
Laporan Neraca 
dan Perubahan 

Modal



Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang 
menjelaskan informasi kondisi 
keuangan suatu entitas bisnis 

pada tanggal tertentu. 

Di dalam laporan ini kita dapat mengetahui 
berapa jumlah aktiva (harta, aset), kewajiban 

(utang), dan ekuitas perusahaan.



Manfaat Laporan Neraca

1. Sebagai alat untuk analisis 
perubahan kondisi keuangan suatu 
perusahaan secara berkala dari 
tahun ke tahun.

2. Sebagai alat untuk analisis 
likuiditas suatu entitas bisnis 
sehingga diketahui kemampuan 
suatu perusahaan untuk melakukan 
kewajibannya dengan harta likuid.

3. Sebagai alat untuk analisis 
kemampuan suatu perusahaan 
dalam melunasi utang jangka 
pendek sebelum jatuh tempo.



Unsur-Unsur Laporan Neraca

Aktiva (Asset)
• Aktiva Lancar/Asset Lancar
• Aktiva Tetap/Asset Tetap
• Aktiva Tidak Berwujud/Intangible 

asset

Passiva
• Liabilty/Hutang
• Equity/Modal



Bentuk Laporan Neraca Keuangan

Bentuk Skontro (Rekening)
Laporan neraca bentuk Skontro menyajikan 
rekening dalam dua sisi. Pada sisi kanan 
adalah komponen pasiva, yaitu modal dan 
kewajiban. Sedangkan sisi kiri adalah aktiva, 
yaitu semua akun dengan klasifikasi aktiva.

Bentuk Stafel (Laporan)
Neraca bentuk Stafel dibuat secara 
berurutan, mulai dari aktiva, pasiva, dan 
modal. 



Contoh Bentuk Skontro

PT 'XYZ'
Neraca

Per 31 Desember 2018



Contoh Bentuk Stafel



Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal 
adalah jenis laporan yang di 
dalamnya terdapat informasi 
tentang perubahan modal 

atau ekuitas perusahaan pada 
periode tertentu. 

Laporan ini dapat memberikan informasi 
seberapa besar terjadi perubahan modal 

dan apa saja yang menyebabkan terjadinya 
perubahan tersebut.



Tujuan Laporan Perubahan Modal

• Untuk dapat 
mengikhtisarkan aktiva 
pembayaran dan investasi 
serta dana yang dihasilkan 
selama satu periode 
akuntansi.

• Menyajikan pengungkapan 
perubahan modal kerja



Unsur Laporan Perubahan Modal

• Laba tidak dibagi awal 
periode (per awal tahun)

• Laba netto periode 
akuntansi

• Dividen yang di umumkan
• Laba tidak dibagi per akhir 

periode



Hal-Hal yang Mempengaruhi 
Laporan Perubahan Modal

• Adanya setoran 
tambahan/investasi dari 
pemilik.

• Adanya laba dan kerugian 
usaha.

• Pengambilan untuk keperluan 
pribadi (prive).


