
ABSTRAKSI

Inflasi selalu terjadi disetiap negara, baik di negara berkembangmaupun 
-di negara maju, tidal,r terkecuali hrdonesia. Dalam kondisi inaasi

l1net1t. 
harga 

. cenderulg meningkat secara umum dan terus menerus.l\ondtsl mllasl seperti ini akan 
_ berpengaruh terhadap informasi yangdisajikan pada laporan keuangan konve'Jonal yurrg dir.,rrr. berdasarkan

harga perolehan historis dan memiliki astu'si iahwa nilai uang adalahstabil. Asumsi tersebut dianggap tidak sesuai dengan kenyatuur, funj uauterutarna pada kondisi dimana tingkal inflasi cukup-tinggi.
Pada saat ini pT 

. 
X', hany_a 

_ menlajikan laporan keuangankonvensional berdasarkan harga perorehan hist"oris. Dalam kondisi inffisfinfonnasi yang dihasilkan oleh lapora' keuangan konvensional ;";fi-;
l<urang r9leyan sebagai bahan pertimbangan untui pengambilan keputusan
karena tidak me'ggambarkan n'ai ata"u keadaan'yang sebenamya daribadan usaha pada saat i'i. Di sampi'g itu laporan keuangan konvensional
terdiri dari nilai-'ilai mata uang 1,ang berbeda satuan auyu u"trnfu *ht'"gg"
tidak dapat diperbandingkan antara.pirr_ode dan dijumlahkan t.git, *:".""-
. Dengan penerapan akuntansi inflasi berdisarkan akuntirui tingkatlrarga umtrnr (General purchasing power Accou.n/lng) berguna unfuk
melengkapi laporan keuangan konverxional. penerapan uturrtu i inflasi iniakan nrenghasilkan suatu lSoran tambahan (sebagai supplementary ,tnJbrmation) yang telah disesuaikan dengan tingkat t u.gu puau ,aat ini.
Denqan.. adany-a penerapan akuntansl 

- 
intlasi ini diharapkan dapat

3e1lgrltan informasi yang_bennanfaat dau ilapat memberikan gambaln
kondisi keuangan badan usaha. yang sebenamla pada saat ini. ien"rupa.,
akuntansi inflasi ini tidak dimaksudkan .t-ttuk menggantrkan raporan
keuangan konvensional sebagai laporan keuangan pokoll tetapi d"r"i
informasi pelengkap atas laporan kiuangan konv-ensional.

..,_,,Iyrll1 
dari konsep ini adalah untuk mernpertahankan nilai yang

ormlllNl Dadan usaha menurut hargalya yang tetap, dengan menggunakan
ukuran indek harga. Nilai. akun-akun pu-Au Upo.* keuaffi lrngterpengaruh oleh perubahan harga disesuaikan Disamping itu itun_atui
moneter dan akun-akun non_moneter juga perlu diperhatikan, karena
keduan;'3 n:emerlukan perrakua' yang ber6eda. akun-aiun 

"ton"i". 
Jupui

mengakibatkan laba atau rugi karena diterapkannya General prrr"h;;;;;
Pov,er ,4ccounting.

^ Sehingga laporan tambahan yang dihasilkan dari penerapan akuntansi
i'flasi berdasarkan tingkat harga u'ruirr ini diharapka' dapat Lermanfaat di
dalam mengambil keputusan ekonorni- sehingga tidak terjadi kesalahan
dalam pengambilan keputusan 1,a.g disebabkari-ot"t into.ni*l y*g tiO"k
akurat.


