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BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Teoritis

1. Kemampuan Siswa Menyusun Laporan Keuangan

a. Pengertian Kemampuan Siswa Menyusun Laporan Keuangan

Kemampuan berasal dari dasar kata “mampu” yang mempunyai

arti dapat atau bisa. Kemampuan merupakan sesuatu yang dimiliki

oleh individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan

kepadanya. Apabila dikaitkan dengan pembelajaran, tugas atau

pekerjaan yang dimaksud adalah kemampuan siswa dalam

menyelesaikan tugas dari guru.7

Menurut Mohammad Zain, kemampuan adalah kesanggupan,

kecakapan, kekuatan kita berusaha dengan diri sendiri.8 Sedangkan

menurut Stepen P. Robbins, kamampuan  adalah suatu kapasitas

individu untuk melaksanakan tugas dalam pekerjaan tertentu.9

Kemampuan siswa dalam belajar adalah kemampuan atau

kecakapan seorang siswa, yang dimiliki dari hasil apa yang telah

dipelajari yang dapat dilihat atau ditunjukkan melalui hasil belajarnya.

Dengan belajar maka kemampuan siswa meningkat, dengan

7 Wina Sanjaya. Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, Jakarta:
Kencana, 2008, hal. 13

8 Milman Yusdi. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 2010, hal. 10

9 Stephen P. Robbins. Perilaku Organisasi, Jilid 2, Jakarta: Pt. Indeks Kelompok
Gramedia, 2003, hal. 52

8



9

meningkatnya kemampuan siswa maka hasil belajarnya akan

meningkat.10

Laporan keuangan merupakan produk atau hasil akhir dari suatu

proses akuntansi. Laporan keuangan ini menjadi bahan informasi bagi

para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan

keputusan.11.

Menurut Samryn laporan keuangan meliputi ikhtisar-ikhtisar yang

menggambarkan pasisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas serta

perubahan ekuitas sebuah organisasi dalam satu periode waktu

tertentu.12

Laporan keuangan merupakan output dan hasil akhir dari proses

akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi

bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses

pengambilan keputusan.13

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa

dalam menyusun laporan keuangan adalah kemampuan, kesanggupan,

kecakapan siswa dalam menyusun laporan keuangan, baik itu laporan

laba rugi, laporan perubahan modal, maupun laporan neraca.

Kemampuan menyusun laporan keuangan adalah hasil dari proses

akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk

10 Daryanto. Op.Cit., hal. 2
11 Sofyan Syafri Harahap. Teori Akuntansi Laporan Keuangan,  Jakarta: PT

Bumi Aksara, 2002,  hal. 7
12 Samryn. Pengantar Akuntansi, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011, hal 30
13 Sofyan Syafri Harahap, Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011, Jakarta: Raja

Grafindo, 2011, hal. 205
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mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan

kepada pihak-pihak yang berkepentingan.14

b. Indikator Kemampuan Siswa Menyusun Laporan Keuangan

Indikator kemampuan intelektual menurut Robbins adalah sebagai

berikut:

1) Kecerdasan Numerik

Kecerdasan Numerik adalah kemampuan untuk menghitung

dengan cepat dan tepat.

2) Pemahaman Verbal

Pemahaman Verbal adalah kemampuan memahami apa

yang dibaca dan didengar.

3) Kecepatan Perseptual

Kecepatan Perseptual adalah kemampuan mengenali

kemiripan dan beda visual dengan cepat dan tepat.

4) Penalaran Induktif

Penalaran Induktif adalah kemampuan mengenali suatu

urutan logis dalam suatu masalah dan kemudian memecahkan

masalah itu.

5) Penalaran Deduktif

Penalaran Deduktif adalah kemampuan menggunakan

logika dan menilai implikasi dari suatu argument.

14 Hery, SE., M.Si, Op.Cit., hal.  2.
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6) Visualisasi Ruang

Visualisasi ruang adalah kemampuan membayangkan

bagaimana suatu objek akan tampak seandainya posisinya dalam

ruang diubah.

7) Ingatan

Ingatan adalah kemampuan menahan dan mengenang

kembali pengalaman masa lalu.15

Menurut Gagne ada empat ketegori kemampuan belajar, yaitu:

1) Kemampuan intelektual atau kemampuan seseorang untuk

berinteraksi dengan lingkungannya masin-masing dengan

penggunaan lambing

2) Informasi verbal yaitu kemampuan untuk mengenal dan

menyimpan nama atau istilah, fakta, dan serangkaian fakta yang

merupakan kumpulan pengetahuan.

3) Keterampilan motorik, yaitu keterampilan mengorganisasikan

gerakan sehingga terbentuk keutuhan gerakan yang mulus, teratur,

dan tepat waktu.

4) Sikap, yaitu keadaan dalam diri peserta didik yang mempengaruhi

( bertindak sebagai moderator atas pilihan untuk bertindak). Sikap

ini meliputi komponen afektif, kognitif, dan psikomotorik.16

15 Robbins, S.P. dan J. Timothy A. Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba
Empat, 2008, hal, 56

16 Yusufhadi Miarso. Menyemai Benih Teknologi Pendidikan, Jakarta: Prenada
Media, 2004, hal. 551
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Indikator keberhasilan sebagai tolak ukur dalam mengetahui

kemapuan siswa adalah sebagai berikut:

1) Siswa mampu mendefinisikan dan menerangkan kembali secara

verbal dan tulisan mengenal apa yang telah dipelajari dengan kata-

kata sendiri.

2) Siswa mampu memberikan contoh yang benar dari suatu materi

dan dapat mengerti yang mana contoh yang tidak benar.

3) Siswa mampu mempresentasikan/memaparkan suatu materi secara

berurutan.

4) Siswa mampu memberikan gagasan yang lebih sederhana atau

meringkas tema-tema umum yang disajikan

5) Siswa mampu mengambarkan kesimpulan logis dari informasi

yang disajikan.

6) Siswa mampu mencari hubungan antara dua ide, objek, dan

semacamnya.

7) Siswa mampu menciptakan model sebab akibat dari suatu

sistem.17

Berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menyusun laporan

keuangan di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Terpadu

Pekanbaru, maka penulis mengacu kepada indikator yang ada di

dalam RPP adalah sebagai berikut:

1) Menyusun laporan laba/rugi.

17 Daryanto. Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal.107.
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2) Menyusun laporan perubahan modal

3) Menyusun laporan neraca.18

Berdasarkan beberapa indikator di atas maka dalam penelitian

ini kemampuan siswa diukur dengan indikator menyusun laporan

keuangan yaitu siswa dapat siswa dapat menyusun laporan laba/rugi,

siswa dapat menyusun laporan perubahan modal, dan siswa dapat

menyusun laporan neraca.

c. Fungsi Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan

Fungsi dari  laporan keuangan dapat ditinjau dan posisi

keuangan. laba rugi, arus uang dan struktur modal (equity).

1) Posisi Kenangan, Fungsi laporan keuangan jika ditinjau dari posisi

keuangan adalah untuk mengetahui besar harta, utang dan modal

pada saat tertentu,

2) Laba/ Rugi, Fungsi laporan keuangan jika ditinjau dari laba/rugi

adalah untuk mengetahui besar keuntungan yang diperoleh atau

rugi yang diderita pada saat tenentu.

3) Arus uang Masuk/ Keluar, Fungsi laporan keuangan jika ditinjau

dari arus uang masuk/keluar adalah untuk mengetahui jumlah

uang yang diterima dan uang yang dikeluarkan perusahaan pada

saat tertentu.

4) Struktur Modal (Equity), Fungsi laporan keuangan jika ditinjau

dari struktur modal (equity) adalah untuk mengetahui jumlah

18 RPP. Kelas X Jurusan Akuntansi SMK Muhammadiyah 03 Terpadu
Pekanbaru. 2017
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modal sendiri/saham dan modal pihak luar yang digunakan dalam

aktivitas usaha.

d. Tujuan Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan

Tujuan utama dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan

adalah memberikan informasi keuangan kuantitatif tentang sesuatu

perusahaan yang berguna bagi pemakai khususnya pemilik dan

kreditur dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan ini termasuk

memberikan informasi yang dapat digunakan untuk menilai

evektifitas manajemen dalam memenuhi tanggung jawab manajemen

dan kepengurusannya.19

1) Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah untuk

menyajikan posisi keungan, hasil usaha, dan perubahan posisi

keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan GAAP.20

2) Tujuan Umum

Adapun tujuan umum laporan keuangan disebutkan sebagai

berikut:

a) Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-

sumber ekonomi, dan kewajiban perusahaan.

b) Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber

kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam

mencari laba.

19 Sofyan Syafri Harahap,“Teori Akuntansi Laporan Keuangan”,Op.Cit., hal.
139

20 Sofyan Syafri Harahap, “Teori Akuntansi”, Op,Cit., hal. 126
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c) Menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk

menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.

d) Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang

perubahan harta dan kewajiban.

e) Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan

para pemakai laporan.21

3) Tujuan Kualitatif

Adapun tujuan kualitatif dari laporan keuangan adalah sebagai

berikut:

a) Relevance

Memilih informasi yang benar-benar dapat membantu

pemakai laporan dalam proses pengambilan keputusan.

b) Understandability

Informasi yang dipilih untuk disajikan bukan saja penting

tetapi juga harus informasi yang dimengerti para pemakainya.

c) Verifiability

Hasil akuntansi itu harus dapat diperiksa oleh pihak lain

yang akan menghasilkan pendapat yang sama.

d) Neutrality

Laporan akuntansi itu netral terhadap pihak-pihak yang

berkepentingan

21 Ibid., hal. 126-127
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e) Timeliness

Laporan akuntansi hanya bermanfaat untuk pengambilan

keputusan apabila diserahkan pada saat yang tepat.

f) Comparability

Informasi akuntansi harus dapat saling dibandingkan,

artinya akuntansi harus memiliki prinsip yang sama baik untuk

suatu perusaan atau perusahaan lain.

g) Completeness

Informasi akuntansi yang dilaporkan harus mencangkup

semua kebutuhan yang layak dari para pemakai.22

e. Jenis-jenis Laporan Keuangan

Jenis-jenis laporan keuangan meliputi laporan laba rugi, laporan

perubahan modal, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan

keuangan. Urutan laporan keuangan berdasarkan proses penyajiannya

adalah sebagai berikut:

1) Laporan Laba Rugi

a) Pengertian Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah suatu ikhtisar yang

menggambarkan total pendapatan dan total biaya, serta laba yang

diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi tertentu.23

Sedangkan menurut Rusdianto dalam bukunya mengatakan  bahwa

laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan

22 Ibid., hal. 127-128
23 Samryn, Op.Cit., hal. 31
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kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam

suatu periode akuntansi atau satu tahun. Sugiri dan Riyono laporan

laba rugi adalah laporan keuangan yang secara sistematis

menyajikan hasil usaha perusahaan dalam rentang waktu tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang

dimaksud dengan laporan laba rugi adalah suatu laporan keuangan

yang disusun secara sistematis tentang pendapatan dan beban-

beban suatu perusahaan yang menghasilkan keuangan dalam suatu

periode akuntansi, sehingga diketahui rnengenai keuntungan atau

justru kerugian yang terjadi pada perusahaan tersebut.

b) Unsur-unsur Laporan Laba Rugi

Unsur-unsur yang terdapat dalam laporan laba rugi meliputi

akun pendapatan dan akun beban atau biaya.

(1) Pendapatan usaha

Pendapatan ini berasal dari kegiatan usaha utama

perusahaan.

(2) Beban usaha

Beban usaha adalah pengorbanan ekonomis yang

dilakukan perusahaan untuk memperoleh barang dan jasa yang

digunakan di dalam usaha normal perusahaan dan bermanfaat

pada suatu periode tertentu.
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(3) Pendapatan diluar usaha

Pendapatan ini diperoleh dari luar usaha utama.

Misalnya pendapatan bunga bank.

(4) Beban diluar usaha.24

Laporan Laba Rugi
Pendapatan 29.000.000

- Beban gaji dan upah 3.500.000

- Beban perlengkapan 2.300.000

- Beban bunga 1.200.000

Total beban usaha (7.000.000)

Laba Usaha 22.000.000

2) Laporan Perubahan Modal

a) Pengertian Laporan Perubahan Modal

Laporan Perubahan Modal adalah suatu laporan yang

menunjukkan peruhahan modal pemilik atau laba yang tidak

dibagikan dalam suatu periode akuntansi akibat transaksi usaha

selama periode tersebut.25

Laporan perubahan modal merupakan ikhtisar yang

menunjukkan perubahan modal dari awal periode akuntansi

menjadi saldo modal akhir tahun setelah ditambah dengan laba

24 Rudianto. Pengantar Akuntansi, Jakarta: Erlangga, 2009., hal. 16-18
25 Ibid., hal. 16-17
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tahun berjalan dan dikurangi dengan pembagian laba seperti prive

dalam perusahaan perorangan atau dividen dalam perusahaan

yang berbentuk perseroan terbatas.26

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti menyirnpulkan

bahwa laporan perubahan modal merupakan laporan yang disusun

oleh perusahaan untuk mengetahui penambahan atau pengurangan

terhadap nilai modal sehingga diperoleh nilai modal pada akhir

periode akuntansi,

b) Unsur-unsur Laporan Perubahan Modal

Dalam laporan perubahan modal terdapat tiga unsur yang

menyebahkan perubahan modal yaitu:

(1) Modal adalah harta kekayaan yang ditanamkan oleh

pemilik perusahaan ke dalam perusahaan yang dimilikinya.

(2) Laba atau rugi usaha adalah selisih antara

pendapatan yang diperoteh perusahaan pada suatu periode

dengan beban usaha yang dikeluarkannya pada periode

tersebut.

(3) Prive adalah pengambilan uang perusahaan untuk

kepentingan pribadi pemilik perusahaan.27

26 Samryn, Op.Cit.,hal. 31
27 Rudianto. Op.Cit., hal.16-17
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Laporan Perubahan Modal

Modal Hilman pada awal periode 200.000.000

Laba usaha 22.000.000

Total modal Hilman 222.000.000

Prive (8.000.000)

Modal Hilman pada akhir periode 214.000.000

3) Neraca

a) Pengertian Neraca

Neraca atau disebut juga posisi keuangan menggambarkan

posisi keuangan perusahaan dalam suatu tanggal tertentu atau a

moment of time.28

Neraca adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber

daya yang dimiliki perusahaan.29

Neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan

informasi tentang posisi keuangan sebuah organisasi pada suatu

saat tertentu.30

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan

bahwa yang dimaksud dengan laporan neraca merupakan laporan

yang memperlihatkan posisi kcuangan perusahaan secara lengkap,

yaitu terdapat nilai-nilai harta perusahaan baik harta lancar

maupun harta tetap serta passiva perusahaan yang terdiri dari

kewajiban (utang) dan ekuitas (modal).

28 Sofyan Syafri Harahap, “Teori Akuntansi”, Op,Cit., hal. 209
29 Rudianto, Op.Cit., hal. 16-17
30 Samryn, Op.Cit., hal. 33
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b) Klasifikasi Elemen Dalam Neraca

Elemen dalam neraca diklasifikasi berdasarkan pos-pos. Pos-

pos sejenis dikelompokkan dan dijumlahkan sehingga

mempunyai makna tertentu untuk kepentingan analisis.

(1) Aktiva merupakan kelompak yang disajikan dalam neraca

pada bagian sebelah kiri. Aktiva terbagi dalam kelompok

aktiva lancar untuk kekayaan yang diharapkan dapat

dikonsumsi atau dikonversi menjadi kas dalam waktu

kurang 1 tahun. Aktiva yang tidak memenuhi syarat ini

dikelompokkan sebagai aktiva tetap atau aktiva lain-lain:

(a) Kas dan setara kas

(b) Piutang

(c) Persediaan

(d) Pembayaran di muka

(e) Aktiva tetap

(f) Aktiva lain-lain

(2) Kewajiban merupakan kelompok utang yang masih harus

dilunasi kepada pihak ketiga. Untuk utang-utang yang

jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun

dikelompokkan sebagai kewajiban jangka pendek.

Sementara utang-utang yang jatuh tempo dalam waktu

lebih dan setahun dikelompokkan sebagai kewajiban

jangka panjang.
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(a) Kewajiban jangka pendek yang termasuk adalah utang

usaha, utang pajak, pendapatan diterima dimuka,

bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam

waktu 12 bulan .

(b) Kewajiban jangka panjang yang termasuk adalah

pinjaman bank untuk kredit investasi, atau bisa juga

berasal dari angsuran utang untuk pembelian akliva

yang pcmbayarannya akan jatuh tempo dalam waktu

lebih dari 12 tahun.

(3) Ekuitas adalah harta kekayaan yang ditanamkan oleh

pemilik perusahaan ke dalam perusahaan yang dimilikinya.

Di dalam perorangan yang termasuk modal hanyalah

modal pribadi. Yang termasuk dalam modal antara lain:

(a) Modal saham

(b) Agio saham (premi)

(c) Laba yang ditahan.31

Neraca (dalam juta)

AKTIVA PASSIVA

Kas 81.000 Hutang usaha                7.000

Piutang                                 8.000

Peralatan usaha                  17.000 Hutang Bank               60.000

Bangunan                           50.000

Tanah 125.000 Modal Hilman            214.000

Total Aktiva                       281.000 Total Passiva              281.000

31 Sofyan Syafri Harahap, “Teori Akuntansi Laporan Keuangan”, Op.Cit., hal. 77
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B. Penelitian Relevan

Judul penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan

membantu penulis dalam menyusun skripsi ini antara lain :

1. Ade Kurniati (2012) dengan judul  Pengaruh Pemahaman Materi

Laporan Keuangan Dengan Perusahaan Dagang Terhadap Kemampuan

Mengaplikasikan Myob Pada Siswa Kelas XI Jurusan Akuntansi di

Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 02 Pekanbaru.

Kontribusi pemahaman materi laporan keuangan perusahaan dagang

terhadap pengaplikasian MYOB di kelas XI jurusan Akuntansi SMK

Muhammadiyah 2 Pekanbaru adalah 0,479 x 100% = 47,9%.

Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh pemahaman materi laporan

keuangan perusahaan dagang terhadap pengaplikasian MYOB di kelas

XI jurusan akuntansi SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru dapat

diterima, dengan sendirinya Ho ditolak.32

2. Wardani Purnama Sari (2012) dengan judul Pengaruh Pembelajaran

Persamaan Akuntansi Terhadap Kemampuan Siswa Menyusun

Laporan Keuangan (Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal

dan Neraca) Siswa Kelas X  Jurusan Akuntansi di Sekolah Menengah

Kejuruan Muhammadiyah 02 Pekanbaru. Kontribusi pembelajaran

persamaan akuntansi terhadap kemampuan siswa menyusun laporan

keuangan r2 adalah 0,77 x 100% = 77 % artinya kontribusi sebesar 77

32 Ade Kurniati, 2012, Pengaruh Pemahaman Materi Laporan Keuangan
Dengan Perusahaan Dagang Terhadap Kemampuan Mengaplikasikan Myob Pada Siswa
Kelas XI Jurusan Akuntansi di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 02
Pekanbaru, Skripsi UIN Suska Riau
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%. Sedangkan uji F didapatkan 1,29 berarti F = 1,29 > 1, 02 maka H1

diterima , H0 ditolak.33

Berdasarkan  kajian di atas yang menerangkan bahwa ada

perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, penulis kali ini akan

mencoba meneliti permasalahan yakni analisis tentang kemampuan siswa

dalam menyusun laporan keuangan pada materi pelajaran akuntansi

program studi akuntansi di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah

3 Terpadu Pekanbaru.

C. Fokus Penelitian

Kerangja teori disusun sebagai landasan berpikir yang menunjukkan dari

sudut mana peneliti menyoroti masalah yang akan diteliti. Untuk itu fokus

Penelitian yang berkenaan dengan analisis tentang pemahaman siswa dalam

menyusun laporan keuangan di SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru.

Pengukuran terhadap variabel tersebut disusun berdasarkan kajian teori yang

telah diuraikan sebelumnya.

1. Siswa menyusun laporan laba rugi dengan tepat

a. Membuat secara rinci unsur-unsur pendapatan dan beban

b. Menyusun unsur-unsur tersebut dalam bentuk urutan ke bawah

c. Memisahkan antara pendapatan utama dengan pendapatan usaha

lainnya serta pos luar biasa.

33 Wardani Purnama Sari, 2012, dengan judul Pengaruh Pembelajaran
Persamaan Akuntansi Terhadap Kemampuan Siswa Menyusun Laporan Keuangan
(Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal dan Neraca) Siswa Kelas X  Jurusan
Akuntansi di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 02 Pekanbaru, Skripsi UIN
Suska
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2. Siswa menyusun laporan perubahan modal dengan tepat

a. Membuat modal awal yang di peroleh dari investasi awal

b. Memasukkan laba atau rugi

c. Menambahkan laba atau rugi dengan prive (pengambilan pribadi)

d. Menyusun modal akhir

3. Siswa dapat menyusun laporan neraca dengan tepat

a. Menyusun harta menurut urutan likuiditasnya

b. Menyusun kewajiban menurut urutan jatuh temponya

c. Menyusun modal menurut urutan sifat kekekalannya.


