
ABSTRAKSI

Akrntansi dan pelaporan keuaqnn yang baik akan m€rnbatfu tnas"yaralmt
bisnis dalam mengalokasikan berbagai srnbs &1a secara dsonornis ngional,
suatu prasyarat unhrk merpertahartran kelrrgsungan eksistensi dart
pedcernbangan masyarakat bisnis yang sernakin korpetitif-

pengambilan kepufrrsan yang t€prt menfuh.rtlcan infonrmsi yang alwat.
Informasi tersebut drrpat tnrdni dari pasar pesaingleadaan perekooornian dan
tidak kalah p€otin4ya informasi akudansi yarg merunjukkan posisi keuargan
hasil-hasil operasi badan usaha dalam srahr peiode alswtansi .

Alrunfiansi anahr aldivitas jasa lang berfr€Fi menyediakan
ln antitatif, t€rutama yang bersifat keuangnn dari *rahr unit usaha, yang drpat
dipakai oleh pihak yang berkep€rtinpn sebagai bahan pertir$angan dalam
pengambilan keputusan.

Pihak-pihak yang b€d(ep€din€Bn dagan badan badan usaha itu adalah
pihak inteinal &n pihak dctemal- Pihak in0emal dalam hal ini manajcmeq
mernbufirhkan infomasi alodansi urfuk m€ogslola badan usaha deqan
melalnrkan p€f,€ricanaarL pergendalian dan pengarrbilan keputusan Sedargkan
pihak eksterrtal seperti lreditor, inveSor, calon irwestor, badan-badan
pem€rLfaha4 dan nrasyara"kat unnrm rn€miliki kepertingan yang be6e&-beda
terhadap badan usahe, namun pada dasam]'a pihah eldemal juga memhrhrhkan
infomasi yang akurat.

Manajernen sebagai pihak intenml yang nrengelola badan usaha wrjib
meriyu$lrn laporan pertanggur€ jawaban kepada pihak drslrnal ini dapat
mengambil kepuhrsan yang t€pat b€d.aiten d€ngdn keperiingan pihak **emal
tetfiadap badan usaha.

Unnrk dapat manyajikan irtrormasi keuangan yang bailq informasi
keuangan ihr hanrs disajikan sezuai dengan persyaratangersyaralan png ada
dalam Standar Akuntsnsi Keuargan SAIQ

Infonnasi keuangan yarg lazim disajikanoleh PIHAK maoaj€m€n adalsh
neraca, laba-rugi, laporan perubahan posisi keilargan.

Laporaa laba-nrgi menrpakan salah safr.r laporan keuargan yang cuhp
perding, karena laporan ini mernmjukkan informasi hasil usaha ba&n usahe pada
suahr periode, yang dapat dipakai werlr merfrediksi potaui ba&n usaha dalam
menghasilkan laba dimasa yaog akan datarg.



Unsrr-unsur dari suahr laporan leba-rugi adalah peerdepatan (penjuatan),
biaya dan laba atau rugi. Pendapatandiperoleh tfirtama dari hasil pe4iualan atau
aldivitas utama badan usaha. Oleh sebab ihr pedaloran alordansi yaag tepat
teftadap pendapatan sangat peding, supaya laporan taba-rugi dapat disejikaa
secara wajar dan memberikan informasi yalg bedoalitas urfrrk
pangambilan kepuhsan yarg t€pat
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