
PERTEMUAN 14

MODAL SAHAM (2) DAN LABA 
DITAHAN 



Klasifikasi Modal Perseroan Terbuka

• Pada waktu berdiri modal PT diperoleh dari penjualan saham,
yg tercantum dalam akte perusahaan. Tetapi masih mungkin
terjadi perubahan-perubahan dalam struktur modal saham
setelah perusahaan berjalan.



Perubahan tsb antara lain : 

• Pembelian kembali saham yg beredar, utk sementara waktu 
atau selamanya

• Penukaran saham yg beredar dengan jenis saham yg lain 
atau mungkin juga dilakukan reorganisasi yg menyeluruh 
thdp struktur modal

• Emisi saham baru



Elemen modal yg lain didlm PT selain dari modal saham
adalah Laba ditahan, modal penilaian kembali & modal
sumbangan.

Laba ditahan adalah merupakan modal yg sumbernya
berasal dari dalam perusahaan (laba yg tidak dibagi utk
deviden).

Modal penilaian kembali adalah modal yg timbul dari
adanya perubahan nilai aktiva yg diakui dalam pembukuan.

Modal sumbangan adalah modal yg berasal dari
sumbangan yg diterima perusahaan.



Treasury Stock

• Yaitu saham perusahaan yg dibeli kembali dari peredaran utk 
sementara waktu, dengan alasan :

– Utk menaikkan hrg psr shm

– Akan dijual kembali pd karyawan perusahaan 

– Akan dibagikan sbg deviden

– Utk menukar surat-surat berharga perusahaan lain



Ada 2 metode pencatatan treasury stock :

• Pembelian treasury stock dipandang sbg penghentian
peredaran sebagian saham yg beredar (metode nilai nominal)

• Pembelian treasury stock dianggap sbg tambahan thdp
elemen modal yg belum ditentukan penyelesaiannya



1. Pembelian treasury stock dipandang sebagai penghentian
peredaran sebagian saham yang beredar (metode nilai
nominal)

Pembelian treasury stock merupakan pelunasan kembalisaham dari
pemegang saham tertentu sehingga pemegang saham itu tidak
lagi menjadi pemegang saham perusahaan. Apabila treasury
stock itu dijual lagi makapenjualannya dianggap mencari
pemegang saham baru

Dalam cara ini treasury stock yang dibeli dapat dicatat dengan cara :

a. Mendebit rekening modal saham

b. Mendebit rekening treasury stock dan saldonya dilaporkan
mengurangi modal saham beredar dalam neraca



Contoh soal mencatat perubahan treasury stock untuk masing2
metode

a. Rekening modal saham di debit dengan nilai nominal yang dibeli
kembali

1991 : penjualan 1.000 lembar saham nominal @ Rp 1.000 dengan
harga Rp 1.200 perlembar

Jurnal :

Kas 1.200.000

modal saham 1.000.000

agio saham 200.000



Laba tahun 1991 sebesar Rp 150.000

Jurnal :

Rugi laba 150.000

laba tidak dibagi 150.000

1992 : pembelian kembali 100 lembar saham dengan harga @ Rp
1.300

Jurnal :

Modal saham 100.000

Agio saham 20.000

Laba tidak dibagi 10.000

kas 130.000



1992 : penjualan kembali 100 lembar yang dibeli dengan harga jual @ Rp 1.500

Jurnal :

Kas 150.000

modal saham 100.000

agio saham 50.000

Sesudah penjualan treasury stock modal saham dalam neraca nampak sebagai
berikut :

Modal saham 1.000.000

Agio saham 230.000

Laba tidak dibagi 140.000

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

1.370.000



b. Rekening treasury stock di debit dan saldonya dikurangkan pada
modal saham

1991 : penjualan 1.000 lembar saham nominal @ Rp 1.000 dengan
harga Rp 1.200 perlembar

Jurnal :

Kas 1.200.000

modal saham 1.000.000

agio saham 200.000

Laba tahun 1991 sebesar Rp 150.000

Jurnal :

Rugi laba 150.000

laba tidak dibagi 150.000



1992 : pembelian kembali 100 lembar saham dengan harga @ Rp
1.300

Jurnal :

Treasury stock 100.000

Agio saham 20.000

Laba tidak dibagi 10.000

kas 130.000

1992 : penjualan kembali 100 lembar yang dibeli dengan harga jual
@ Rp 1.500

Jurnal :

Kas 150.000

treasury stock 100.000

agio saham 50.000



Sesudah penjualan treasury stock modal saham dalam neraca
nampak sebagai berikut :

Modal saham 1.000.000

Agio saham 230.000

Laba tidak dibagi 140.000

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

1.370.000



2. Pembelian treasury stock dianggap sebagai tambahan terhadap elemen modal
yang belum ditentukan penyelesaiannya (metode harga perolehan)

Contoh transaksi

1991 : penjualan 1.000 lembar saham nominal @ Rp 1.000 dengan harga Rp 1.200
perlembar

Jurnal :

Kas 1.200.000

modal saham 1.000.000

agio saham 200.000

Laba tahun 1991 sebesar Rp 150.000

Jurnal :

Rugi laba 150.000

laba tidak dibagi 150.000



1992 : pembelian kembali 100 lembar saham dengan harga @ Rp
1.300

Jurnal :

Treasury stock 130.000

kas 130.000

1992 : penjualan kembali 100 lembar yang dibeli dengan harga jual
@ Rp 1.500

Jurnal :

Kas 150.000

treasury stock 130.000

agio saham 20.000



Sesudah penjualan treasury stock modal saham dalam neraca
nampak sebagai berikut :

Modal saham 1.000.000

Agio saham 220.000

Laba tidak dibagi 150.000

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

1.370.000



Pengertian Deviden

• Yaitu pembagian kepada pemegang saham perseroan terbuka
yg sebanding dengan jumlah lembar yg dimiliki.

Pembagian deviden kepada pemegang saham dpt berakibat
sbb :

– Pembagian Aktiva PT & suatu penurunan dalam jumlah
modal PT seperti dalam deviden kas

– Timbulnya suatu utang & suatu penurunan dalam jumlah
modal PT seperti dalam utang deviden

– Tidak ada perubahan dalam aktiva, utang atau jumlah
modal PT, tetapi hanya menimbulkan perubahan komposisi
masing-masing elemen dalam modal PT seperti dalam
deviden saham



Dalam rangka pembagian deviden, ada 3 tanggal 
yg perlu diperhatikan :

• Tanggal pengumuman yaitu tanggal pd saat direksi PT 
mengumumkan adanya pembagian deviden dengan jmlh ttt 
utk setiap lembar saham yg beredar

• Tanggal Pendaftaran (pencatatan) yaitu tanggal dimana 
catatan mengenai nama-nama pemegang saham ditutup

• Tanggal Pembayaran yaitu tanggal dimana deviden yg 
terutang dilunasi & dicatat



Jenis-Jenis Deviden

• Deviden Kas

Yaitu deviden yg dibagikan dalam bentuk kas 

Jurnal yg perlu dibuat :

Pd saat pengumuman 

Laba ditahan xxx

Utang deviden kas xxx

Pd saat pembayaran

Utang deviden kas xxx

Kas xxx



Contoh : PT Risa Fadila pada tanggal 20 desember 1991
mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp 1.000.000 untuk
setiap lembar saham biasa dan akan dibayar tanggal 20 januari
1992 kepada pemegang saham yang terdaftar pada tanggal 10
januari 1992. saham biasa yang beredar sebanyak 1.000 lembar.
Jurnal yang dibuat oleh PT Risa Fadila untuk mencatat pembagian
dividen di atas adalah sebagai berikut :

Tanggal pengumuman (20 desember 1991)

Laba tidak dibagi 1.000.000

utang dividen kas 1.000.000

Tanggal pembayaran (20 januari 1992)

Utang dividen kas 1.000.000

kas 1.000.000



• Deviden aktiva selain kas (Property Devidends)

Aktiva ini bisa berbentuk surat berharga, barang dagangan 
dsb.

Jurnal yg perlu dibuat :

Pd saat pengumuman 

Laba ditahan xxx

Utang deviden saham xxx

Pd saat pembayaran

Utang deviden saham xxx

Investasi saham xxx



PT Bahtera mempunyai 10.000 lembar saham PT XYZ, dengan harga
perolehan sebesar Rp 1.100.000 Saham PT Bahtera yang beredar
sebanyak 10.000 lembar. Pada tanggal 15 desember 1991
diumumkan pembagian property dividens dimana setiap lembar
saham PT Bahtera akan menerima dividen 1 lembar saham PT XYZ,
pembagiannya pada tanggal 15 januari 1992. harga pasar saham PT
XYZ pada tanggal 15 Januari 1992 sebesar Rp 125 per lembar. Jurnal
PT Bahtera

15 desember 1991

Laba tidak dibagi 1.100.000

utang dividen saham PT XYZ 1.100.000

15 januari 1992

Utang dividen saham PT XYZ 1.100.000

investasi dalam saham PT XYZ 1.100.000



Deviden Utang (Scrip Devidends)

Yaitu deviden yang muncul krn laba ditahan mencukupi utk 
pembagian deviden tapi saldo kas tidak cukup
Jurnal yg perlu dibuat :

Pd saat pengumuman 
Laba ditahan xxx

Utang deviden scrips xxx

Pd saat pembayaran
Utang deviden scrips xxx
Biaya bunga xxx

Kas xxx



Misalnya PT ABC mengumumkan pembagian scrip dividens sebesar
Rp 1.000.000 bunga 10% jatuh tempo 3 bulan kemudian. Jurnal
yang dibuat oleh PT ABC

Laba tidak dibagi 100.000

utang dividen scrip 100.000

Ketika jatuh tempo, scrip dan bunganya dilunasi dengan jurnal

Utang dividen scrip 100.000

Biaya bunga 2.500

kas 102.500

Perhitungan :

Biaya bunga= 3/12 x 10% x Rp 100.000 = Rp 2.500



Deviden Likuidasi

• Yaitu deviden yang sebagian merupakan 
pengembalian modal.

• Dicatat dengan mendebet rekening 
pengembalian modal yang akan mengurangi 
saldo modal saham di neraca.



Deviden Saham
Yaitu pembagian tambahan saham, tanpa dipungut pembayaran 
kepada para pemegang saham, & sebanding dengan saham yg 
dimilikinya.

Deviden saham bisa dibagikan sbb :

– Deviden saham berupa saham yg jenisnya sama, misalnya 
deviden saham biasa utk pemegang saham biasa atau 
deviden saham prioritas utk pemegang saham prioritas 
disebut deviden saham biasa 

– Deviden saham berupa saham yg jenisnya berbeda, misalnya 
deviden saham prioritas utk pemegang saham biasa atau 
deviden saham biasa utk pemegang saham prioritas disebut 
deviden saham spesial



Ada beberapa alasan yg membenarkan pembagian 
deviden saham

• Keinginan pimpinan utk menahan laba secara tetap yaitu 
dengan mengkapitalisasi sebagian laba ditahan

• Utk membagi deviden tanpa pembagian aktiva yg 
diperlukan utk modal kerja

• Utk menaikkan jmlh lbr saham yg beredar shg hrg pasarnya 
akan turun



Modal PT ADA adalah sebagai berikut :

Modal saham prioritas, nominal Rp 2.000 beredar 5.000 lbr Rp 10.000.000

Modal saham biasa, nominal Rp 1.000 beredar 10.000 lbr 10.000.000

Agio saham prioritas 1.000.000

Agio saham biasa 1.500.000

Laba tidak dibagi 15.000.000

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

Jumlah Rp 37.500.000

=========

Harga pasar per lembar

Saham prioritas = Rp 2.500

Saham biasa = Rp 1.100



Untuk mencatat dividen saham, terdapat beberapa harga yang
dapat digunakan yaitu (a) dicatat sebesar harga pasar pada saat
saham dibagi, (b) dicatat sebesar nilai nominal saham, (c) dicatat
sebesar harga jual sahamnya dulu sehingga jumlah agio atau
disagionya sama

Contoh 1 :

Diumumkan pembagian dividen saham sebesar 10% untuk
pemegang saham biasa, jurnal yang dibuat untuk mencatat dividen
sebagai berikut :

Pada tanggal pengumuman :

Laba tidak dibagi 1.100.000

utang dividen saham biasa 1.000.000

agio saham biasa 100.000



Pada tanggal pengeluaran :

Utang dividen saham biasa 1.000.000

modal saham biasa 1.000.000

Contoh 2:

Diumumkan dividen saham biasa 50% untuk pemegang saham
biasa. Harga pasar saham biasa per lembar menurun menjadi Rp
750. jurnal yang dibuat

Pada tanggal pengumuman :

Laba tidak dibagi 5.000.000

utang dividen saham biasa 5.000.000



Pada tanggal pengeluaran :

Utang dividen saham biasa 5.000.000

modal saham biasa 5.000.000

Apabila dalam contoh 2 diatas, pimpinan perusahaan menginginkan
untuk mencatat kapitalisasi ini sesuai dengan penjualan modal
saham biasa, yaitu dengan agio sebesar Rp 150 perlembar, maka
jurnal :

Pada tanggal pengumuman :

Laba tidak dibagi 5.750.000

utang dividen saham biasa 5.000.000

agio saham biasa 750.000



Pada tanggal pengeluaran :

Utang dividen saham biasa 5.000.000

modal saham biasa 5.000.000

Contoh 3 :

Diumumkan dividen saham biasa, 20% dari saham yang beredar
untuk pemegang saham biasa dan prioritas

Pada tanggal pengumuman :

Laba tidak dibagi

(300 lembar @ Rp 1.100) 3.300.000

utang dividen saham biasa

(300 lembar @ Rp 1.000) 3.000.000

agio saham biasa

(3.000 lembar @ Rp 100) 300.000



Pada tanggal pengeluaran:

Utang dividen saham biasa 3.000.000

modal saham biasa 3.000.000

Contoh 4:

Diumumkan dividen saham biasa, setiap 5 lembar saham biasa yang
beredar akan menerima 1 lembar saham biasa. Untuk pembagian
dividen sahamini dikeluarkan hak untuk menerima dividen yang
disebut fractional share warrants. Pemegang saham yang memiliki
24 lembar saham biasa, akan menerima 24 lembar hak dividen. Agar
bisa memperoleh 5 lembar saham, maka ia harus membeli 1 lembar
hak dividen, atau jika tidak mau membeli, maka ia dapat menjual 4
lembar hak dividennya.



Misalnya perusahaan mengeluarkan hak dividen untuk pembagian
dividen saham sebanyak 2.000 lembar, nominal Rp 1.000. harga
pasar saham Rp 1.100 per lembar, jurnal

Pada tanggal pengumuman :

Laba tidak dibagi

(2.000 lembar @ Rp 1.100) 2.200.000

utang dividen saham biasa 2.000.000

agio saham biasa 200.000

Pengeluaran hak dividen :

Utang dividen saham biasa 2.000.000

hak dividen yang beredar 2.000.000



Pada tanggal pembagian saham :

Misalnya 10% hak dividen tidak digunakan dan menjadi batal

Hak dividen yang beredar 2.000.000

modal saham biasa 1.800.000

modal disetor-hak dividen yg tdk dipakai 200.000



LATIHAN SOAL
TUTUP BUKU



Latihan Soal Pertemuan XIV

1. Deviden yang sebagian merupakan pengembalian modal 
adalah :

a. Deviden Kas

b. Deviden aktiva selain kas

c. Deviden utang

d. Deviden likuidasi

2. Jurnal untuk mencatat pengumuman pemberian deviden 
adalah :

a. Laba ditahan (D) Utang deviden (K)’

b. Utang deviden (D) Laba ditahan (K)

c. Utang deviden (D) Kas (K)

d. Kas (D) utang deviden (K)



Latihan Soal Pertemuan XIV

2. Jurnal untuk mencatat pengumuman pemberian deviden 
adalah :

a. Laba ditahan (D) Utang deviden (K)’

b. Utang deviden (D) Laba ditahan (K)

c. Utang deviden (D) Kas (K)

d. Kas (D) utang deviden (K)

3. Jurnal untuk mencatat pembayaran deviden dalam bentuk 
uang kas adalah :

a. Utang deviden (D) Kas (K)

b. Utang deviden (D) Investasi saham (K)

c. Laba ditahan (D) Utang deviden (K)

d. Kas (D) utang deviden (K)



3. Jurnal untuk mencatat pembayaran deviden dalam bentuk 
uang kas adalah :

a. Utang deviden (D) Kas (K)

b. Utang deviden (D) Investasi saham (K)

c. Laba ditahan (D) Utang deviden (K)

d. Kas (D) utang deviden (K)

4. Berikut adalah alasan perusahaan melakukan pembelian 
kembali saham yang beredar adalah :

a. Untuk menaikkan harga pasar saham

b. Untuk dijual kembali kepada karyawan

c. Untuk menukar surat berharga perusahaan lain

d. Semua benar. 



4. Berikut adalah alasan perusahaan melakukan pembelian 
kembali saham yang beredar adalah :

a. Untuk menaikkan harga pasar saham

b. Untuk dijual kembali kepada karyawan

c. Untuk menukar surat berharga perusahaan lain

d. Semua benar. 

5. Tanggal dimana deviden yang terhutang harus dilunasi adalah 
:

a. Tanggal pengumuman

b. Tanggal Pendaftaran

c. Tanggal Pembayaran

d. Tanggal jatuh tempo



5.  Tanggal dimana deviden yang terhutang harus dilunasi adalah 
:

a. Tanggal pengumuman

b. Tanggal Pendaftaran

c. Tanggal Pembayaran

d. Tanggal jatuh tempo.

1. Deviden yang sebagian merupakan pengembalian modal 
adalah :

a. Deviden Kas

b. Deviden aktiva selain kas

c. Deviden utang

d. Deviden likuidasi


