Pengertian Laporan Keuangan
Laporan keuangan dapat dengan jelas memperlihatkan gambaran kondisi keuangan dari perusahaan.
Laporan keuangan yang merupakan hasil dari kegiatan operasi normal perusahaan akan memberikan
informasi keuangan yang berguna bagi entitas-entitas di dalam perusahaan itu sendiri maupun
entitas-entitas lain di luar perusahaan.
Berikut merupakan beberapa definisi dari laporan keuangan menurut beberapa ahli, antara lain :
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2007, hal 7) :
” Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keungan yang
lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang
disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan
laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.”
Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu
laporan keuangan berfungsi untuk:
a. Mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan pada kurun waktu tertentu melalui laporan
historis yang secara sistematis memberikan informasi menyeluruh mengenai aktiva, hutang
serta modal yang dikenal dengan nama Neraca (Balance Sheet).
b. Mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan pada kurun waktu tertentu melalui laporan
historis yang secara sistematis memberikan informasi menyeluruh mengenai penghasilan,
biaya serta laba atau rugi yang diperoleh yang dikenal dengan nama Laporan Laba Rugi
(Income Statement).
c. Mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan pada kurun waktu tertentu melalui laporan
historis yang secara sistematis memberikan informasi menyeluruh mengenai aktivitas
investasi, pendanaan dan operasi selama periode pelaporan, yang dikenal dengan nama
Laporan Perubahan Ekuitas (Statement of Owners Equity atau Statement of Stockholders
Equity).
d. Setiap laporan tersebut menyediakan informasi yang berbeda antara yang satu dengan yang
lainnya namun saling berkaitan karena mencerminkan aspek yang berbeda dari transaksitransaksi atau peristiwa-peristiwa lain yang sama.
Tujuan Laporan Keuangan
Pada awalnya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah berfungsi sebagai “alat pengujian”
dari pekerjaan fungsi bagian pembukuan, akan tetapi untuk selanjutnya seiring dengan
perkembangan jaman, fungsi laporan keuangan sebagai dasar untuk dapat menentukan atau
melakukan penilaian atas posisi keuangan perusahaan tersebut. Dengan menggunakan hasil analisis
tersebut, maka pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil suatu keputusan. Melalui laporan
keuangan juga akan dapat dinilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibankewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang, struktur modal perusahaan,
pendistribusian pada aktivanya, efektivitas dari penggunaan aktiva, pendapatan atau hasil usaha yang
telah dicapai, beban-beban tetap yang harus dibayarkan oleh perusahaan serta nilai-nilai buku dari
setiap lembar saham perusahaan yang bersangkutan.
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2007, hal 3) tujuan dari laporan keuangan adalah:
a. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi
keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam
pengambilan keputusan ekonomi.
b. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini adalah memenuhi kebutuhan bersama dari
sebagian besar pengguna. Namun demikian laporan keuangan tidak menyediakan semua
informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan ekonom,
karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari berbagai kejadian di masa
yang lalu (historis), dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

c. Laporan keuangan juga telah menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen
(stewardship) atau merupakan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang
dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin melakukan penilaian terhadap apa yang telah
dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen, melakukan hal ini agar mereka dapat
membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin saja mencakup keputusan untuk
memanamkan atau menjual investasi mereka dalam suatu perusahaan atau keputusan untuk
mengangkat kembali atau melakukan penggantian manajemen.
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk mengetahui
kondisi keuangan dari suatu perusahaan dan kaitanya dengan:
a. Kemampuan perusahaan untuk melaksanakan segala kewajiban-kewajibannya pada saat sini
dengan situasi yang kurang mendukung dan tidak dapat diprediksikan di masa yang akan
datang.
b. Kemampuan perusahaan dalam menarik manfaat untuk melaksanakan transaksi bisnis
ataupun perluasan bisnis. Hal ini sangat dimungkinkan karena perusahaan memiliki sarana
yang dibutuhkan atau kemampuan memperoleh dana melalui pinjaman (financing) atau
penerbitan saham (stock issue).
c. Kemampuan perusahaan untuk secara berkesinambungan untuk dapat membayar bunga
pinjaman dan dividen.
Jenis-Jenis Laporan Keuangan.
Menurut Woelfel (1997, hal 28) laporan keuangan yang umumnya dikeluarkan oleh perusahaan
terdiri atas:
Neraca (Balance Sheet).
Neraca adalah suatu laporan yang menggambarkan mengenai jumlah aktiva, hutang, serta modal
suatu perusahaan pada saat tertentu. Berikut ini beberapa pengertian mengenai neraca, yaitu:
Menurut Keown, et. al (1996, hal 87) :
“Neraca adalah suatu bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan keadaan dari suatu unit usaha
pada tanggal tertentu yang terdiri atas dua bagian yaitu aktiva dan pasiva. Aktiva dapat dikategorikan
sebagai investasi yang dilakukan dalam perusahaan sedangkan pasiva merupakan sumber-sumber
yang digunakan untuk investasi tersebut dan jumlah kedua bagian ini harus sama.”
Menurut Smith dan Skousen (2007, hal 152) :
“Neraca adalah merupakan laporan pada suatu saat tertentu mengenai sumber daya perusahaan
(aktiva), hutangnya (kewajiban) dan klaim kepemilikan terhadap sumber daya (ekuitas pemilik).”
Neraca sendiri dapat disusun dalam dua bentuk, yaitu bentuk T (T Form) dan bentuk L (L Form). Di
dalam bentuk T form semua harta perusahaan ditempatkan pada sisi bagian kiri neraca dengan judul
aktiva (assets), sedangkan hutang dan modal ditempatkan pada sisi kanan neraca dengan judul pasiva
(Liabilities and Stockholders’ Equity). Dalam bentuk L form, semua harta perusahaan ditempatkan
pada bagian atas neraca, sedangkan hutang dan modal ditempatkan pada bagian bawah neraca.
Menurut Smith dan Skousen (2007, hal 164) keterbatasan neraca antara lain adalah:
a. Sumber daya dan kewajiban entitas biasanya disajikan menurut harga perolehan (historical
cost) pada saat terjadinya sehingga menjadi tidak relevan untuk melakukan evaluasi
kekayaan perusahaan.
b. Ketidakstabilan nilai mata uang menyebabkan neraca tidak mencerminkan daya beli konstan.
Akibatnya, neraca mencerninkan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam satuan daya beli yang
tidak sama.
c. Sulitnya untuk melakukan perbandingan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan
yang lainnya karena masing-masing perusahaan tidak mengklasifikasikan dan melaporkan
semua pos yang hampir sama secara seragam.
d. Dalam hal pengukuran, ada beberapa sumber daya dan kewajiban entitas tidak dilaporkan ke
dalam neraca (Off Balance Sheet Items).

Laporan Laba Rugi (Income Statement).
Menurut Wild, Subramanyam, dan Halsey (2007, hal 19) :
“Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang mengukur kinerja keuangan sebuah perusahaan di
antara tanggal neraca. Laporan ini merepresentasikan kegiatan operasional perusahaan. Laporan laba
rugi menyediakan informasi secara menyeluruh mengenai pendapatan, biaya, laba dan rugi
perusahaan dalam suatu kurun waktu tertentu.”
Menurut Short, Libby dan Libby (2007, hal 10) :
“Laporan laba rugi adalah suatu laporan utama akuntan dalam mengukur kinerja ekonomi suatu
usaha, yaitu pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya selama periode akuntansi tertentu.”
Menurut Baridwan (2000, hal 39-40) laporan laba rugi dalam penyajiannya dibagi menjadi dua
bentuk, yaitu:
a. Single step model
Adalah bentuk laporan laba rugi yang tidak dilakukan pengelompokanpengelompokan atas
pendapatan dan biaya ke dalam kelompok-kelompok usaha dan di luar usaha tetapi hanya dipisahkan
antara pendapatan-pendapatan dan laba dengan biaya-biaya kerugian.
b. Multistep model
Adalah bentuk laporan laba rugi dimana dilakukan beberapa pengelompokan terhadap pendapatanpendapatan dan biaya-biaya yang disusun dalam urutan tertentu.
Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement).
Laporan arus kas seringkali juga disebut sebagai laporan sumber dan penggunaan dana.
Warren, et.al (1996, hal 20) menyatakan bahwa:
“Laporan arus kas adalah suatu ringkasan mengenai penerimaan dan pembayaran kas dari suatu
perusahaan dalam jangka waktu tertentu.”
Sedangkan menurut Helfert (2003, hal 23) :
“Laporan arus kas adalah laporan yang memperlihatkan hasil-hasil operasi selama periode serta
perubahan yang terjadi di dalam neraca.”
Laporan ini dibuat dengan melakukan perbandingan antara neraca di awal periode dengan neraca di
akhir periode serta menggunakan pos-pos kunci di dalam laporan laba rugi.
Dalam penyajiannya, menurut Hackel dan Livnat (1996, hal 146-164), Laporan arus kas dibagi
dalam tiga kelompok yaitu:
a. Aktivitas operasional (Operating).
Adalah kelompok yang meliputi seluruh transaksi dan kegiatan lainnya yang tidak termasuk di dalam
kegiatan investasi maupun pembiayaan perusahaan. Secara lebih jelas, arus kas yang berasal dari
kegiatan operasional meliputi arus kas dari kegiatan produksi, distribusi barang dan penyediaan jasa.
Arus kas dari kegiatan operasi adalah arus kas hasil dari transaksi dan kegiatan lainnya yang ikut
menentukan laba bersih.
b. Aktivitas Investasi (Investing).
Adalah kelompok yang meliputi pembelian dan penagihan piutang, pengembalian persediaan barang
dagang, pembayaran pinjaman, pengadaan serta penjualan ekuitas dan harta kekayaan perusahaan
(tanah), bangunan, dan peralatan serta aktiva-aktiva produktif lainnya, yaitu aktiva yang digunakan
oleh perusahaan untuk melakukan produksi barang dan jasa.
c. Aktivitas pendanaan atau pembiayaan (Financing).
Adalah kelompok yang meliputi perolehan sumber daya dari para pemilik dan pemberian hasil atas
investasi yang telah dilakukan, peminjaman, serta pembayaran kembali hutang oleh pemiliknya atau
sebaliknya penyelesaian kewajiban perusahaan kepada pemilik, dan perolehan serta pembayaran
sumber daya lainnya yang berasal dari pembiayaan jangka panjang.
Dalam penyajiannya, suatu perusahaan dapat memilih salah satu dari dua konsep penyajian.
Menurut Munawir (1998, hal 27-28) dijelaskan sebagai berikut:

a. Jika perusahaan mengunakan clean surplus principle maka semua laba rugi insidentil akan
tampak dalam laporan laba rugi dan laporan laba ditahan perusahaan hanya berisi net income
yang telah ditransfer dari laporan laba rugi, dan terjadinya deklarasi atas pembayaran deviden
dan penyisihan dari laba.
b. Jika perusahaan menggunakan non clean surplus principle maka dalam laporan laba rugi
hanya menentukan hasil dari kegiatan operasi normal perusahaan pada periode itu, sedangkan
laba rugi yang timbul secara insidentil akan tampak pada laporan ditahan.

