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Sifat Laporan Keuangan

Menurut Munawir mengenai sifat laporan keuangan

adalah sebagai berikut:

"Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan

maksud untuk memberikan gambaran atau laporan

kemajuan (progress report) secara periodik yang

dilakukan pihak management yang bersangkutan". Jadi

laporan keuangan adalah bersifat historis serta

menyeluruh dan sebagai suatu progress report laporan

keuangan terdiri dari data-data yang merupakan hasil

dari suatu kombinasi antara lain:

a) Fakta yang telah dicatat (recordedfact).

b) Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam

akuntansi (accounting convention and postulate).

c) Pendapat pribadi (personal judgment).

Fakta-fakta yang telah dicatat berarti bahwa laporan

keuangan ini dibuat atas dasar fakta dari catatan

akuntansi, seperti jumlah uang kas yang tersedia dalam

perusahaan maupun yang disimpan di Bank, jumlah

piutang, persediaan barang dagangan, hutang maupun

aktiva tetap yang dimiliki perusahaan.
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Pencatatan dari pos-pos ini berdasarkan catatan

historis dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi masa

lampau, dan jumlah-jumlah uang yang tercatat dalam

pos-pos itu dinyatakan dalam harga-harga pada waktu

terjadinya peristiwa tersebut.

Prinsip-prinsip dan kebiasaan di dalam akuntansi,

berarti data yang dicatat itu didasarkan pada prosedur

maupun anggapan-anggapan tertentu yang merupakan

prinsip-prinsip akuntansi yang lazim, hal ini dilakukan

dengan tujuan memudahkan pencatatan atau untuk

keseragaman.

Disamping itu di dalam akuntansi juga digunakan

prinsip atau anggapan-anggapan yang melengkapi

konvensi-konvensi atau kebiasaan yang digunakan antara

lain:

a. Bahwa perusahaan akan tetap berjalan sebagai suatu

yang going concern atau kontinuitas usaha, konsep ini

menganggap bahwa perusahaan akan berjalan terus,
konsekuensinya bahwa jumlah-jumlah yang tercantum
dalam laporan merupakan nilai-nilai untuk perusahaan

yang masih yang berjalan yang didasarkan pada nilai

atau harga pada saat terjadinya peristiwa itu. Terjadi

jumlah-jumlah uang yang tercantum dalam laporan

bukanlah nilai realisasi jika aktiva itu dijual atau

dikuasai.
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b. Daya beli dari uang dianggap tetap, stabil atau

konstan, walaupun hal ini bertentangan dengan

kenyataan namun akuntansi mencatat semua transaksi

atau peristiwa dalam jumlah uangnya dan tidak

mengadakan perbedaan antara nilai-nilai dari berbagai

tahun.

Pendapat pribadi (personal judgment), dimaksudkan

bahwa walaupun pencatatan transaksi telah diatur oleh

konvensi-konvensi atau dalil-dalil dasar yang sudah

ditetapkan yang sudah menjadi standar praktek

pembukuan, namun penggunaan dari konvensi-konvensi

dan dalil-dalil dasar tersebut tergantung dari pada

akuntan atau manajemen perusahaan yang bersangkutan.

Pendapat ini tergantung kepada kemampuan atau

integritas pembuatnya yang dikombinasikan dengan

fakta yang tercatat dan kebiasaan serta dalil-dalil dasar

akuntansi yang telah disetujui akan digunakan didalam

beberapa hal, diantaranya menggunakan metode untuk

menaksir piutang tidak dapat ditagih dan penentuan

beban penyusutan serta penentuan umur dari suatu

aktrva tetap akan sangat tergantung pada pendapat

pribadi menejemennya dan berdasar pengalaman masa

lalu.


