar, 
karena jumlah pengangguran pun berkurang. 
Fungsi sosial lainnya adalah sebagai alih teknologi dan ilmu pengetahuan para 
pekerja. Sebuah badan usaha hendaknya membekali pekerjanya dengan 
keterampilan teknis sesuai bidangnya. Sehingga hasil kerja mereka bisa maksimal, 
dan para pekerja pun meningkat kualitas hidupnya serta tidak tertinggal dalam bidang 
teknologi dan ilmu pengetahuan. 
Operasionalisasi badan usaha, khususnya perusahaan industri terkadang 
menghasilkan dampak negatif seperti polusi dan kerusakan lingkungan. Oleh sebab 
itu perusahaan harus bisa mencegah dan menekan seminimal mungkin dampak dari 
kerusakan lingkungan tersebut dengan pengelolaan limbah dan penataan ruang yang 
baik, agar tidak merusak lingkungan dan mengganggu kenyamanan dari masyarakat 
sekitar. 
 

3. Fungsi Pembangunan Ekonomi 
Badan usaha merupakan mitra pemerintah dalam bidang ekonomi. Banyak peran 
yang dapat dilakukan badan usaha dalam membantu pemerintah, misalnya dalam hal 
peningkatan ekspor dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pemerataan 
pendapatan masyarakat. Di sisi lain pemerintah juga dapat memungut pajak dari 
badan usaha tersebut, yang secara teori akan dialokasikan untuk pemerataan 
pembangunan dan pemberian subsidi kepada rakyat kecil. 
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Keberadaan badan usaha dalam sistem perekonomian Indonesia amat penting. 
Namun tetap saja secara keseluruhan keberadaan badan usaha belum bisa mengatasi 
secara keseluruhan permasalahan ekonomi di Indonesia. Salah satu sebabnya adalah 
karena keberadaan badan usaha tidak sebading jumlahnya dengan masyaralat yang ada 
di Indonesia. Bila masyarakat hanya mengandalkan keberadaan badan usaha yang ada 
sekarang, tidak akan menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu amat diharapkan agar 
generasi muda yang berpendidikan bisa membuka badan usahanya sendiri. Disamping 
memberikan keuntungan terhadap diri sendiri, masalah perekonomian, khususnya 
pengangguran pun bisa lebih ditekan demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi. 
 
Studi Kasus! 
1. Terdapat beberapa jenis bidang manajemen, diskusikan secara kelompok contoh 

perusahaan dari masing-masing jenis bidang manajemen! 
2. Diskusikan secara kelompok salah satu contoh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

dan jelaskan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia! 
3. Koperasi merupakan badan usaha perekonomian masyarakat, akan tetapi ternyata 

kurang mendapat perhatian dari masyarakat Indonesia, jelaskan kelebihan atau 
kekurangan badan usaha tersebut, serta cara mengembangkan usaha tersebut!  
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MATERI KOPERASI 
 

I. PENDAHULUAN 
Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator Esensial 

1. Memahami 
pengelolaan 
kokoperasi 
dan 
kewirausah
aan   

1.1 Mendeskripsika
n cara 
pengembangan 
koperasi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Mendeskripsika

n  koperasi 
sekolah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 Guru dapat memahami tentang 
pembangunan koperasi dilakukan 
tidak boleh terlepas dari upaya 
pemberdayaan anggotanya. 

1.1.2 Guru dapat menelaah tentang 
Pembangunan koperasi dilakukan 
secara lintas sektoral. 

1.1.3 Guru dapat menjelaskan tentang 
pembangunan koperasi mengacu 
pada local specific based dan 
community  based. 

1.1.4 Guru dapat memaknai koperasi 
sebagai suatu badan usaha yang 
diikutkan dalam program redistribusi 
asset secara transparan. 
 

1.2.1 Guru dapat memahami arti dari 
pengertian koperasi sekolah. 

1.2.2 Guru dapat mengetahui dasar 
keputusan koperasi sekolah. 

1.2.3 Guru paham akan landasan pokok 
koperasi sekolah. 

1.2.4 Guru memahami akan tujuan 
koperasi sekolah. 

1.2.5 Guru mengerti akan struktur 
organisasi koperasi sekolah. 

1.2.6 Guru dapat menelaah aspek-aspek 
dalam Rapat koperasi sekolah. 

1.2.7 Guru dapat menunjukkan Ciri-ciri 
koperasi sekolah. 

1.3.1 Guru dapat menjelaskan Pengertian 
SHU 

1.3.2 Guru dapat menyebutkan Prinsip-
prinsip pembagian SHU 

1.3.3 Guru dapat menunjukkan 
perhitungan Alokasi pembagian SHU 

1.3.4 Guru dapat memahami Hubungan 
SHU dengan partisipasi anggota 

 
1.4.1 Guru dapat memahami tentang 

Kebutuhan wirausaha koperasi 
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Standar 
Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Esensial 

1.3 Menghitung 
pembagian sisa 
hasil usaha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Mendeskripsika

n peran dan jiwa 
kewirausahaan 

1.4.2 Guru dapat memahami tentang 
Pengertian wira usaha koperasi 

1.4.3 Guru dapat memahami tentang 
Fungsi kewiraausahaan koperasi 

1.4.4 Guru dapat memahami tentang Tipe 
kewirausahaan koperasi 

1.4.5 Guru dapat memahami tentang 
Tugas wirausaha koperasi 

1.4.6 Guru dapat memahami tentang 
Prasyarat keberhasilan 
kewirausahaan koperasi 

1.4.7 Guru dapat memahami tentang Jiwa 
dan semangat kewirausahaan 
koperasi 

1.4.8 Guru dapat memahami tentang 
Prinsip-prinsip inovatif 

 
 
II. PEMBELAJARAN 

A. STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI. 
1. Tujuan  

Setelah mengikuti pembelajaran di harapkan guru dapat memahami: 
a. Pembangunan koperasi dilakukan tidak boleh terlepas dari upaya 

pemberdayaan anggotanya. 
b. Pembangunan koperasi dilakukan secara lintas sektoral 
c. Pembangunan koperasi mengacu pada local specific based dan community  
d. based. 
e. Koperasi sebagai suatu badan usaha yang diikutkan dalam program 

redistribusi asset secara transparan. 
 

2. Materi 
Pendahuluan 

 Sebagai bangun demokrasi ekonomi tidaklah, hambatan utamanya adalah 
skala ekonominya yang kecil, lemahnya akses terhadap pemasaran, 
permodalan, informasi dan teknologi serta daya saing yang sangat lemah 
merupakan masalah struktural menuntut campur tangan pemerintah terutama 
dari aspek kebijakan yang mengacu pada amanah konstitusi. Terlebih koperasi 
di level  grassroots atau yang bergerak dalam usaha skala mikro (termasuk di 
dalamnya sektor informal, petani berlahan sempit, dan sejenisnya). 

 Oleh sebab itu pembelajaran  ekonomi koperasi, koperasi sekolah dan 
kewirakoperasian merupakan pilihan amanah konstitusi yang perlu dijalankan 
dengan sungguh-sungguh penuh dengan keberpihakan terutama dukungan 
kebijakan pemerintah. Di Indonesia diperkenalkan dan dalam upaya 
pengembangan koperasi secara struktural, banyak didorong oleh peran 
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Mohammad Hatta, antara lain melalui rumusan pasal 33 Undang-Undang Dasar 
(UUD) 1945. 

 Secara kuantitatif dari tahun ke tahun berikutnya, koperasi memang 
mengalami pertumbuhan yang luar biasa, tetapi pertumbuhan itu tidak di 
barengi dengan perkembangan secara kualitatif (sesuai dengan jati diri atau 
prinsip dasar koperasi) lebih-lebih dalam pembelajaran koperasi di sekolah- 
sekolah juga belum diajarkan secara maksimal. 

 
Pembangunan Koperasi dilakukan tidak boleh terlepas dari upaya 
pemberdayaan anggotanya 

 Pembangunan koperasi yang berhasil memerlukan sejumlah prasyarat dan 
pemenuhan syarat-syarat tertentu, sebagaimana layaknya dalam pelaksanaan 
suatu proses. Pembangunan itu merupakan proses dinamik, karena koperasi 
adalah lembaga yang hidup dan beraksi terhadap perubahan kondisi internal 
maupun eksternal. Mengingat koperasi merupakan lembaga milik sekelompok 
masyarakat, yang dibangun sendiri oleh masyarakat bersangkutan, dengan 
maksud untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar ekonomi masyarakat tersebut, 
maka dapat dipahami bahwa koperasi harus mampu melaksanakan berbagai 
kegiatan kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut harus terkait dengan upaya untuk 
memenuhi kepentingan ekonomi para anggotanya pada tingkat usaha yang 
efektif dan efisien. Dengan demikian kegiatan itu harus terencana, yaitu dengan 
melalui penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang khas sifatnya. 

 Sehubungan dengan hal itu perlu dipahami peran berbagai faktor yang 
mencakup kriteria-kriteria prasyarat, yaitu faktor-faktor yang dianggap sangat 
menentukan bagi keberhasilan dan kesinambungan koperasi yang dibangun. 
Selanjutnya, setelah prasyarat dipenuhi, maka koperasi berarti sudah siap lahir 
dan siap tumbuh. Tetapi faktor yang tergolong sebagai syarat keberhasilan, 
bagi tumbuhnya koperasi bersangkutan dimasa mendatang. Syarat tersebut 
menjadi komponen pokok yang perlu dipenuhi dan diwujudkan, agar koperasi 
itu dapat berprestasi dan dapat disebut sebagai koperasi yangberhasil. Artinya 
bila syarat keberhasilan itu tidak terpenuhi, maka koperasi bersangkutan dapat 
dianggap tidak berhasil dalam proses pertumbuhan dan perkembangan 
selanjutnya. Dengan demikian bisa saja satu koperasi dibentuk, akan tetapi 
koperasi yang telah mampu memenuhi prasyarat yang ditetapkan itu untuk 
selanjutnya ternyata tidak mampu tumbuh normal, dengan mengikuti syarat-
syarat yang ditetapkan, ataupun kalau dapat tumbuh maka pertumbuhan 
koperasi itu menjadi sangat lambat atau dapat dinyatakan dengan ”hidup 
segan, mati tak mau”. 

 Pemahaman tentang hal-hal tersebut tidak kalah penting bila dibanding 
dengan upaya memahami sejumlah langkah-langkah pembinaan atau 
mengenali sejumlah hambatan dan kendala pertumbuhan koperasi, yang 
mengharuskan kita membawa koperasi itu kembali pada jati dirinya 
(menerapkan pendekatan ”back to basic”). 

 Pemberdayaan anggota mencakup pemberdayaan kapital (bantuan modal) 
dan pemberdayaan knowledge, yang meliputi peningkatan kemampuan 
manajemen, skill dan pemahaman yang benar mengenai prinsip-prinsip 
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koperasi melalui pendidikan dan pelatihan. Pemberdayaan ini akan 
memberikan dampak peningkatan pertisipasi anggota. 

 Memang harus diakui bahwa peningkatan partisipasi anggota bukanlah 
dampak langsung dari pendidikan dan pelatihan. Partisipasi anggota 
merupakan fungsi dari intrinsik anggota dan nilai ekstrinsik yang berasal dari 
luar anggota itu sendiri. 

 Peningkatan partisipasi merupakan outcome atau dampak positif tidak 
langsung dari pendidikan dan pelatihan. Peningkatan partisipasi anggota ini 
diharapkan akan memberikan dampak kepada kinerja koperasi yang ditandai 
dengan 5 indikator keberhasilan koperasi. Peningkatan kinerja koperasi yang 
ditandai akhirnya akan menghasilkan tujuan yang hendak dicapai yakni 
kesejahteraan masyarakat. Pelaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi 
anggota harus memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut: 
a) Dominasi pemerintah (pemerintah daerah) dalam pendidikan in service/diklat 

harus dikurangi karena di masa lalu telah menimbulkan ketergantungan 
koperasi kepada Pemerintah sehingga mengurangi pemupukan rasa 
percaya diri dan kemampuan menolong dirinya sendiri bagi koperasi; 

b) Harus jelas konsep ”link & matc”, karena penyelenggaraan diklat pada 
masamasa sebelumnya tersentralisasi dan berdasarkan pemikiran-pemikiran 
dari atas, belum pernah dilakukan analisis kebutuhan pelatihan, yang 
bersumber kepada kebutuhan koperasi. Hingga kini pendidikan yang sudah 
dilaksanakan masih belum mengarah kepada kebutuhan koperasi; 

c) Dana pendidikan dari gerakan koperasi secara formal merupakan salah satu 
sumber dana pendidikan koperasi, namun pada kenyataannya dana tersebut 
belum optimal terkumpul; 

d) Pemerintah daerah harus memiliki akreditasi untuk lembaga penyelenggara 
pendidikan termasuk standarisasi materi pelatihan. 

e) Peserta harus dipersiapkan dengan baik, karena pendidikan dan pelatihan di 
masa depan tidak gratis. Pada masa lalu umumnya peserta tidak 
dipersiapkan dengan baik, lebih-lebih karena pendidikan bersifat gratis, 
sehingga yang dilatih orangnya tetap sama atau tidak relevan dengan 
tugasnya. 

f) Perlu ada evaluasi yang menyeluruh mengenai dampak dari diklat terhadap 
kinerja koperasi. 

 
 Untuk mencapai tujuan seperti yang diharapkan maka Pemerintah Pusat 

bersama sama dengan Pemerintah Daerah dan Dewan Koperasi Indonesia 
melakukan tugas sebagai berikut : 
a) Secara bertahap mengintegrasikan, mengkoordinir dan mengkon solidasikan 

potensi pendidikan dan pelatihan perkoperasian secara nasional; 
b) Secara bertahap dan simultan memberdayakan dan mengkoordinir potensi 

lembaga-lembaga dan pelatihan perkoperasian yang dimiliki oleh negara 
(antar departemen), Gerakan Koperasi (LAPENKOP), Perguruan Tinggi, 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga-lembaga pendidikan 
swasta pelaksana pendidikan koperasi. 
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c) Secara pro aktif memberdayakan lembaga-lembaga pendidikan 
perkoperasian yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam kerangka 
semangat otonomi daerah. 

d) Menentukan kebijaksanaan pokok program pendidikan dan pelatihan 
perkoperasian yang mencakup sistem, metodologi, kurikulum, silabus, 
sistem evaluasi, kelompok sasaran, dan bahan serta alat bantu; 

e) Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan perkoperasian sesuai 
dengan rencana dan kebutuhan. 
 

Pembangunan Koperasi dilakukan secara lintas sektoral 
 Membicarakan keberhasilan koperasi, harus mulai dengan membahas 

sejumlah prasyarat, yang nampaknya akhir-akhir ini kurang mendapat perhatian 
yang sungguh-sungguh (terbaikan atau diabaikan) oleh para pendiri koperasi 
(masyarakat luas) maupun oleh para pembina koperasi pada umumnya. 
Prasyarat tersebut boleh dinyatakan sebagai kriteria yang relatif sifatnya 
mutlak, atau merupakan faktor yang mau atau tidak mau harus dipenuhi agar 
dapat membuat koperasi lahir dan siap tumbuh dalam dinamika perekonomian. 
Oleh karena itu dalam setiap pembentukan koperasi baru, haruslah benar-
benar dapat dipenuhi prasyarat yang ditetapkan, dengan maksud agar dapat 
menumbuhkan koperasi yang berkemampuan tumbuh secara berkelanjutan 
tanpa menimbulkan berbagai masalah di masa mendatang. Singkatan bila 
faktor-faktor dimaksud tidak dipenuhi, secara konseptual koperasi akan sulit 
tumbuh sebagaimana diharapkan karena organisasinya tidak didukung oleh 
faktor-faktor yang diperlukan. 

 Misalnya dalam satu proses pembentukan koperasi baru, ternyata ada satu 
prasyarat yang tidak dipenuhi, umpamanya ”tidak jelasnya hubungan antara 
kepentingan ekonomianggota-anggota pendiri, yang seharusnya menjadi 
alasan dasar bagi pembentukankoperasi tersebut”. Koperasi itu bisa saja 
dibentuk tanpa dilandasi oleh pemahaman dan kesamaan kepentingan para 
pendiri atau anggotanya. Namun demikian, potensinya sangat besar untuk 
menghadapi berbagai hambatan dan kesulitan di masa mendatang, karena 
landasan arah dan proses pertumbuhan kelompoknya tidak jelas. Secara 
konseptual, rencana pendirian suatu koperasi seperti itu dapat saja ditolak, 
apabila syarat mutlaknya tidak terpenuhi walaupun tidak sesuai dengan 
ketentuan formal koperasi itu mungkin saja tetap dibentuk. Baru kemudian, 
sambil berjalan koperasi bersangkutan menyesuaikan kembali hal-hal yang 
belum dipenuhi atau yang dapat diperbaiki, sehingga akhirnya koperasi itu juga 
mampu memenuhi syarat mutlak yang seharusnya perlu dipenuhi lebih dahulu. 
Namun demikian secara praktis tidak jarang pengalaman menunjukan, bahwa 
hal dimaksud kerap kali sulit dilakukan, mengingat koperasinya terlanjur 
menghadapi masalah dan sibuk dalam mengelola kegiatan bisnisnya, yang 
kerap kali justru tidakterkait dengan kepentingan ekonomi pada anggotanya, 
karena tidak teridentifikasi sebelumnya. Koperasi seperti itu tergolong pada 
koperasi ”palsu” (psue coop), apabila ditinjau dan pelaksanaan identitas 
koperasinya. Padahal kita faham justru identitas koperasilah yang menjadi 
keunggulan komparatif, dan sekaligus menjadi keunggulan kompetitif dan suatu 
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badan usaha koperasi, karena hal-hal itu membuat kelompok anggota mampu 
mendukung eksistensi koperasi dalam menghadapi pasar bebas. 

 
Pembangunan Koperasi mengacu pada local spesific (resource based dan 
 community based) 

Pembentukan koperasi baru, perlu difahami dan diidentifikasi kepentingan 
ekonomi para pendiri khususnya dan umumnya kepentingan anggota baru di 
masa mendatang, yang dijadikan landasan utama pengembangan organisasi 
dan kegiatan usahanya. Apabila kemudian ada koperasi dibentuk tanpa ada 
landasan kepentingan anggota dan kemudian memperoleh badan hukum resmi, 
maka sudah bisa dipastikan bahwa koperasi itu tidakmungkin digolongkan 
dalam kelompok koperasi genuine, atau koperasi yang dapat memenuhi kriteria 
internasional (identitas koperasi menurut ICA 1995). Pada umumnya koperasi 
itu dalam proses pertumbuhan selanjutnya, tidak mampu memanfaatkan 
peluang besar atau tidak cukup berhasil dalam proses pertumbuhan 
memanfaatkan peluang yang ada secara maksimal, walaupun koperasi 
dimaksud tetap saja berpeluang tumbuh sebagai organisasi atau badan usaha. 

Prasyarat dasar lain yang juga harus dapat dipenuhi melalui 
pembentukan koperasi, agar selanjutnya proses pengembangan koperasi itu 
berhasil atau koperasinya dapat meraih sukses dalam pentumbuhan 
selanjutnya, berupa pemenuhan kriteria tentang kualitas calon anggota 
koperasi. Mereka dipersyaratkan mampu memenuhi indikator, bahwa secara 
sadar anggota-anggota koperasi itu mengetahui dan memahami dengan baik 
dan sistematik, peran dan fungsi koperasi yang akan dibentuk. Sebagai 
suatulembaga ekonomi milik bersama, koperasi diharapkan mampu membantu 
memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi dasar para anggotanya, baik secara 
individu maupun secara kelompok serta dalam lingkup lokal, regional maupun 
nasional. Wujud sebab dan akibat serta dua sisi itu, apabila perlu harus 
dilatihkan dan dikembangkan lebih dahulu, dengan melalui proses yang disebut 
sebagai masa pra koperasi. Akan banyak manfaat yang diperbolehkan koperasi 
di masa mendatang apabila kegiatan masa pra koperasi dilakukan dengan 
sadar dan terprogram (dalam rencana). Karena itu pada hakekatnya 
pembentukan koperasi bukanlah sekedar pembentukan lembaga ekonomi 
biasa melainkan sebagai usaha terencana untuk menimbulkan suatu lembaga 
yang harus memiliki komitmen dan wawasan luas serta terpadu.  

 
Koperasi diikutkan dalam program redistribusi asset secara transparan 

 Saat ini dengan berlakunya otonomi daerah maka tugas teknis pembinaan 
koperasi merupakan tugas pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah 
kabupaten/kota sendiri dihadapkan pada berbagai masalah spesifik di daerah 
masing-masing. Terdapat paling tidak tiga tipologi kinerja ekonomi wilayah, dan 
masing-masing diharapkan dapat memberikan peran yang paling optimal bagi 
perkembangan koperasi di daerahnya maupun secara regional dan nasional. 
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1. Daerah Kaya dan Daerah Berkembang dengan potensi alam cukup 
a) Koperasi menjadi pelaku yang aktif dalam bidang distribusi; 
b) Koperasi sektor jasa (sektor tersier) dikembangkan secara lebih 

profesional; 
c) Koperasi Simpan Pinjam diarahkan melakukan interlending dengan 

Koperasi  daerah yang   berada di sekitarnya yang lebih miskin; 
d) Koperasi yang telah memiliki modal cukup besar diarahkan bekerjasama 

dengan koperasi daerah yang sejenis atau atas pertimbangan kemitraan 
strategis; 

e) Koperasi menjadi prime mover dalam pengelolaan potensi alam; 
  
2.  Daerah Miskin potensi alam belum tergarap 

a) Koperasi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat bersamaan dengan 
penciptaan iklim yang kondusif bagi masuknya investor; 

b) Koperasi yang telah terbina bersama-sama dengan investor mengelola 
strategic asset yang ada. 

 
Koperasi adalah gerakan pendidikan di bidang Ekonomi melalui tiga jalur 
strategis. 

Pada dasarnya  tidak dapat dipungkiri tentang pentingnya peranan 
pendidikan dalam pembangunan koperasi. Kegiatan pendidikan merupakan 
sarana untuk mewujudkan cita-cita kooperasi. Keberhasilan Pembangunan 
koperasi utama bergantung pada kualitas  sumber daya manusianya. 
Peningkatan kualitas sumber dahya manusia yang diperlukan untuk menunjang 
keberhasilan pembangunan koperasi, dilaksanakan lewat kegiatan pendidikan. 
Melalui pendidikan akan dihasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Di 
tangan insan-insan yang berkualitas ini, koperasi akan berdaya untuk 
memberikan layanan secara efektif dan efisien kepada para anggotanya, serta 
mampu berperan dalam meningkatkan kemakmuran yang berkeadilan sosial 
dalam kehidupan masyarakat (Hatta, 1987; ICA 1990). 

Selanjutnya pendidikan yang merupakan jalan untuk berkoperasi 
mencakup tiga jalur yaitu informal (keluarga), formal (sekolah), dan non formal 
(masyarakat). Ketiga jalur pendidikan tersebut mempunyai keterkaitan dan 
berkesinambungan secara terus menerus.  
a) Jalur informal sebagai strategi tahap ancangan koperasi.  

Pendidikan berkoperasi menyangkut tiga ranah yaitu sikap terkait dengan  
pengahayatan dan pengamalan nilai-nilai dari jati diri koperasi, pengetahuan 
terkait dengan pemahaman konsep koperasi dan ketrampilan terkait dengan 
kecakapan praktek berkoperasi (Nirbito, 2001). Keluarga adalah wadah yang 
paling tepat untuk mengawali mulai  berlangsungnya proses pendidikan 
berkoperasi bagi anak-anak yaitu dengan menanamkan nilai-nilai jati diri 
koperasi lewat kebiasaan hidup gotong royong, tolong menolong antara 
anggota dan keluarga. Dasar inilah yang ditanamkan kepada anak-anak 
dalam bentuk perbuatan nyata ataupun tingkah laku setiap hari. Komunitas 
keluarga seperti itu berarti telah melakukan pengawalan pendidikan 
berkoperasi. 
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b) Jalur formal sebagai strategi tahap pemantapan koperasi. 
Apa yang dilakukan oleh keluarga berupa ancangan koperasi, dilanjutkan 
dengan tahap  pemantapan di lingkungan sekolah lewat kegiatan 
pembelajaran yang terancang dan pencapaian tujuan pembelajaran yang 
mencakup ketiga ranah afektif, kognitif dan psikomotor. Melalui  
pembelajaran koperasi di lingkungan koperasi di sekolah diharapkan 
menghasilkan kader-kader  koperasi yang berkualitas di kalangan generasi 
muda. Masa depan koperasi di tangan kawula muda sebagai penerus (Hatta; 
1987). Menyadari akan pentingnya koperasi masuk dalam kurikulum di 
sekolah, maka gerakan koperasi di Indonesia melalui kongres kedua 
koperasi seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Bandung telah 
membuat keputusan-keputusan penting salah satunya adalah mendesak 
kepada pemerintah RI untuk memasukkan  koperasi dalam kurikulum di 
Sekolah (Dekopin 1987). 
 

c) Jalur non Formal sebagai strategi tahap pengembangan koperasi. 
Selama ini telah banyak diselenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 
sumber daya manusia koperasi oleh berbagai lembaga/instansi terkait. 
Selama ini penanganan dan pelatihan untuk sumber daya manusia koperasi 
oleh berbagai lembaga terkait, belum bertolak atas kesatuan pola program 
pendidikan dan pelatihan. Karenanya efisiensi dan efektivitasnya dari 
penanganan  pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia koperasi patut 
dipertanyakan. Untuk itu maka kiranya perlu adanya konsep pola pendidikan 
pelatihan terpadu.    

 
B. KOPERASI SEKOLAH  

1. Tujuan  
Setelah mengikuti pembelajaran ini dapat menjelaskan: 
a. Pengertian koperasi sekolah 
b. Dasar keputusan koperasi sekolah 
c. Landasan pokok koperasi sekolah 
d. Tujuan koperasi sekolah 
e. Struktur organisasi koperasi sekolah 
f. Rapat koperasi sekolah 
g. Ciri-ciri koperasi sekolah 
 

2. Materi 
KOPERASI SEKOLAH 

Adalah koperasi yang didirikan di lingkungan sekolah yang anggota-
anggotanya terdiri atas siswasekolah. Koperasi sekolah dapat didirikan pada 
berbagai tingkatan sesuai jenjang pendidikan, misalnya koperasi sekolah dasar, 
koperasi sekolah menengah pertama, dan seterusnya. 
 
DASAR KEPUTUSAN KOPERASI SEKOLAH   
 Koperasi sekolah didirikan berdasarkan surat keputusan bersama antara 
Departemen Transmigrasi dan Koperasi dengan Departemen Pendidikan dan 
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Kebudayaan tanggal 16 Juli1972 Nomor 275/SKPTS/Mentranskop dan Nomor 
0102/U/1983. Kemudian diterangkan lebih lanjut dalam surat Keputusan 
Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi Nomor 
633/SKPTS/Men/1974. Menurut surat keputusan tersebut, yang dimaksud 
dengan koperasi sekolah adalah koperasi yang didirikan di sekolah-sekolah SD, 
SMP, SMA, Madrasah, dan Pesantren. 
 
LANDASAN KOPERASI SEKOLAH 

Landasan pokok dalam perkoperasian Indonesia bersumber pada UUD 
1945 pasal 33 ayat (1). Pasal ini mengandung cita-cita untuk mengembangkan 
perekonomian yang berasas kekeluargaan. Peraturan yang lebih terperinci 
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Undang-undang ini 
berisi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat mengenai cara-cara 
menjalankan koperasi, termasuk koperasi sekolah. Koperasi tidak berbadan 
hukum. Pengurus dan pengelola koperasi sekolah dilakukan oleh para siswa di 
bawah bimbingan kepala sekolah dan guru-guru, terutama guru bidang studi 
ekonomi dan koperasi. Tanggung jawab ke luar koperasi sekolah tidak 
dilakukan oleh pengurus koperasi sekolah, melainkan oleh kepala sekolah.  

Pembinaan terhadap koperasi sekolah dilaksanakan bersama antara 
Kantor Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, serta 
Departemen Pendidikan Nasional. Koperasi sekolah tidak berbadan hukum 
seperti koperasi-koperasi lainnya karena siswa atau pelajar pada umumnya 
belum mampu melakukan tindakan hukum. Status koperasi sekolah yang 
dibentuk di sekolah merupakan koperasi terdaftar, tetapi tetap mendapat 
pengakuan sebagai perkumpulan koperasi. Pendirian Koperasi Sekolah 
Koperasi sekolah diharapkan menjadi sarana bagi pelajar untuk belajar 
melakukan usaha kecil-kecilan, mengembangkan kemampuan berorganisasi, 
mendorong kebiasaan untuk berinovasi, belajar menyelesaikan masalah, dan 
sebagainya. Untuk itu dalam mendirikan koperasi sekolah, diperlukan 
pertimbangan-pertimbangan agar selaras dengan apa yang diharapkan. Dasar-
dasar pertimbangan pendirian koperasi sekolah adalah : 
a. Menunjang program pembangunan pemerintah di sektor perkoperasian 

melalui program pendidikan sekolah. 
b. Menumbuhkan kesadaran berkoperasi di kalangan siswa. 
c. Membina rasa tanggung jawab, disiplin, setia kawan, dan jiwa koperasi. 
d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berkoperasi, agar kelak 

berguna di masyarakat. 
e. Membantu kebutuhan siswa serta mengembangkan kesejahteraan siswa di 

dalam dan luar sekolah. 
 

TUJUAN KOPERASI SEKOLAH 
Tujuan koperasi sekolah adalah memajukan kesejahteraan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tata 
perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan 
makmur. Sedangkan pembentukan koperasi sekolah di kalangan siswa 
dilaksanakan dalam rangka menunjang pendidikan siswa dan latihan berkoperasi. 
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Dengan demikian, tujuan pembentukannya tidak terlepas dari tujuan pendidikan 
dan program pemerintah dalam menanamkan kesadaran berkoperasi sejak dini. 

 
STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI SEKOLAH 
a. Struktur Organisasi Sekolah 

1. Anggota 
2. Pengurus 
3. Badan Pemeriksa 
4. Pembina dan Pengawas 
5. Badan Penasehat 

b. Perangkat organisasi koperasi sekolah 
1. Rapat anggota koperasi sekolah 
2. Pengurus koperasi sekolah 
3. Pengawas koperasi sekolah 

c. Dewan penasihat koperasi sekolah 
Untuk keperluan bimbingan pada koperasi sekolah, diangkat penasihat 
koperasi sekolah yang anggota-anggotanya terdiri atas : 
1. Kepala sekolah yang bersangkutan sesuai dengan jabatannya (exofficio); 
2. Guru pada sekolah yang bersangkutan; dan 
3. Salah seorang wakil persatuan orang tua murid yang memiliki pengalaman di 

bidang koperasi 
d. Pelaksana harian 

Pelaksana harian bertugas mengelola usaha, administrasi, dan keuangan. 
Pelaksana harian dapat diatur bergantian antara pengurus koperasi sekolah 
atau ditunjuk secara tetap atau bergantian antara siswa anggota koperasi yang 
tidak menduduki jabatan pengurus atau pengawas koperasi. 
 

Rapat anggota 
Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi di tata kehidupan koperasi 

yang berarti berbagai persoalan mengenai suatu koperasi hanya ditetapkan dalam 
rapat anggota. Di sini para anggota dapat berbicara, memberikan usul dan 
pertimbangan, menyetujui suatu usul atau menolaknya, serta memberikan 
himbauan atau masukan yang berkenaan dengan koperasi. Oleh karena jumlah 
siswa terlalu banyak, maka dapat melalui perwakilan atau utusan dari kelas-kelas. 
Rapat Anggota Tahunan (RAT) diadakan paling sedikit sekali dalam setahun, ada 
pula yang mengadakan dua kali dalam satu tahun, yaitu satu kali untuk menyusun 
rencana kerja tahun yang akan dan yang kedua untuk membahas kebijakan 
pengurus selama tahun yang lampau. Agar rapat anggota tahunan tidak 
mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar di sekolah, maka rapat dapat 
diadakan pada masa liburan tahunan atau liburan semester. Sebagai pemegang 
kekuasaan tertinggi dalam koperasi sekolah, rapat anggota mempunyai wewenang 
yang cukup besar. Wewenang tersebut misalnya: 

a. Menetapkan anggaran dasar koperasi; 
b. Menetapkan kebijakan umum koperasi; 
c. Menetapkan anggaran dasar koperasi; 
d. Menetapkan kebijakan umum koperasi; 
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e. Memilih serta mengangkat pengurus koperasi; 
f. Memberhentikan pengurus; dan 
g. Mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya. 

Pada dasarnya, semua anggota koperasi berhak hadir dalam rapat anggota. 
Namun, bagi mereka yang belum memenuhi syarat keanggotaan, misalnya belum 
melunasi simpanan pokok tidak dibenarkan hadir dalam rapat anggota. Ada 
kalanya mereka diperbolehkan hadir dan mungkin juga diberi kesempatan bicara, 
tetapi tidak diizinkan turut dalam pengambilan keputusan. Keputusan rapat 
anggota diperoleh berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila tidak diperoleh 
keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan berdasarkan 
suara terbanyak di mana setiap anggota koperasi memiliki satu suara.  

Hal yang dibicarakan rapat anggota tahunan 
a. Penilaian kebijaksanaan pengurus selama tahun buku yang lampau. 
b. Neraca tahunan dan perhitungan laba rugi. 
c. Penilaian laporan pengawas 
d. Menetapkan pembagian SHU 
e. Pemilihan pengurus dan pengawas 
f. Rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahun selanjutnya 
g. Masalah-masalah yang timbul 

 
Ciri-ciri Koperasi Sekolah 
a. Bentuknya Badan Usaha yang tidak berbadan Hukum. 
b. Anggotanya siswa-siswa sekolah tersebut. 
c. Keanggotannya selama kita masih menjadi siswa. 
d. Koperasi sekolah dibuka pada waktu istirahat. 
e. Sebagai latihan dan praktik berkoperasi. 
f. Melatih disiplin dan kerja. 
g. Menyediakan perlengkapan pelajar. 
h. Mendidik siswa hemat menabung. 
i. Tempat menyelanggarakan ekonomi dan gotong royong. 

C. SHU 
1. Tujuan  

Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan dapat menjelaskan: 
a. Pengertian SHU 
b. Prinsip-prinsip pembagian SHU 
c. Alokasi pembagian SHU 
d. Hubungan SHU dengan partisipasi anggota 
 

2. Materi 
PENGERTIAN SHU 
1) Ditinjau dari Aspek Ekonomi Manajerial, SHU adalah selisih dari total 

penerimaan /total revenue (TR) dengan total pengeluaran/total biaya/total 
cost (TC) dalam satu tahun buku. 

2) Ditinjau dari Aspek Legalistik, SHU menurut UU No. 25/1992, Bab IX, pasal 
45 adalah : 
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• Pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi 
dengan biaya, penyerahan, kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun 
buku yang bersangkutan  

• SHU setelah dikurangi dana cadangan. SHU akan dibagikan pada 
anggota sesuai partisipasinya serta digunakan untuk pendidikan koperasi 
dan keperluan lain yang ditetapkan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) 

• Berdasarkan dana cadangan ditetapkan dalam RAT 
 
PRISIP-PRINSIP PEMBAGIAN SHU 
1) SHU yang dibagi adalah SHU yang bersumber dari anggota. SHU yang 

bersumber dari hasil transaksi dengan anggota akan dibagikan pada 
anggota. Sedangkan SHU yang bersumber dari transaksi dengan non 
anggota akan dijadikan sebagai dana cadangan. 

2) SHU yang diterima anggota adalah jasa modal dan jasa transaksi usaha 
yang dilakukan anggota sendiri. SHU yang diterima anggota pada prisipnya 
merupakan isentif/imbalan bagi anggota tersebut karena telah menanam 
modal dan bertransaksi dengan koperasi. Dengan demikian, semakin tinggi 
partisipasi anggota terhadap koperasi maka SHU nya semakin besar. 

3) Pembagian SHU dilakukan secara transparan. Proses perhitungan SHU 
peranggota harus disampaikan secara transparan pada anggota. 
Perhitungan SHU biasanya dijelaskan secara transparan dalam Laporan 
Pertangungjawaban Pengurus dalam RAT 

4) SHU anggota dibayarkan secara tunai. Hal ini sebagai pembuktian pada 
mitra bisnis koperasi bahwa koperasi dalam keadaan sehat/likuid 

 
ALOKASI PEMBAGIAN SHU 

Menurut pasal 15 Anggaran dasar koperasi, SHU yang diperoleh oleh 
koperasi akan dialokasikan  ke dalam pos–pos berikut ini : 
1. Cadangan  : 40% dari SHU setelah pajak 
2. Jasa Anggota   : 40% dari SHU setelah pajak 
3. Dana pengurus :   5% dari SHU setelah pajak 
4. Dana karyawan :   5% dari SHU setelah pajak 
5. Dana pendidikan :   5% dari SHU setelah pajak 
6. Dana sosial  :   5% dari SHU setelah pajak 
 

Sehingga, SHU yang akan dibagikan pada anggota adalah 40% dari SHU 
setelah Pajak, atau juga bisa diberikan kepada anggota antara 30% sampai 
dengan 40% sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Perhitungan alokasi pembagian  SHU disajikan dalam kasus berikut: 
Perhitungan SHU Seorang Anggota Koperasi 
1. Besarnya SHU yang akan diterima seorang anggota tergantung pada 

partisipasinya. 
2. Partisipasi anggota dibedakan menjadi partisipasi penyertaan  modal dan 

partisipasi dalam transaksi modal. Sehingga, seorang anggota jika 
melakukan partisipasi tersebut akan memperoleh : 1). Jasa modal dan 2). 
Jasa usaha 
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3. Berdasarkan prosentase jasa modal dan jasa usaha ditetapkan dalam RAT. 
Misalnya RAT koperasi A menetapkan :  
• Jasa modal 30% dari TOTAL SHU YANG DIALOKASIKAN UNTUK JASA 

ANGGOTA 
• Jasa usaha 70% dari TOTAL SHU YANG DIALOKASIKAN UNTUK JASA 

ANGG0TA 
Berdasarkan jasa modal di tetapkan LEBIH KECIL dari pada jasa usaha hal 
ini sesuai dengan prinsip koperasi ”pemberian balas jasa yang terbatas pada 
modal” 
 
Perhitungan SHU seorang anggota disajikan dalam kasus I.  
Kasus I 
Diketahui koperasi ” MAJU “ mempunyai data akhir tahun buku sebagai 
berikut : 
a. Penjualan / penerimaan jasa   Rp. 900.000,- 
b. Pendapatan lain   Rp. 150.000,- 
c. Harga pokok penjualan (HPP) RP. 350.000,- 
d. Beban Operasional   Rp. 350.000,- 
e. Beban Administrasi dan umum Rp.   50.000,- 
Ditanya: berapakah besarnya alokasi untuk pos-pos berikut ini : 
a. Cadangan  
b. Jasa anggota  
c. Dana pengurus 
d. Dana karyawan 
e. Dana pendidikan  
f. Dana sosial  

 
Jawaban Kasus I 
Penjualan / penerimaan jasa  : Rp  900.000,- 

Pendapatan lain : Rp  150.000,- +  
 : Rp 1.050.000,- 

HPP : (Rp  350.000,-) 

Pendapataan operasional : Rp  700.000,- 

Beban operasional : Rp   350.000,- 

Beban Administrasi & Umum : (Rp    50.000,-) 

SHU sebelum pajak : Rp   300.000,- 

Pajak (10% sesuai UU pajak)  : (Rp    30.000,-) 

SHU Koperasi ” MAJU” : Rp   270.000,- 
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Sehinga alokasi SHU masing masing pos sebagai berikut : 
a. Cadangan = 40% x Rp.270.000,- = Rp 108.000,- 
b. Jasa anggota = 40% x Rp.270.000,- = Rp 108.000,- 
c. Dana pengurus =   5% x Rp.270.000,- = Rp   13.500,- 
d. Dana karyawan =   5% x Rp.270.000,- = Rp   13.500,- 
e. Dana pendidikan =   5% x Rp.270.000,- = Rp   13.500,- 
f. Dana sosial =   5% x Rp.270.000,- = Rp   13.500,- 

 

Kasus II 
Abdel adalah salah satu anggota koperasi “MAJU” (kasus I) yang 
mempunyai simpanan di koperasi sebesar Rp 80.000,- dan nilai transaksi 
usahanya (transaksi pembelian ) sebesar Rp 750.000,- 
Tentukan SHU yang diterima Abdel jika : 
1) Total simpanan seluruh anggota koperasi “MAJU” Rp 350.000.000,- 
2) Total transaksi usaha anggota koperasi “ MAJU “ Rp 2.400.000,- 
3) Menurut ketetapan RAT jasa modal 30% dan jasa usaha 70% 
Jawaban:  

A. Besarnya 
jasa modal 

= 30% x jasa anggota =30% x Rp 108.000,- = Rp 32.400,- 

B. Besarnya 
jasa usaha 

=70%  x  jasa anggota 
= 70% x Rp 108.000,- 

= Rp75.600,- 

C.SHU yang di 
terima Abdel 

Jasa modal Abdel = Rp 80.000,- x Rp 32.400,- 
Rp350.000,- 

Jasa usaha Abdel = Rp   750.000,-  x Rp 75.600,- 
                     Rp 2.400.000,- 

 

= Rp 7.405.70 
 
= R p 23.625,- + 

= Rp 31.030.70 

Jadi, SHU yang diterima Abdel sebesar Rp.31.030.70 
 

HUBUNGAN SHU DENGAN PARTISIPASI ANGGOTA 
1) Semakin banyak partisipasi yang dilakukan anggota maka aktivitas usaha 

koperasi semakin meningkat, sehinga SHU koperasi semakin meningkat dan 
sebaliknya. 

2) Semakin besar  SHU koperasi maka semakin besar  bagian SHU yang akan  
diterima seorang anggota dan sebaiknya. 

D. KEWIRAKOPERASIAN 
1. Tujuan  

Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan dapat menjelaskan: 
a. Kebutuhan wirausaha koperasi 
b. Pengertian wira usaha koperasi 
c. Fungsi kewiraausahaan koperasi 
d. Tipe kewirausahaan koperasi 
e. Tugas wirausaha koperasi 
f. Prasyarat keberhasilan kewirausahaan koperasi 
g. Jiwa dan semangat kewirausahaan koperasi 
h. Prinsip-prinsip inovatif 
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2. Materi 
KEWIRAUSAHAAN KOPERASI 

Kebutuhan akan Wirausaha - Wirausaha Koperasi dalam beberapa 
kebijakan pembangunan selama ini secara tegas menjelaskan tentang : 
a.  Pembangunan Koperasi di arahkan agar makin memiliki kemampuan 

menjadi badan usaha yang makin efisien dan menjadi gerakan ekonomi 
rakyat. 

b.  Pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya 
peningkatan kebersaman dan menejemen yang profesional. 

c.  Pemberian kemampuan yang seluas-luasnya di segala sektor kegiataan 
ekonomi 

d.  Kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan usaha Negara.  
 

Beberapa kebijakan pemerintah terhadap gangguan krisis kepada kelompok 
wirausaha: 
a.  Memberikan kebebasan usaha (dalam arti kebebasan yang tidak 

menggangu kepentimgan orang lain) 
b. Menciptakan kondisi lingkungan yang dapat merangsang kegiatan inoatif 
c.  Pemberian dan pelatihan agar dapat meningkatkan kompetensi para 

wirausaha 
 

PENGERTIAN KEWIRAKOPERASIAN 
Kewirakoperasian adalah suatu sikap mental positif dalam usaha 

komperatif dengan mengambil prakasa inovatif serta keberanian mengambil 
resiko dan berpegang tegah pada prinsip identitas koperasi. 

Dari definisi tersebut terkandung beberapa unsur yang patut diperhatikan. 
a.  Kewirausahan koperasi merupakan sikap mental positif dalam berusaha 

secara komperatif. ini berarti kewirakopersian harus mempunyai keinginan 
untuk memajukan organisasi koperasi. 

b. Tugas utama kewirakoperasian adalah mengambil prakasa inovatif artinya 
berusaha mencari ,menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada demi 
kepentingan bersama. 

c. Wirakop harus mempunyai keberanian mengambil resiko karma dunia penuh 
dengan kepastian. Oleh karna itu dalam menghadapi situasi semacam itu 
diperlukan seorang wirausaha yang mempunyai kemampuan mengambil 
resiko. 

d.  Kegiatan wirakop harus berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi 
yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan. 

e.  Tujuan utama setiap wirakop adalah memenuhi kebutuhan nyata anggota 
koperasi dan meningkatkan kesejahteran bersama. 

f.  Wirakop dalam koperasi dapat dilakukan oleh anggota manajer birokrat yang 
berperan dalam pembangunan koperasi dan katalis.3. Competitive 
Advantages Pada Koperasi 
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FUNGSI KEWIRAKOPERASIAN 
Fungsi atau kegiatan wirakop ,jenis kewirakoperasian dibedakan menjadi 3 

hal yaitu: kewirakoperasian arbitrase, rutin dan inovatif. 
Kewirakoperasian rutin 
Mempunyai karakteristik sebagai berikut: 
1.  Kegiatan kewirakoperasian berhubungan dengan evaluasi dan koreksi bila 

terjadi mis alokasi sumber daya. 
2 Manajer (wirakop) memiliki informasi yang banyak tetang sumber daya, 

tujuan dan resiko yang dihadapi 
3. Rendahnya tingkat ketidak pastian memungkinkan wirakop mampu 

memaksimumkan tujuan. 
Kewirakoperasian Arbitrage 
Disini dimaksudkan sebagai keputusan yang diambil dari dua kondisi yang 
berbeda memberikan peluang menguntungkan. 
Kewirakoperasian Inovatif 
Inovatif berarti mencari, memanfaatkan dan menentukan yang baru. Wirakop 
yang inovatif berarti wirakop yang selalu tidak puas dengan kondisi yamg ada. 
 
TIPE KEWIRAKOPERASIAN 

Kewirakoperasian dibagi menjadi 4 tipe: 
a.  Kewirakoperasian Anggota 

Anggota sebagai pemilik koperasi dapat menjadi wirakop bila ia mampu 
menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk pertumbuhan 
koperasi 

b.  Kewirakoperasian Manager 
Mengangkat manager sebagai pelaksana dan penangung jawab kegiatan 
operational dan tentunya mengharapkan perubahan yang memberikan 
keuntungan. 

c.  Kewirakoperasian Birokrat 
Birokrat adalah pihak yang secara tidak langsung berhubungan dengan 
pengembangan koperasi 
 
 

d. Kewirakoperasian Katalis 
Sebagai pihak yang berkompeten terhadap pembangunan koperasi 
kendatipun ia mempunyai hubungan langsung dengan organisasi koperasi. 
Seorang katalis biasanya adalah seorang altruis yaitu orang yang 
mementingkan kebutuhan orang lain. 

 
TUGAS WIRAKOP 

Tugas wirakop adalah menciptakan keunggulan bersaing koperasi 
dibanding dengan organisasi usaha pesaingnya. 

Keunggulan tersebut dapat di peroleh melalui: 
a. Mendudukan koperasi sebagai penguasa yang kuat di pasar 
b. Kemampuan dalam mereduksi biaya transaksi 
c. Pemanfaatan interlinkage market 
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d. Pemanfaatan capital secara total 
e. Pengedalian ketidakpastian 
f.   Penciptan inovasi 
g. Pembangunan manfaat partisipasi 
h. Menciptakan economis of scale 

 
PRASYARAT KEBERHASILAN WIRAUSAHA KOPERASI 

Koperasi sebagai unit usaha yang bergerak dibidang ekonomi dan social 
pada dasarnya mempunyatujuan yang sama yaitu: Membantu meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi, yang merupakan sasaran utama pertumbuhan ekonomi. 

Perubahan yang meningkatkan produktivitas  dapat dilakukan melalui dua 
jalan yaitu: 
a. Melalui kegiatan inovatif (penciptan bangunan baru dan penerapannya) 
b.  Melalui kegiatan peningkatan kegiatan kerja (berprestasi lebih banyak dalam 

satuan waktu kerja tetap atau waktu kerja yang diperpanjang 
 

Masing-masing kemungkinan itu merupakan syarat yang memadai dan 
perlu bagi pertumbuhan okonomi.Kemungkinan pertama berkaitan dengan 
kenaikan pendapatan perkapita oleh sebab adanya peralihan kearah 
pengunaan teknologi yang produktif,pembuatatnpenyebaran barang-barang 
baru,struktur organisasi yang barudan keterampilan baru. 

Tipe inovasi ala Scumpeter tetang kegitan kerja yang meliputi: 
a. Pembuatan dan pemapanan produk-produk baru atau mutu produk yang 

baru 
b. Pembangunan metode produksi baru 
c. Menciptakan tata laksana produksi baru dibidang industri 
d. Pembuatan prasarana baru 
e. Pencarian sumber pembelian baru 
 

Hakikat dari fungsi wirausaha: Melihat dan menerapkan kemungkinan-
kemungkinan baru dalam bidang okonomi.fungsi ii disebut fungsi inovatif. 
Fungsi inovasi dapat dijabarkan dalam berbagai kegiatan kerja meliputi: 
a. Mengenai keuntungan atau manfaat dari kombinasi-kombinasi baru 
b. Evaluasi keuntungan yang terkasung dalam kombinasi baru itu 
c. Pembiayaan 
d. Teknologi dan perencanan pembangunan tempat-tempat produksi 
e. Pengadaan, pendidikan dan memimpin tenaga kerja 
f. Negoisasi dengan pemerintah badan atau resmi yang berwenang 
g. Negoisasi dengan pemasok pelanggan. 

 
Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut,seorang wirausaha kopersi 

dihadapi pada kendala sebagai berikut: 
a. Kemungkinan bertindak inovatif tidak selalu merupakan kemungkinan yang 

diizinkan menurut hukum.jadi innovator tidak mempunyai hak untuk 
menerapkan tindakan inovatif. 
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b. Kemungkinan inovatif yang diperoleh harus ditemukan dan dilaksanakan 
penerapanya.untuk itu diperbolehkan kemamouan baik persenat maupun 
organisatoris. 

c. Kalaupun kemungkinan inovatif tertentu tidak terlarang dan masih dalam 
rangka kesangupan seorang atau kelompok,maka perseorangan atau 
kelompok perlu memiliki motivasi untuk menerapkan inovasi itu. 

 
JIWA DAN SEMANGAT WIRAUSAHA KOPERASI 

Menurut definisi Meredith seorang wirausaha adalah orang yang 
mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, 
mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil 
keuntungan darinya dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan 
sukses. 

Menurut Meredith (1984), seorang wirausaha memiliki ciri dan watak yang 
berlainan dengan individu kebanyakan, dijelaskan sebagai berikut: 
a.  Mempunyai kepercayan yang kuat pada diri sendiri. 
b.  Berorientasi pada tugas dan hasil yang didorong oleh kebutuhan untuk 

berprestasi, berorientasi pada keuntungan, mempunyai ketekunan dan 
ketabahan, tekad, kerja keras dan energi inisiatif. 

c.  Mempunyai kemampuan dalam mengambil resiko dan mengambil keputusan 
secara cepat dan cermat. 

d.  Mempunyai jiwa kepemimpinan, suka bergaul, suka menanggapi saran-
saran dan kritik. 

e.  Berjiwa innovatif dan kreatif. 
f.  Berorientrasi ke masa depan. 

PRINSIP-PRINSIP INOVASI 
Tugas wirausaha koperasi yang utama adalah menciptakan inovasi-inovasi 

yang baru yang menguntukan. Agar ia berhasil melaksanakan misinya, 
bebeapa prinsip yang perlu diperhatikan olehwirausaha seperti yang 
dikemukakan oleh peter f. Drucker (1988) seagai berikut: 
a. Inovasi harus mempunyai tujuan dan sistematis yang dimulai dengan 

menganalisis peluang. 
b. Inovasi harus bersifat konseptual dan perfectual, oleh karna itu harus sering 

pergi keluar untuk melihat-lihat,bertanya dan mendengarkan. 
c.  Agar evektif inovasi harus sederhana dan difokuskan. 
d. Inovasi yang evektif harus dimulai dari yang kecil, tidak perlu muluk-muluk 

dan cobalah melakukan sesuatu yang khas. 
e. Inovasi yang berhasil harus mengarah pada kepemimpinan, artinya semua 

strategi mengarah pada pemanfaatan sebuh inovasi, harus memperoleh 
kepemimpinan dalam lingkungan tertentu. 

f.  Jangan berlagak pintar,inovasi harus ditangani oleh manusia biasa. 
g. Jangan mencoba mengerjakan banyak pekerjaan sekaligus. 
h. Jangan coba-coba melakukan inovasi bagi masa depan. 
i.  Harus ingat bahwa inovasiadalah karya. 
j.  Agar berhasil, seorang innovator harus membina kekuatanya. 
k.  Harus diingat ,inovasi adalah dampak dalam perekonomian masyarakat. 
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KESIMPULAN 
a. Tugas wirausaha koperasi yang utama adalah menciptakan inovasi yang 

dapat memberikan perubahan yang bersifat positif dalam organisasi usaha. 
b. Keberhasilan inovasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan 

wirakop, disamping kebebasan bertindak dari wirakop tadi. 
c.  Keberhasilan seorang wirausaha koperasi tidak dapat dilihat dalam jangka 

pendek tetapi bertahap dalam jangka panjang. 
d.  Pada akhirnya perkembangan ekonomi suatu bangsa akan sangat 

ditentukan oleh para wirausaha yang berhasil termasuk wirausaha koperasi, 
karena setiap muncul inovasi baru akan tumbuh berbagai aktifitas ekonomi 
yang berhubungan dengan produksi hasil ekonomi tersebut. 

e. Pertumbuhan suatu koperasi sangat tergantung pada kemampuan para 
wirakop dalam menciptakan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi 
anggotanya. 

f.  Wirakop berasal dari birokrat pada umumnya juga tidak mempunyai 
kebebasan untuk bertindak karena kadang-kadang membawa misi tertentu 
dari pemerintah yang kegiatnya terikat pada ketentuan yang berlaku. 

g. Terlepas dari itu semua pada dasarnya setiap wirakop mempunyai kewajiban 
moral dalam meningkatkan pertumbuhan koperasi dengan mengusahakan 
agar koperasi dengan jalan mengusahakan agar koperasi mempunyai 
keunggulan disbanding dengan pesaingnya.  

 
3. Soal 

1) Suatu koperasi mahasiswa mempunyai nilai transaksi dangan non anggota 
jumlah lebih besar dari pada transaksi dengan anggotanya. Artinya, 
pembelian yang  
a) Bagaimana pendapat anda tentang kasus koperasi mahasiswa tersebut ? 
b) Apa yang anda lakukan seandainya menjadi anggota koperasi tersebut ? 

 
2) Bertitik tolak dari dari visi dan misi tersebut, pemberdayaan koperasi dapat 

beberapa sudut pandang Yaitu: 
a) Koperasi sebagai media dari suatu proses. 
b) Koperasi sebagai suatu metode. 
c) Koperasi sebagai suatu program. 
d) Koperasi sebagai suatu gerakan. 
Coba saudara berikan analisisnya ? 
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E. EVALUASI 
Pilih salah satu jawaban yang paling tepat! 

1. Berikut ini yang merupakan macam-macam pemberdayaan anggota koperasi 
dalam pembangunan koperasi adalah......... 
a. Memberikan tunjangan finansial kepada para anggota. 
b. Memenuhi semua keinginan anggota. 
c. Menambah SHU bagi para anggota. 
d. Meningkatkan skill dengan pendidikan dan pelatihan koperasi. 
e. Meningkatkan permodalan koperasi. 

 
2. Suatu indikator yang dapat dijadikan tumpuan dalam program pembangunan 

suatu koperasi diantaranya, kecuali......... 
a. Memilih anggota yang memiliki kualitas yang baik. 
b. Mempunyai program kegiatan yang terencana. 
c. Keberagaman tujuan koperasi yang dimiliki para anggota. 
d. Kegiatan usaha koperasi yang terstruktur. 
e. Memilih pengurus yang berdedikasi tinggi. 

 
3. (1) Koperasi Simpan Pinjam diarahkan melakukan interlending dengan Koperasi   

      daerah yang   berada di sekitarnya yang lebih miskin. 
(2) Kerjasama koperasi yang memiliki cukup modal dengan koperasi daerah  
      yang sejenis. 
(3) Koperasi yang telah terbina bersama-sama dengan investor mengelola  
strategic asset yang ada. 
(4) Koperasi menjadi monopoly dalam pengelolaan potensi alam. 
(5) Koperasi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat bersamaan dengan  
      penciptaan iklim yang kondusif bagi masuknya investor. 
Peran-peran apasajakah yang dilakukan koperasi sebagai suatu badan usaha 
dalam mendukung  program pemerintah daerah......... 
a. 1,2,3,4 
b. 2,3,4,5 
c. 1,3,4,5 
d. 1,2,3,5 
e. 1,2,4,5 

 
4. Tahap ancang koperasi sebagai awal pembentukan jiwa berkoperasi anak 

dibawah ini yang benar adalah......... 
a. Penanaman jiwa koperasi melalui pembelajaran koperasi di sekolah. 
b. Mengajarkan anak dalam mengelola koperasi sekolah. 
c. Mengajarkan anak tentang bergotong royong di lingkungan masyarakat. 
d. Membiasakan siswa untuk memanfaatkan koperasi di sekolahnya. 
e. Membiasakan sikap tolong menolong antar anggota keluarga. 
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5. Yang menjadi agenda pokok dalam kongres kedua koperasi seluruh Indonesia di 
Bandung adalah......... 
a. Mendesak pemerintah untuk lebih mengistimewakan koperasi dibandingkan 

dengan pelaku ekonomi lainnya. 
b. Mendesak pemerintah untuk memasukkan materi koperasi dalam kurikulum di 

seluruh tingkatan pendidikan. 
c. Mendesak pemerintah untuk memperbaruhi UU koperasi. 
d. Mendesak pemerintah untuk mendirikan koperasi unit desa di setiap 

kecamatan. 
e. Mendesak pemerintah untuk menghapus pajak dalam organisasi koperasi. 

 
6. Berdasarkan surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi 

Nomor 633/SKPTS/Men/1974, tingkat pendidikan yang harus didirikan koperasi 
sekolah adalah, kecuali.......... 
a. Lembaga Bimbingan Belajar Non Formal 
b. SMA 
c. Pesantren 
d. SMP 
e. Madrasah 

 
7. Manfaat dari pendirian koperasi sekolah adalah, kecuali....... 

a. Membantu program pembangunan pemerintah di sektor perkoperasian 
melalui program pendidikan sekolah. 

b. Menumbuhkan kesadaran berkoperasi di kalangan siswa. 
c. Membina rasa tanggung jawab, disiplin, setia kawan, dan jiwa koperasi. 
d. Meningkatkan pengetahuan siswa tentang bisnis dengan koperasi sebagai 

badan usahanya. 
e. Meningkatkan pengetahuan siswa tentang kecurangan bisnis dengan koperasi 

sebagai alibinya. 
 

8. Dalam koperasi sekolah, yang berhak ditunjuk untuk menjabat sebagai dewan 
penasihat koperasi sekolah adalah......... 
a. Ketua OSIS 
b. Ketua kelas 
c. Perwakilan orang tua murid 
d. Tata Usaha 
e. Siswa berprestasi 

 
9. Kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan di koperasi sekolah terletak di 

tangan....... 
a. Kepala sekolah 
b. Dewan pembina 
c. Rapat wali murid 
d. Rapat anggota 
e. Rapat dewan guru 
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10. Dalam satu tahun, Rapat Anggota Tahunan (RAT) diadakan paling 
sedikit...........sekali. 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
e. 5 

 
11. Dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), beberapa agenda rapat yang diagendakan 

untuk dibahas adalah kecuali......... 
a. Menetapkan kebijakan umum koperasi 
b. Memberhentikan pengurus 
c. Menetapkan anggaran dasar koperasi 
d. Menetapkan pergantian UU koperasi 
e. Menetapkan kebijakan umum koperasi 

 
12. SHU yang diperoleh oleh koperasi akan dialokasikan  ke dalam pos–pos berikut ini 

kecuali.......... 
a. Jasa Anggota 
b. Pengurus 
c. Dana sosial 
d. Dana karyawan 
e. Pengamat koperasi 

 
13. Pembagian SHU pada Koperasi A sebagai berikut: 

a) 35% Cadangan  
b) 40% Jasa anggota  
c) 10% Dana pengurus 
d) 5% Dana karyawan 
e) 5% Dana pendidikan  
f) 5% Dana sosial  
Jika SHU sebelum pajak sebesar Rp2.000.000,00 dengan pengenaan pajak 
sebesar 10%, maka alokasi SHU untuk dana cadangan adalah sebesar........ 
a. Rp 720.000,00 
b. Rp 700.000,00 
c. Rp 635.000,00 
d. Rp 630.000,00 
e. Rp 360.000,00 
 

14. Berdasarkan soal No.13, SHU jasa anggota sebesar......... 
a. Rp 720.000,00 
b. Rp 700.000,00 
c. Rp 635.000,00 
d. Rp 630.000,00 
e. Rp 800.000,00 
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15. Diketahui: 
SHU sesudah pajak di koperasi B sebesar Rp5.000.000,00 
Dengan rincian alokasi pembagian SHU sebagai berikut: 
a) 30% Cadangan  
b) 50% Jasa anggota  
c) 5% Dana pengurus 
d) 5% Dana karyawan 
e) 5% Dana pendidikan  
f) 5% Dana sosial  
Total simpanan seluruh anggota koperasi sebesar Rp 1.000.000,00 
Total transaksi usaha anggota koperasi sebesar Rp 1.000.000,00 
Ketetapan RAT alokasi jasa modal 40% dan jasa usaha 60%. 
SHU jasa modal yang diterima Pak Danish jika dia memiliki nilai simpanan 
anggota sebesar Rp 200.000,00 adalah........ 
a. Rp100.000,00 
b. Rp200.000,00 
c. Rp300.000,00 
d. Rp400.000,00 
e. Rp500.000,00 

 
16. Berdasarkan soal No.15, SHU jasa usaha yang diterima Pak Danish jika dia 

memiliki nilai jasa usaha sebesar Rp500.000,00 adalah sebesar......... 
a. Rp250.000,00 
b. Rp500.000,00 
c. Rp750.000,00 
d. Rp1.000.000,00 
e. Rp1.250.000,00 
 

17. Berdasarkan soal No.15, jadi total SHU yang diterima Pak Danish di koperasi B 
adalah........ 
a. Rp500.000,00 
b. Rp750.000,00 
c. Rp1.000.000,00 
d. Rp1.250.000,00 
e. Rp1.500.000,00 

 
18. Ciri dan watak seorang wirausaha koperasi adalah kecuali........ 

a. Berjiwa innovatif dan kreatif. 
b. Mempunyai kemampuan dalam mengambil resiko dan mengambil keputusan 

secara cepat dan cermat. 
c. Mempunyai kepercayan yang kuat pada diri sendiri. 
d. Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan koperasi. 
e. Melakukan kerja keras untuk mencapai tujuan koperasi. 
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19. Tugas wirakop yang kurang tepat dalam memajukan kegiatan perkoperasian 
adalah........ 
a. Pemanfaatan capital secara total 
b. Menciptakan economis of scale 
c. Mampu memaksimalkan biaya transaksi 
d. Mampu menciptakan inovasi 
e. Mampu memaksimalkan revenue 

 
20. Memaksimalkan total penerimaan koperasi dan menekan total biaya koperasi 

merupakan tugas dari.......... 
a. Kewirakoperasian Birokrat 
b. Kewirakoperasian Anggota 
c. Kewirakoperasian Dewan Pembina 
d. Kewirakoperasian Katalis 
e. Kewirakoperasian Manager 
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Kunci Jawaban: 
1. D 
2. C 
3. D 
4. E 
5. B 
6. A 
7. E 
8. C 
9. D 
10. B 
11. D 
12. E 
13. D 
14. A 
15. B 
16. C 
17. D 
18. D 
19. C 
20. E 
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F. GLOSARIUM 
Kewirakoperasian : suatu sikap mental positif dalam usaha komperatif dengan 

mengambil prakasa inovatif serta keberanian mengambil resiko 
dan berpegang tegah pada prinsip identitas koperasi. 

 
Koperasi sekolah : koperasi yang didirikan di lingkungan sekolah yang anggota-

anggotanya terdiri atas siswasekolah. 
 
SHU : selisih dari total penerimaan /total revenue (TR) dengan total 

pengeluaran/total biaya/total cost (TC) dalam satu tahun buku. 
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