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Pihak-Pihak yang Berkepentingan
Terhadap Laporan Keuangan

Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk
menyediakan informasi yang menyangkut posisi
keuangan suatu perusahaan. Informasi tersebut
bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dari pengambil
keputusan ekonomi.

Laporan keuangan mempunyai arti yang sangat
penting bagi pihak yang membutuhkan atau
berkepentingan, pihak-pihak yang membutuhkan antara
lain: para pemilik perusahaan/pemegang saham, manajer
perusahaan yang bersangkutan, banker, kreditor, investor,
pemerintah, mereka yang menggunakan laporan
keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi
yang berbeda, beberapa kebutuhan ini adalah meliputi:
1. Para pemilik perusahaan

Para pemilik perusahaan akan berkepentingan terhadap
laporan keuangan perusahaan untuk dapat menilai
sukses atau tidaknya manajer yang diberi kepercayaan
orang pemegang saham mengendalikan/memimpin
perusahaannya.

2. Manajer perusahaan yang bersangkutan
Laporan keuangan bagi manajer berguna untuk:
a. Mengukur biaya dan hasil (pendapatan) yang telah

dicapai periode yang lalu.
b. Menilai mengukur efisiensi dari tiap-tiap bagian

yang ada dalam perusahaan.
c. Menilai mengukur hasil kerja dari tiap-tiap individu

yang telah diserahi wewenang dan tanggungjawab.
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d. Untuk menentukan perlu tidaknya diadakan
perubahan kebijakan atau prosedur yang baru
sehmgga dapat dicapai hasil yang lebih baik dan
meningkat.

e. Untuk memberikan laporan pertanggungjawaban
pada pemilik perusahaan atas kepemimpinan
selama ini.

3. Bank, kreditor dan investor
Bankir, kreditor maupun investor berkepentingan
dengan laporan keuangan itu, sebab dengan membaca
laporan keuangan itu mereka dapat menentukan
prospek keuntungan perusahaan dimasa datang,
mengetahui kondisi kerja pemimpin perusahaan dan
kondisi keuangan jangka pendek perusahaan tersebut.
Jadi dengan laporan keuangan ini para bankir, kreditor.
ataupun investor dapat mengadakan analisa apakah
mereka akan terus mengadakan investasi, memberikan
kredit bank jangka pendek maupun jangka panjang
ataukah menghentikannya sama sekali.

4. Pemerintah
Bagi pemerintah dimana perusahaan itu berdomisili
sangat berkentingan dengan laporan keuangan
perusahaan terscbut termama untuk:

a. Kepentingan sehubungan dengan pajak
b. Kepentingan perencanaan pemerintah untuk masa

yang akan datang terutama yang menyangkut
masalah tenaga kena dan kebijakan lain yang dapat
menunjang pertumbuhan ekonomi secara nasional.


