
Abstrak Skripsi

Dalam suafu badan usaha informasi merupakan suafu kebufuhan
fl9^:g:l 

p"nting.. Info.rmasi ini digunakan ol"t pitut_pit" ;**DerKepentlngan terhadap badan usaha untuk pengambilan 
' 
keputusanllnformasi 

-yang diperlukan umumnya adalah informasr mengenai keadaanbadan usaha yang merupakan informasi t"u-g; ;i* hasil operasi badanusaha selama kurun waktu tertentu. Salah satu alat untuk rn"nyurnpuit*informasi ini salah. satunya adalah melalui laporan ["u*g*.
Sementara itu kondisi rnflasi beberapa tahun terakhr menunjukkan

l8ka Vane cukrrp tinggi dimana inflasi adalah kecenderungan h*g" il"*";dan jasa termasuk didalamnya.faktor_faktor proaurci, Alutu, aengL satu#mata uang, yang semakin meningkat secara umum dan terus menerus.
Inflasi selalu terjadi di.. setiap negara baik negara berkembang

pulp*. negara industri, demikian pula halnya dengan perekonomiai
Indonesia yang tidak terlepas dari masalah' inif*i p".f,"ti* 

-V*g

meningkat terhadap masalah inflasi di Indonesia akhir-akhir ini disebabkan
111! leninekuF.yu . *eku - inflasi beberapu tuf,* belakangan ini dancenderyng semakin tinggi selama tahun 1g9j dan 1g9g.

Hal ini tentu saia berpengaruh terhadap nilai_nilai yang ada dalam
,u.p".*" keuangan. gadan usaha itr*urnyr -"iryJuu' informasi tentangk€hdaan tersebut aear informasi rni dapat digilJ; oleh para pemakailaporan keuangan se.-bagai bahan p".tid;;;ilaillnga-u'an putusan.

PT 
:2." -di Surabala 

le.rgemk di bidang indusri manutuktur yaitumemproduksi bak accu. Sejak didirikanny" 
-puau 

tahun 1994 pT" -2,,
menggunakan laporan keuangan, konvensional iengan dasar historis yangmempunyai asumsi nilai uang adalah tetap. Tetapi i"Ou t""yutunyu,nllui
uang selalu berubah karena adanya p"nguruh innasi , sehingga niiai_nilaiyang ada dalam laporan keuangan konvensionar dengan dasar historis inimenjadi tidak nil. Densan kata lain laporan keuangantnvensional dengandasar historis sudah ti-dak 

. 
menunlukian k""d# y""g sebenamya lagi,akibaftrya 

.pe.ngambilan putusan oleh pemakai f"p."- keuangan badanusaha menjadi bias.
Urfuk menghindari masalah tersebut maka diterapkan current costaccounting yaitu salah satu metode yang telah memperhitungkan perubahan

tingkat harga yang berlaku. pada canZnt *r, ii[oitine nitai_nilai yang
t'1th 

laporan keylngan disesuaikan dengan tingkat harga yang berlakusaat rru, yang pada skripsi ini menggunakan salah itu mekanisme currentcost accounting yaifu metode indexation .
Pembahasan penerapal current cost accounting ini dimulai denganpenentuan index yang akan dipakai untuk menyesuaik*an laporan t""*i_dengan nilai yang berraku sekarang, nasirir.asr 

--atun 
moneter dan



:1i:f:*XXXT,:'"* gain or /oss ' penvwunana raporan
a: c ountin s terhadap ;{;{: ?jj, "3:;m--." Xlrutn ro::;Xcurrent cost accounting Oan-terat<iii ua"Urr-l.piita"; aarl il""l. iil,,:lr:", cost accout ting ini pada badan usaha ,"Uu[ui Uufr* p..l,nt*Iiloatam pengambilan putusan pemakai rup".un t"u*!in uuo_ lruiiu."*,"*^
*^,-^ _?-Tu* diterapkannya current cost *rouiirg pada masa inflasirnaKa para pemakai ,-rT_!"ry* A"p"trn"rnp"iJeh urformasi tentang
lT9iri tT* serungguhnya 

.Ii..* i"por--t"l*gan konvensionalmempunyai arti panting tTs€,ngiri Uagi pemak; fufr.un keuangan, makacuryent cost accot*tting Oulul 
1|t*n**'sebagai n"Lrgf.up atau suplemenlaporan keuangan yang telah ada , *ehingga p"fi *rnJ*r laporan keuanganmemperoteh informasi vang lebih t"-1e6'n i;[;;;r"rganatisa deneanlebih akura! sehingga putusan yang diambil menjadi lebih tepat pula.


