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Laporan keuangan

Laporan keuangan disusun berdasar dari catatan-
catatan dalam akuntansi sebagai sumbernya. Penyusunan
laporan keuangan biasanya dilakukan secara teratur
dalam interval waktu yang tertentu pula (pada umumnya
dilakukan pada setiap akhir tahun buku). Laporan
keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (Sawir,
2001) mempunyai tujuan:
a. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi

keuangan, kinerja serta perubahan posisi posisi
keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi
sejumlah besar pemakai dalam pengambilan
keputusan ekonomi.

b. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi
kebutuhan bersama oleh sebagian besar pemakainya,
yang secara umum menggambarkan pengaruh
keuangan dari kejadian masa lalu.

c. Laporan keuangan juga menunjukan apa yang
dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban
manajemen atas sumber daya yang dipercayakan
kepadanya.

Laporan keuangan tersebut disajikan kepada banyak
pihak yang berkepentingan dengan eksistensi perusahaan,
contohnya:
a. Manajemen (untuk mengelola perusahaan)
b. Kreditur (untuk menilai kemungkinan akibat dari

pinjaman yang diberikan)
c. Pemerintah (untuk perpajakan)
d. Pihak-pihak lainnya.



Prepared by Ridwan Iskandar Sudayat, SE.

Fungsi akuntansi dalam perusahaan adalah mencatat
transaksi-transaksi yang terjadi serta akibatnya terhadap
aktiva, hutang, modal, hasil dan biaya dalam perusahaan
tersebut. Transaksi-transaksi yang terjadi ini selanjutnya
dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan.

Beberapa definisi mengenai laporan keuangan yang
dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain:
Sawir mengemukakan tentang laporan keuangan sebagai
berikut: "Laporan keuangan adalah media yang dapat
dipakai unluk meneliti kondisi kesehatan perusahaan
yang terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, ikhtisar
laba ditahan, dan laporan posisi keuangan, (2001.: 2)".

Sedangkan Harnanto mendefinisikan laporan
keuangan sebagai berikut: "Laporan keuangan merupakan
hasil dari proses akuntansi, yang meliputi neraca,
perhitungan rugi laba dan laba vang ditahan. laporan
perubahan posisi keuangan serta catatan atas laporan
keuangan, (1987:9) ".

Menurut Munawir laporan keuangan adalah:
"laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses
akuntansi vang dapat digunakan sebagai alat unluk
berkomunikaxi antara data keuangan atau aktivitas suatu
perusahaan dengan pihak-pihak vang berkepentingan
dengan utau aktivitas pcrusahaann tersebut, (2000: 2) ".

Dan kutipan di atas penulis menarik suatu
kesimpulan bahwa laporan keuangan terdiri dan neraca,
laporan laba/rugi yang disajikan tiap akhir periode
pembukuan (satu periode akuntansi). Sedangkan laporan
keuangan lainnya merupakan suatu laporan pelengkap.


