
PERTEMUAN KE TIGABELAS
MODAL SAHAM (1)



Pengertian Modal Saham 

Saham merupakan Tanda bukti setoran pemilik terhadap sebuah 
perseroan.

Saham yg merupakan bukti pemilikan perseroan terbatas 
mempunyai beberapa hak sbb :

– Hak utk berpartisipasi dalam menentukan arah tujuan 
perusahaan, yaitu melalui hak suara dalam rapat pemegang 
saham

– Hak utk memperoleh laba dari perusahaan dalam bentuk deviden 
yg dibagi oleh perusahaan 

– Hak utk membeli saham baru yg dikeluarkan perusahaan agar 
proporsi pemilikan saham masing-masing pemegang saham dapat 
tidak berubah

– Hak utk menerima pembagian aktiva perusahaan dalam hak 
perusahaan dilikuidasi



• Apabila perseroan hanya mengeluarkan 1 jenis saham maka
seluruh pemegang saham mempunyai hak yg sama, tetapi
apabila saham yg dikeluarkan lebih dari 1 maka hak pemegang
saham tergantung pada kontrak pengeluaran saham yg
disetujui.

• Dalam akte pendirian perseroan tercantum jmlh lbr saham yg
akan dikeluarkan, jmlh lbr saham yg disetor & nilai
nominalnya.



Jenis-Jenis Saham
A.Saham Biasa (Common Stock)

Yaitu saham yg pelunasannyadilakukan dalam urutan yg paling
akhir pd saat perusahaan akan dilikuidasi, sehingga resikonya
adalah yg paling besar & pemegang saham ini akan memperoleh
deviden yg lebih besar dibanding pemegang saham prioritas
Jika saham yg dikeluarkan hanya 1 maka saham tsb adalah saham
biasa.

B.Sertifikat Saham
Yaitu merupakan sertifikat saham yg dikeluarkan oleh PT.
Danareksa, yg merupakan sebuah perseroan yg didirikan oleh
pemerintah RI utk membeli saham dari perusahaan yg “Go
Public” melalui pasar modal & menjualnya kembali kepada
masyarakat dalam bentuk sertifikat saham.



C.Saham Prioritas

Yaitu saham yg mempunyai beberapa kelebihan seperti :

Deviden harus dibagikan pertama kali kepada pemegang
saham preferen

Pada saat perseroan dilikuidasi maka pembagian aktiva
pertama kali adalah kepada pemegang saham preferen

Saham prioritas ada 6 macam :

1. Saham prioritas Kumulatif

Yaitu saham prioritas yg devidennya setiap tahun harus
dibayarkan kepada para pemegang saham

Apabila dalam 1 thn deviden tdk dapat dibayarkan, maka pada
thn berikutnya deviden yg belum dibayar tadi harus dilunasi
dulu shg dpt mengadakan pembagian deviden utk saham
biasa



2. Saham prioritas Tidak Kumulatif

Yaitu saham prioritas yg devidennya apabila dalam 1 thn,
deviden tsb tdk dapat dibayarkan, maka pada thn
berikutnya deviden yg belum dibayar tadi tdk harus
dilunasi lebih dulu shg deviden yg dibagikan hanya deviden
saham biasa & saham prioritas thn ybs

3.Saham prioritas Partisipatif

Yaitu saham prioritas yg mempunyai hak yg sama dengan
saham biasa didalam pembagian deviden setelah saham
biasa mendapat deviden sebesar prosentase deviden
saham prioritas



4. Saham prioritas Tidak Partisipatif

Yaitu saham prioritas yg mempunyai hak yg tidak sama dengan
saham biasa didalam pembagian deviden setelah saham biasa
mendapat deviden sebesar prosentase deviden saham prioritas

5. Saham prioritas atas aktiva & deviden pd saat likuidasi

Meskipun pd saat likuidasi saldo laba tidak mencukupi utk
digunakan didalam membayar deviden maka pemegang saham
ini tetap hrs mendapatkan deviden tsb, yg saldonya dpt diambil
dari modal yg disetor oleh pemegang saham biasa

6. Saham Prioritas yg dapat ditukar dengan saham biasa

Pertukaran ini dapat terjadi jika deviden saham biasa lebih
besar dari saham prioritas.



PT Risa Fadila mempunyai saham yang beredar sebagai berikut : 
saham prioritas, nominal Rp 1000.000 10% berpartisipasi penuh, 
saham biasa, nominal Rp 2.000.000. pada akhir tahun 1991, dibagi 
deviden sebesar Rp 540.000. dividen ini dibagikan kepada saham 
prioritas dan biasa dengan perhitungan sebagai berikut :



prioritas biasa

Untuk saham prioritas                       

10% x Rp 1.000.000                         100.000

Untuk saham biasa

10% x Rp 2.000.000                                                200.000

Untuk saham prioritas dan biasa

240.000

----------- = 8%                                     80.000           160.000

3.000.000                                            ---------- ----------

180.000          360.000



Dengan cara perhitungan di atas, masing-masing saham 
memperoleh dividen dengan tarif yang sama besar (18%) yaitu

180.000

Saham prioritas = ------------ x 100% = 18%

1.000.000

360.000

Saham biasa =      ----------- x 100% = 18%

2.000.000



Perhitungan di atas dapat dilakukan sekaligus

Persentase dividen untuk kedua jenis saham =

540.000

------------- x 100% = 18%

3.000.000

Pembagian dividen untuk;

Saham prioritas = 18% x Rp 1.000.000 = Rp 180.000

Saham biasa = 18% x Rp 2.000.000     = Rp  360.000

---------------

Jumlah dividen                                             Rp 540.000



Apabila saham prioritas tidak berpartisipasi penuh, tetapi hanya 
sampai 15%, maka perhitungannya sbb:

prioritas biasa

Untuk saham prioritas                       

10% x Rp 1.000.000                         100.000

Untuk saham biasa

10% x Rp 2.000.000                                                200.000

Untuk saham prioritas 

5% x Rp 1.000.000                            50.000

Untuk biasa                                                                190.000

------------ -----------

150.000        390.000



Persentase penerimaan dividen sebagai berikut :

150.000

Saham prioritas =  ------------- x 100% = 15%

1.000.000

390.000

Saham biasa = -------------- x 100% = 19,5%

2.000.000



Pencatatan Modal Saham

• Modal saham yg dijual dicatat dalam rekening modal saham 
sebesar nilai nominalnya



Beberapa istilah yg perlu dipahami :

• Modal saham Statuter atau modal saham yg diotorisasi
adalah jumlah saham yg dpt dikeluarkan sesuai dengan akte
pendirian perusahaan.

• Modal saham beredar adlh jmlh saham yg sdh dijual

• Modal saham belum beredar adalah jumlah saham yg
sudah diotorisasi tetapi belum dijual.

• Treasury Stock adalah modal saham yg sudah dijual &
sekarang dibeli kembali oleh perusahaan.

• Modal saham dipesan adalah jumlah saham yg disisihkan
krn sudah dipesan utk dibeli. Modal saham ini baru
dikeluarkan bila hrg jualnya sudah dilunasi.



Misalnya PT Risa Fadila mempunyai modal statuter sebanyak 1.000 
lembar nominal @ Rp 1.000 dan akan dijual semuanya 
(ditempatkan). Transaksi dan cara pencatatan:

Penjualan saham 400 lembar, tunai Rp 100.000 dan mesin seharga 
Rp 300.000

Jurnal :

kas                                                100.000

mesin                                             300.000

modal saham                                              400.000



Diterima pesanan 500 lembar saham dengan kurs  110, dibayar 
tunai 70% sisanya 30 hari

Jurnal :

Piutang pesanan saham                550.000

modal saham dipesan                               500.000

agio saham                                                  50.000

Kas                                                  385.000

piutang pesanan saham                             385.000



Diterima pelunasan sisa pesanan untuk 300 lembar saham. Saham 
300 lembar diserahkan

Jurnal:

Kas                                              99.000

piutang pesanan saham                      99.000

Modal saham dipesan                 300.000

modal saham                                        300.000



PEMBATALAN PESANAN SAHAM

Apabila terjadi pemesan tidak dapat melunasi kekurangan 
pembayarannya maka perusahaan dapat mengambil salah satu 
jalan sebagai berikut :

1. Uang yang sudah diterima dikemablikan pada pemesan

2. Uang yang sudah diterima dikembalikan kepada pemesan 
sesudah dikurangi biaya atau kerugian penjualankembali 
saham-saham tersebut

3. Uang yang sudah diterima dianggap hilang (tidak dikembalikan)

4. Mengeluarkan saham yang nilainya sama dengan jumlah uang 
yang sudah diterima



Contoh pencatatan pembatalan pesanan saham dikembalikan dari 
contoh dimuka yaitu pesanan sebanyak 500 lembar dengan kurs 110 
dan sudah dibayar sebanyak 70%. Dari pesanan tersebut seorang 
pemesan yang memesan saham sebanyak 100 lembar tidak dapat 
melunasi kekuranggannya. Modal saham dipesan yang dibatalkan 
oleh perusahaan dapat dijual kembali dengan kurs 105

Jurnal yang dibuat untuk masing2 keadaan:

a. Uang yang sudah diterima dikembalikan pada pemesan

Modal saham dipesan            100.000

Agio saham                                10.000

piutang pesanan saham                       33.000

kas                                                         77.000



Kas                                       105.000

modal saham                                    100.000

agio saham                                            5.000

b. Uang yang sudah diterima dikemablikan pada pemesan sesudah 
dikurangi biaya atau kerugian penjualan kembali saham-saham 
tersebut

Modal saham dipesan             100.000

Agio saham                                 10.000

piutang pesanan saham                        33.000

utang pada pesanan                              77.000



Kas                                          105.000

Utang pada pemesan                 5.000

modal saham                                     100.000

agio saham                                          10.000

Utang pada pemesan              72.000

kas                                                        72.000



c. Uang yang sudah diterima dianggap hilang (tidak dikembalikan)

Modal saham dipesan                100.000

Agio saham                                    10.000

piutang pesanan saham                            33.000

modal dari pembatalan pesanan saham   77.000

Kas                                                105.000

modal saham                                               100.000

agio saham                                                      5.000



d. Mengeluarkan saham yang nilainya sama dengan jumlah uang 
yang sudah diterima

Modal saham dipesan                100.000

Agio saham                                     3.000

modal saham                                          70.000

piutang pesanan saham                         33.000

Kas                                                 31.500

modal saham                                           30.000

agio saham                                                1.500



• Penjualan Saham Secara Lump-Sum

Penjualan saham bisa dilakukan dengan cara
penjualan/unit saham. Unit saham ini terdiri dari
beberapa jenis saham

Misalnya : 1 unit saham terdiri dari : 1 lembar saham prioritas
nominal Rp 10.000. 1 lembar saham biasa nominal Rp
1.000. harga jual per unit Rp 10.500. pada saat penjualan
diketahui harga pasar saham biasa = Rp 1.250



Pembagian hasil penjualan 1 unit saham dilakukan sebagai berikut :

Harga 1 unit saham               Rp 10.500

Harga pasar saham biasa             1.250

---------------

Nilai saham prioritas                    9.250

Dari perbandingan nilai nominal dan harga pasar masing-masing 
jenis sahamdapat diketahui bahwa dari penjualan diatas, saham 
biasa mendapat agio sebesar Rp 250 dan saham prioritas mendapat 
disagio Rp 750. penjualan satu unit saham dengan harga seperti di 
atas dicatat dengan jurnal sebagai berikut :



Kas                                             10.500

Disagio saham prioritas               750

modal saham prioritas                          10.000

modal saham biasa                                 1.000

agio saham biasa                                      250



BONUS YANG BERUPA SAHAM

Agar penjualan obligasi atau saham prioritas bisa menarik pembeli, 
kadang-kadang diberikan saham biasa sebagai bonus. Misalnya 
dalam penjualan 10 lembar saham prioritas nominal @ Rp 1.000 
diberi bonus 1 lembar saham biasa, nominal Rp 1.000. harga pasar 
saham prioritas tanpa bonus = Rp 950 per lembar. Jurnalnya :

Kas                                           10.000

Disagio saham prioritas               500

Disagio aham biasa                     500

modal saham prioritas                        10.000

modal saham biasa                               1.000



Disagio saham prioritas dan saham biasa dihitung sebagai berikut :

Nilai nominal saham prioritas (10 lembar)      10.000

Harga pasar saham prioritas (10 lembar)         9.500

---------

Disagio saham prioritas                                        500

======

Harga jual saham prioritas plus bonus             10.000

Harga pasar saham prioritas tanpa bonus         9.500

----------

Nilai saham biasa                                                   500

Nilai nominal saham biasa                                  1.000

---------

Disagio                                                                 500



•Pertukaran Saham Dengan Aktiva

Terkadang modal saham dikeluarkan dengan
menerima aktiva (selain dari kas)



LATIHAN

1. PT Nada bahagia mempunyai saham yg beredar sbb: saham 
prioritas, nominal Rp 20.000.000, 10 % berpartiipasi penuh, 
saham biasa nominal Rp 30.000.000. pada akhir tahun 2008 
dibagi deviden sebesar Rp 8.800.000. carilah perhitungan 
deviden untuk saham prioritas dan saham biasa

2. PT Nada Irama mempunyai modal statuter  sebanyak 5.000 
lembar nominal @ Rp 100 dan akan dijual semuanya, dengan 
transaksi

a. Penjualan saham 1.000 lembar, tunai Rp 60.000 dan peralatan 
seharga Rp 40.000

b. Diterima pesanan 2.000 lembar saham dengan kurs 105 
dibayar tunai 60%

c. Diterima pelunasan sisa pesanan untuk 500 lembar



LATIHAN

3. Diterima  pesanan 1000 lembar saham dengan kurs 115 dengan 
pembayar  75%tunai dan sisanya 1 bulan kemudian. Buat jurn al dan 
sertakan   perhitungannya.

4. Unit saham terdiri dari 1 lembar saham prioritas nominal Rp 
15.000,-- dan 1lembar saham biasa nominal Rp2.000,--. Harga jual 
per unit Rp 16.000,-- pada saat penjualan diketahui harga pasar 
saham biasa Rp 2.500,--.Hitung nilai saham prioritas dan buat jurnal 
dari penjualan saham selainsaham tersebut!



LATIHAN SOAL
TUTUP BUKU



Latihan Soal Pertemuan XIII

1. Tanda bukti kepemilikan atau setoran pemilik ke dalam 
perusahaan adalah :

a. Obligasi c. Deviden

b. Saham d. Aktiva

2. Saham prioritas yang devidennya setiap tahun harus 
dibayarkan kepada para pemegang saham adalah :

a. Saham prioritas partisipasif

b. Saham prioritas kumulatif

c. Saham prioritas tidak kumulatif

d. Saham prioritas tidak partisipasif



Latihan Soal Pertemuan XIII

2.Saham prioritas yang devidennya setiap tahun harus 
dibayarkan kepada para pemegang saham adalah :

a. Saham prioritas partisipasif

b. Saham prioritas kumulatif

c. Saham prioritas tidak kumulatif

d. Saham prioritas tidak partisipasif

3. Jumlah saham yang sudah diotorisasi tetapi belum terjual 
adalah :

a. Modal saham statuter

b. Modal saham beredar

c. Modal saham belum beredar

d. Treasury Stock



Latihan Soal Pertemuan XIII

3. Jumlah saham yang sudah diotorisasi tetapi belum terjual 
adalah :
a. Modal saham statuter
b. Modal saham beredar
c. Modal saham belum beredar
d. Treasury Stock

4. Modal saham yang sudah dijual dan dibeli kembali oleh 
perusahaan adalah :
a. Modal saham statuter
b. Modal saham beredar
c. Modal saham belum beredar
d. Treasury Stock



Latihan Soal Pertemuan XIII

4. Modal saham yang sudah dijual dan dibeli kembali oleh 
perusahaan adalah :

a. Modal saham statuter

b. Modal saham beredar

c. Modal saham belum beredar

d. Treasury Stock

5. Hak pemilik saham antara lain sebagai berikut, kecuali :

a. Hak berpartisipasi dalam menentukan arah tujuan

b. Hak memperoleh laba

c. Hak membeli saham baru yang dikeluarkan

d. Hak menjual aktiva



Latihan Soal Pertemuan XIII

5. Hak pemilik saham antara lain sebagai berikut, kecuali :
a. Hak berpartisipasi dalam menentukan arah tujuan
b. Hak memperoleh laba
c. Hak membeli saham baru yang dikeluarkan
d. Hak menjual aktiva 

1.Tanda bukti kepemilikan atau setoran pemilik ke dalam 
perusahaan adalah :
a. Obligasi
b. Saham
c. Deviden
d. Aktiva


