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Persamaan Dasar Akuntansi

Aset = Utang + Modal

Pendapatan – Biaya = Profit



Aset/Harta

Aset Adalah kekayaan yang 
dimiliki perusahaan baik yang 
bersumber dari utang maupun 

modal yang disetor oleh 
pemilik perusahaan. 

Setiap perubahan pada asset 
perusahaan akan berakibat 
pada perubahan kewajiban 

(utang atau modal) 



Pengelompokkan Asset

1. Asset Lancar (Current Asset)

2. Asset Tetap (Fixed Asset)

3. Asset Tidak Berwujud 
(Intangible asset)



Asset Lancar

Asset  yang mempunyai 
manfaat dalam kurun waktu 
yang relatif singkat (+- 1 tahun) 
yang dapat diubah menjadi 
uang tunai atau kas.
Contoh: kas/bank setara kas, piutang, dan 
persediaan

Asset Lancar karena pengelompokannya 
manfaatnya relatif kurang dari 1 tahun maka 
mengukurnya  tingkat likuiditasnya melalui 
rasio cash rasio,quick rasio dan current rasio.



Asset Tetap

Kekayaan perusahaan dalam 
bentuk siap pakai atau telah 
dibangun terlebih dahulu. Sifatnya 
permanen dan dapat digunakan 
untuk jangka waktu yang relatif 
panjang serta memiliki nilai cukup 
material.
Contoh: Tanah,Gedung,Peralatan,Kendaraan

Asset tetap karena penggunaannya dalam 
jangka waktu yang relatif panjang maka nilainya 
akan mengalami perubahan sehingga perlu 
dilakukan perhitungan penyusutannya.



Asset Tidak Berwujud

Aset perusahaan yang tidak 
berbentuk fisik (intangible) dan 
memiliki sifat jangka panjang. 
Asset ini tidak ditujukan untuk 
dijual suatu hari nanti
Contoh: hak paten,hak cipta, merek dagang, 
goodwill.

Intangible asset karena penggunaannya dalam 
jangka waktu yang relatif panjang maka nilainya 
akan mengalami perubahan sehingga perlu 
dilakukan perhitungan amortisasinya.



Utang/Liabilities

Kewajiban finansial sebuah 
perusahaan terhadap pihak 

ketiga yang wajib 
diselesaikan. Utang juga 
sebagai sumber modal 

yang bisa didapatkan dari 
pemberi utang atau 

kreditor.



Pengelompokkan Utang

1. Utang Jangka Pendek

2. Utang Jangka Panjang



Utang Jangka Pendek

Kewajiban yang pelunasannya 
akan dilakukan dengan 
menggunakan sumber aktiva 
lancar atau dengan 
menimbulkan utang jangka 
pendek yang baru.

Contoh: utang dagang/usaha, utang 
dividen, utang uang muka yang diterima, 
utang gaji,pendapatan yang diterima 
dimuka.



Utang Jangka Panjang

Utang yang memiliki tenggat 
waktu pembayaran atau jatuh 
tempo yang relatif lama (1 
tahun atau lebih)

Contoh: utang bank , utang Leasing, utang 
Obligasi



Modal/Equity

Kewajiban perusahaan 
terhadap pemilik 

perusahaan berupa modal 
yang disetor di tambahkan 

dengan laba usaha atau 
dikurangi kerugian usaha.



Pengelompokkan Modal

1. Modal Awal/Modal Saham
2. Laba/Rugi periode berjalan
3. Laba/Rugi ditahan
4. Dividen
5. Prive
6. Agio Saham
7. Disagio Saham


