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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Gambaran Umum Akuntansi Biaya 

2.1.1. Definisi Akuntansi Biaya 

Pengertian dan Fungsi Akuntansi Biaya menurut beberapa pakar : 

Menurut Schaum, Akuntansi biaya adalah suatu prosedur untuk mencatat dan 

melaporkan hasil pengukuran dari biaya pembuatan barang atau jasa. Fungsi 

utama dari Akuntansi Biaya: Melakukan akumulasi biaya untuk penilaian 

persediaan dan penentuan pendapatan. 

Menurut Carter dan Usry, Akuntansi biaya adalah penghitungan biaya dengan 

tujuan untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian, perbaikkan kualitas dan 

efisiensi, serta pembuatan keputusan yang bersifat rutin maupun strategis. 

Menurut Mulyadi (2000:6) dalam buku akuntansi biaya, memberikan 

penjelasan mengenai akuntantansi biaya sebagai berikut : “Akuntansi biaya 

adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya 

pembuatan dan penjualan produk atau jasa, dengan cara-cara tertentu, serta 

menafsirkan terhadapnya”. 

Menurut Sunarto (2003:2) dalam bukunya akuntansi biaya, akuntansi biaya 

adalah : “Akuntansi biaya mencakup klasifikasi, pengukuran, pengumpulan, 

analisis biaya produksi. Akuntansi hanya berkaitan dengan keperluan intern saja”. 

Akuntansi biaya merupakan bagian yang integral dengan financial 

accounting. Akuntansi biaya adalah salah satu cabang akuntansi yang merupakan 
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alat manajemen dalam memonitor dan merekam transaksi biaya secara sistematis, 

serta menyajikannya informasi biaya dalam bentuk laporan biaya. 

2.1.2.  Tujuan Akuntansi Biaya 

Secara umum dapat dikatakan bahwa akuntansi biaya adalah untuk 

menyediakan salah satu informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam 

mengelola perusahaannya.  

Tujuan akuntansi biaya menurut Mulyadi (2000:7) dalam buku akuntansi 

biaya adalah : 

1. Penentuan harga pokok secara teliti 

2. Pengendalian produk 

3. Pengambilan keputusan 

Untuk mengetahui tujuan harga pokok produk, akuntansi biaya mencatat, 

menggolongkan, dan meringkas biaya-biaya pembuatan produk atau biaya-biaya 

penyerahan jasa. Biaya yang dikumpulkan atau disajikan adalah biaya-biaya yang 

terjadi di masa lalu. Penentuan harga pokok produk ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan pihak luar dan kebutuhan konsumen.  

Akuntansi untuk tujuan pengendalian harus didahului dengan penentuan 

biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi sesungguhnya sesuai 

dengan biaya yang seharusnya dikeluarkan dan melakukan analisis terhadap 

penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian biaya ini ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan berbagai pihak di dalam perusahaan. Dengan demikian akuntansi biaya 

untuk tujuan pengendalian merupakan bagian dari akuntansi manajemen.  
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Pengambilan keputusan khusus (baik jangka pendek maupun jangka panjang) 

menyangkut masa yang akan datang. Oleh karena itu, informasi yang relevan 

dengan pengambilan keputusan khusus selalu berhubungan dengan informasi 

yang akan datang dan merupakan hasil dari suatu proses peramalan. Laporan 

akuntansi untuk memenuhi tujuan pengambilan keputusan adalah bagian dari 

akuntansi manajemen. 

Akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi manajemen dan akuntansi 

keuangan, maka tujuan secara umum adalah menyajikan informasi harga pokok 

produksi (biaya produksi), sedangkan secara khusus tujuan akuntansi biaya adalah 

sebagai berikut : 

1. Menyajikan informasi biaya untuk perhitungan harga pokok produksi. 

2. Menyajikan informasi biaya untuk pengendalian biaya.  

3. Menyajikan informasi biaya untuk membantu manajemen dalam pembuatan 

anggaran dan perencanaan laba.  

4. Menyajikan informasi biaya untuk pengambilan keputusan. 

Sistem akuntansi biaya produksi merupakan bagian yang terintegral dengan 

seluruh sistem informasi manajemen. Dalam menganalisis sistem biaya untuk 

pengendalian, pengendali perlu menekankan tujuan dari sistem akuntansi biaya 

produksi dan menghubungkannya dengan masalah pengelolaan produksi atau 

operasi. Tujuan dan sasaran perlu didefinisikan dengan jelas, agar sistem dapat 

berubah-ubah tekanannya dari sebuah organisasi ke organisasi lain, namun tujuan 

tersebut dapat diikhtisarkan sebagai berikut : 
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1. Pengendalian biaya 

2. Perencanaan dan pengukuran prestasi pelaksanaan (performance) 

3. Penetapan harga 

4. Penilaian persediaan 

Pengendalian biaya merupakan penggunaan utama dari akuntansi  dan 

analisis biaya produksi. Komponen-komponen biaya utama yaitu bahan baku, 

tenaga kerja, dan overhead perlu dipisahkan menurut jenis biaya dan menurut 

pertanggungjawaban. 

Yang erat hubungannya dengan pengendalian biaya adalah penggunaan data 

biaya untuk perencanaan dan pengukuran prestasi. Sebagian informasi yang sama 

dipergunakan untuk tujuan-tujuan pengendalian, dapat juga dipergunakan untuk 

perencanaan operasi.  

 

2.2. Pengertian Harga Pokok Produksi 

2.2.1. Definisi Harga Pokok Produksi 

Harga pokok produksi adalah seluruh biaya baik secara langsung maupun 

tidak langsung yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa yang 

merupakan operasi utama perusahaan dalam suatu periode tertentu. Harga pokok 

produksi meliputi biaya pemakaian bahan baku (raw material), biaya tenaga kerja 

langsung (direct labor), dan biaya overhead pabrik (factory overhead).  

Harga pokok produksi melekat pada barang yang kemudian menjadi 

persediaan yang siap dijual. Kebijakan penetapan harga suatu produk oleh 

manajemen idealnya memastikan pemulihan (recovery) atas semua biaya dan 
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mencapai laba yang diinginkan. Saat barang terjual, harga pokok produksi 

ditandingkan dengan pendapatan penjualan yang kemudian pada akhir periode 

disajikan dalam laporan laba rugi untuk memperoleh laba kotor. 

2.2.2. Unsur-Unsur Harga Pokok Produksi 

Harga Pokok Produksi adalah total semua biaya produksi dari barang mentah 

sampai barang jadi yang terdiri dari beberapa komponen, antara lain : 

1) Biaya bahan baku langsung (direct material costs). 

Menurut Horngren dan Foster (2006:29) biaya bahan baku langsung 

didefinisikan sebagai berikut: “The acquisition costs of all materials that are 

identified as a part of the finished good and may be traced to the finished goods in 

a economically feasible manner”.  

Menurut Rayburn (1999:32) bahan baku langsung (direct material) 

didefinisikan sebagai berikut: “Setiap bahan baku yang menjadi bagian tak 

terpisahkan dari produk jadi.” Jadi bahan baku langsung membentuk bagian 

integral dari produk jadi. Biaya ini meliputi biaya untuk memperoleh bahan baku 

dan menempatkannya dalam keadaan yang siap diolah. Kemudahan penelusuran 

item bahan baku ke produk jadi merupakan pertimbangan utama dalam 

pengklasifikasian biaya sebagai bahan baku langsung. Ketika suatu biaya bahan 

baku merupakan jumlah yang tidak signifikan atau penelusurannya sangat rumit 

maka pengklasifikasian biaya tersebut ke dalam biaya bahan baku langsung 

menjadi tidak ekonomis dan lebih tepat diklasifikasikan ke dalam biaya overhead. 

 

 



11 

 

2) Biaya tenaga kerja langsung (direct labor costs). 

Menurut Horngren dan Foster (1987, 29) biaya tenaga kerja langsung (direct 

labor cost) didefinisikan sebagai berikut: “The wages of all labor that can be 

identified in an economically feasible manner with the production of finished 

goods.” 

Jadi yang dimaksud dengan biaya tenaga kerja langsung adalah biaya dari 

tenaga kerja yang melakukan konversi dari bahan baku langsung menjadi produk 

jadi dan dapat dibebankan secara layak ke suatu produk tertentu. Sedangkan biaya 

tenaga kerja yang secara tidak langsung mengerjakan suatu produk atau hasil 

usaha mereka tidak mudah ditelusuri ke produk jadi merupakan bagian dari biaya 

tenaga kerja tidak langsung dan dibebankan ke overhead pabrik. 

3) Biaya overhead pabrik (factory overhead). 

Menurut Horngren dan Foster (1987, 29) biaya overhead pabrik didefinisikan 

sebagai berikut: “All costs other than direct materials and direct labor that are 

associated with the manufacturing process”.  

Biaya overhead pabrik mencakup semua biaya produksi selain biaya bahan 

baku langsung dan tenaga kerja langsung. Overhead pabrik mencakup bahan tak 

langsung (indirect materials), tenaga kerja tak langsung (indirect labor), dan 

biaya-biaya lain di luar beban pemasaran dan administrasi. 

2.2.3. Metode Penentuan Harga Pokok Produksi 

Metode penentuan Harga Pokok Produksi adalah dengan memperhitungkan 

semua unsur biaya ke dalam harga pokok produksi. Terdapat dua pendekatan 

dalam menentukan Harga Pokok Produksi : 
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1. Full Costing 

Metode penentuan harga pokok produk dengan memasukkan seluruh 

komponen biaya produksi sebagai unsur harga pokok, yang meliputi biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel dan biaya 

overhead pabrik tetap. Di dalam metode full costing, biaya overhead pabrik yang 

bersifat variabel maupun tetap dibebankan kepada produk yang dihasilkan atas 

dasar tarif yang ditentukan di muka pada kapasitas normal atau atas dasar biaya 

overhead pabrik sesungguhnya. Oleh karena itu biaya overhead pabrik tetap akan 

melekat pada harga pokok persediaan produk selesai yang belum dijual, dan baru 

dianggap sebagai biaya (elemen harga pokok penjualan) apabila produk selesai 

tersebut dijual. 

Menurut metode full costing, karena produk yang dihasilkan ternyata 

menyerap jasa overhead tetap walaupun tidak secara langsung, maka wajar 

apabila biaya tadi dimasukkan sebagai komponen pembentuk produk tersebut. 

2. Variable Costing 

Metode penentuan harga pokok yang hanya memasukkan komponen biaya 

produksi yang bersifat variabel sebagai unsur harga pokok, yang meliputi biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik variabel.  

Variable costing beranggapan bahwa overhead tetap tadi tidak secara 

langsung membentuk produk, maka tidak relevan kalau dimasukkan sebagai 

komponen harga pokok. Sebaiknya overhead tetap, tetap dimasukkan dalam 

kelompok period cost (biaya periode). 
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2.3. Pengertian Harga Pokok Penjualan 

2.3.1. Definisi Harga Pokok Penjualan 

Yang dimaksud dengan harga pokok penjualan adalah seluruh biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual atau harga perolehan dari 

barang yang dijual. 

Mulyadi dalam bukunya menyatakan bahwa: “Pada prinsipnya harga jual 

harus dapat menutupi biaya penuh ditambah dengan laba yang wajar. Harga jual 

sama dengan biaya produksi ditambah Mark-up.” Selain itu Hansen & Mowen 

mengemukakan bahwa  “Harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh 

suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual 

atau diserahkan.” 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa harga jual adalah sejumlah 

biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa 

ditambah dengan persentase laba yang diinginkan perusahaan, karena itu untuk 

mencapai laba yang diinginkan oleh perusahaan salah satu cara yang dilakukan 

untuk menarik minat konsumen adalah dengan cara menentukan harga yang tepat 

untuk produk yang terjual. Harga yang tepat adalah harga yang sesuai dengan 

kualitas produk suatu barang, dan harga tersebut dapat memberikan kepuasan 

kepada konsumen 

Ada dua manfaat dari harga pokok penjualan : 

1. Sebagai patokan untuk menentukan harga jual 

2. Untuk mengetahui laba yang diinginkan perusahaan. Apabila harga jual lebih 

besar dari harga pokok penjualan maka akan diperoleh laba, dan sebaliknya 
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apabila harga jual lebih rendah dari harga pokok penjualan akan diperoleh 

kerugian 

2.3.2. Unsur-Unsur Harga Pokok Penjualan 

 Unsur-unsur dalam penjualan bersih terdiri dari: 

1. Penjualan kotor; 

2. Retur penjualan; 

3. Potongan penjualan; 

4. Penjualan bersih. 

 

2.4. Penetapan Harga Jual 

2.4.1. Metode Penetapan Harga Jual 

Dalam menetapkan harga jual suatu produk ada berbagai metode yang dapat 

dipakai oleh manajemen dalam suatu perusahaan. Dalam hal ini Cecep Hidayat 

mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) metode dalam penetapan harga jual yang 

dipakai oleh suatu perusahaan, yaitu: 

1. Cost Oriented Pricing 

Suatu cara penetapan harga jual yang dinyatakan pada biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk memproduksi barang dan menambahkan suatu prosentase 

tertentu sebagai labanya. Metode ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok 

yaitu: 

a. Metode Penetapan Harga Biaya-Plus (Cost Plus Pricing Method) 

Hubungan biaya dengan harga tidak selalu sama. Pengukuran biaya sangat 

penting apabila pembeli telah setuju untuk membayar harga berdasarkan 
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biaya. Biaya produk sering dijadikan patokan terendah untuk harga jual, 

baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sudah barang tentu 

tanpa memperhatikan konsep biaya yang digunakan, perusahaan harus 

selalu menekan biaya sekecil mungkin dengan menerapkan metode produksi 

dan pemasaran yang paling efisien.  

b. Metode Penetapan Harga berdasarkan Biaya Variable (Variable Cost 

Pricing) 

Menekankan margin kontribusi dengan membedakan perilaku biaya variable 

dan tetap. Salah satu bentuk dari penetapan harga berdasarkan biaya 

variable adalah dengan menambahkan markup terhadap biaya variable 

hingga mencapai biaya penuh. Para pendukung penetapan harga 

berdasarkan biaya variable berpendapat bahwa metode ini memungkinkan 

manager untuk menentukan harga baik dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang karena hal itu terkait dengan pengaruh perbedaan harga terhadap 

total biaya tetap.  

c. Metode Penetapan Harga berdasarkan Biaya Diferensial (Differential Cost 

Pricing) 

Disebut juga Penetapan Harga Berdasarkan Biaya Marjinal (Marginal Cost 

Pricing) memusatkan perhatian pada biaya tetap dan laba yang diperoleh 

dari pesanan tambahan. Metode ini menambahkan Mark-Up kepada biaya 

diferensial. Disamping itu biaya diferensial dari suatu pesanan sama dengan 

kenaikan total biaya yang disebabkan oleh produksi unit-unit tambahan. 

Penetapan harga ini memperhitungkan baik biaya tetap maupun variabel 
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sebagai biaya diferensial sebelum ditambahkan dengan markup dan cara ini 

cocok untuk situasi tertentu, khususnya yang bersifat jangka pendek. 

2. Demand Oriented Pricing 

Suatu cara penetapan harga jual yang didasarkan pada banyaknya permintaan. 

Jika permintaan naik harga pun cenderung naik, dan sebaliknya jika permintaan 

turun maka harga cenderung turun walaupun mungkin biaya yang di keluarkan 

sama saja. 

3. Competition Oriented Pricing  

Suatu cara penetapan harga yang didasarkan pada harga pesaing. Metode ini 

ditetapkan agar harga jual tidak lebih tinggi dari harga pesaing. Tingkat harga jual 

dapat ditetapkan 3 (tiga) kebijakan yaitu : sama, lebih rendah, atau lebih tinggi 

dari harga pesaing. 

 

2.4.2. Faktor-faktor Penetapan Harga Jual 

Boyd, Walker, dan Laurreche dalam bukunya yang berjudul Manajemen 

Pemasaran menyatakan bahwa “Ada sejumlah cara dalam menetapkan harga, 

tetapi cara apapun yang digunakan seharusnya memperhitungkan faktor-faktor 

situasional.” Faktor-faktor itu meliputi: 

1. Strategi perusahaan dan komponen-komponen lain didalam bauran pemasaran. 

2. Perluasan produk sedemikian rupa sehingga produk dipandang berbeda dari 

produk-produk lain yang bersaing dalam mutu atau tingkat pelayanan 

konsumen. 

3. Biaya dan harga pesaing. 
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4. Ketersediaan dan harga dari produk pengganti 

Sudarsono menyatakan bahwa “Dalam menetapkan harga jual perlu 

dipertimbangkan beberapa hal, antara lain: (a) harga pokok jual barang, (b) harga 

barang sejenis, (c) daya beli masyarakat, (d) jangka waktu perputaran modal, (e) 

peraturan-peraturan dan sebagainya”. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor-

faktor objektif. Artinya pendapatan pribadi pengusaha atau pedagang tidak ikut 

berperan, atau kalau pun ada hanya kecil sekali.  

 

2.5. Kartu Biaya Pesanan 

2.5.1. Pengertian Kartu Biaya Pesanan 

Kartu biaya pesanan adalah kartu yang digunakan untuk mencatat biaya 

produksi yang dikeluarkan untuk masing-masing pesanan. Setiap pesanan yang 

berbeda karakteristik pesanannya dibuatkan kartu pesanannya masing-masing. 

Biaya produksi yang dimasukkan ke dalam kartu pesanan meliputi biaya bahan 

langsung, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. 

Dalam perkembangan lebih lanjut bentuk atau format kartu pesanan ini 

berbeda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain tetapi pada 

prinsipnya ada kesamaannya pada pola produksi perusahaan yang menggunakan 

sistem biaya pesanan ini yaitu pola produksinya berpola produksi intermitten atau 

terputus-putus. Artinya pola produksinya tergantung pada datangnya pesanan.  

2.5.2. Manfaat Kartu Biaya Pesanan 

Manfaat dari kartu biaya pesanan adalah guna mengetahui biaya produksi dari 

masing-masing pesanan mengenai berapa jumlah nominal yang telah dikeluarkan 
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untuk proses produksi sebuah produk. Biaya produksi untuk mengerjakan pesanan 

tertentu dicatat secara rinci di dalam kartu harga pokok pesanan yang 

bersangkutan. Biaya produksi dipisahkan menjadi biaya produksi langsung 

terhadap pesanan tertentu dan biaya produksi tidak langsung dalam hubungannya 

dengan pesanan tersebut. Biaya produksi langsung dicatat dalam kartu biaya 

pesanan yang bersangkutan secara langsung, sedangkan biaya produksi tidak 

langsung dicatat dalam kartu biaya pesanan berdasarkan suatu tarif tertentu. 

2.5.3. Unsur-unsur Kartu Biaya Pesanan 

Unsur-unsur kartu biaya pesanan dapat dilihat pada contoh gambar berikut 

: 

Perusahaan Mebel UTAMA KARYA 

Pemesan : Bapak Bagyo, Sidoarjo   Tanggal dipesan  : 12/7 

Produk : Lemari pintu 3 dan kursi tamu 1 set  Tanggal dikerjakan : 13/7 

                  Tanggal selesai : 22/7 

Biaya Bahan Baku Biaya Tenaga Kerja Biaya Overhead

tanggal keterangan jumlah tanggal keterangan jumlah tanggal keterangan jumlah

TOTAL
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2.6. Laporan Keuangan 

2.6.1. Pengertian Laporan Keuangan 

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi dan kondisi keuangan, 

sangat membutuhkan informasi keuangan yang dapat diperoleh dari laporan 

keuangan. Informasi tersebut disusun dan disajikan perusahaan dalam bentuk 

neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan modal dan laporan arus kas. Setiap 

perusahaan mempunyai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi 

yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlahbesar pemakai laporan keuangan dalam 

pengambilan keputusan. Laporan keuangan disiapkan secara periodik untuk 

pihak-pihak yang berkepentingan.  

Pengertian laporan keuangan menurut Baridwan (1992:17) laporan keuangan 

merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan 

yang terjadi selama dua tahun buku yang bersangkutan.  

Menurut Sundjaja dan Barlian (2001:47) laporan keuangan adalah suatu 

laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai 

alat komunikasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan 

atau aktivitas perusahaan. 

Sedangkan definisi laporan keuangan menurut Munawir (1991:2) laporan 

keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan 

sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas suatu 

perusahaan. Dapat disimpulkan laporan keuangan adalah laporan akuntansi utama 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/03/laporan-keuangan-perusahaan-dagang.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/03/laporan-keuangan-perusahaan-dagang.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2007/12/komunikasi-arti-fungsi-dan-bentuk.html
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yang mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan, sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

Laporan keuangan terdiri dari : 

1. Laporan Laba Rugi 

Laporan mengenai penghasilan, biaya, laba-rugi yang diperoleh suatu 

perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi (Income Statement atau 

Profit and Loss Statement) adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan 

yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur 

pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba (atau rugi) 

bersih. Unsur-unsur laporan laporan laba rugi biasanya terdiri dari: 

a. Pendapatan dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan 

b. Laba/Rugi kotor dikurangi beban usaha 

c. Laba/Rugi usaha ditambah atau dikurangi pendapatan/beban lain 

d. Laba/Rugi sebelum pajak dikurangi beban pajak 

e. Laba bersih 

2. Neraca  

Bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada 

suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada 

akhir periode tersebut. Neraca terdiri dari tiga unsur, yaitu aktiva, kewajiban, 

dan modal yang dihubungkan dengan persamaan berikut: 

aktiva = kewajiban + modal 

Informasi yang dapat dilihat dari neraca antara lain adalah posisi sumber 

kekayaan perusahaan dan sumber pembiayaan untuk memperoleh kekayaan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Periode_akuntansi
http://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Periode_akuntansi
http://id.wikipedia.org/wiki/Aktiva
http://id.wikipedia.org/wiki/Kewajiban
http://id.wikipedia.org/wiki/Modal
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perusahaan tersebut dalam suatu periode akuntansi (bulanan, riwulan, kwartal, 

atau tahunan) 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas adalah salah satu laporan keuangan yang 

menggambarkan bertambah atau berkurangnya modal suatu perusahaan akibat 

dari laba atau rugi yang diterima oleh perusahaan tersebut dalam satu periode 

akuntansi. 

4. Laporan Arus Kas 

Bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu 

periode akuntansi yang menunjukan aliran masuk dan keluar uang (kas) 

perusahaan. Yang bergun sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan 

datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah 

dibuat sebelumnya. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus 

kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Apabila dikaitkan 

dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang 

bermanfaat bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan 

bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah 

(termasuk likuiditas dan solvabilitas). 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan 

keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan 

informasi lebih lanjut. Catatan atas Laporan Keuangan membantu menjelaskan 

perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan serta memberikan penilaian 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Indikator&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Arus_kas&action=edit&redlink=1
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yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan perusahaan. Catatan atas Laporan 

Keuangan dapat mencakup informasi tentang hutang, kelangsungan 

usaha, piutang, kewajiban kontinjensi, atau informasi kontekstual untuk 

menjelaskan angka-angka keuangan. 

2.6.2. Pengguna Laporan Keuangan 

Pengguna laporan keuangan adalah pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap informasi suatu laporan keuangan, diantaranya adalah : 

1. Investor 

Berkepentingan pada risiko yang melekat dan hasil dari pengembangan 

investasi yang dilakukan. Informasi ini bertujuan untuk membantu 

menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. 

2. Kreditor (Pemberi pinjaman) 

Kreditor tertarik pada informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk 

memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh 

tempo. 

3. Pemasok dan kreditor usaha lain 

Pemasok dan kreditor usaha lain tertarik pada informasi keuangan yang 

memungkinkan mereka apakah jumlah yang terhutang pada saat jatuh tempo 

dapat dibayarkan 

4. Pemegang saham 

Pemegang saham tertarik pada informasi keuangan mengenai kemajuan 

perusahaan, pembagian keuntungan yang akan diperoleh. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Hutang
http://id.wikipedia.org/wiki/Piutang
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5. Pelanggan 

Pelanggan berkepentingan dengan kelangsungan hidup perusahaan. 

6. Pemerintah 

Pemerintah berkepentingan untuk perhitungan pajak dan dana. 

7. Karyawan 

Karyawan berkepentingan untuk stabilitas dan profitabilitas perusahaan. 

8. Masyarakat 

Masyarakat berkepentingan untuk kepentingan sosial. 

2.6.3. Tujuan laporan keuangan 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan 

Indonesia tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan. 

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan 

bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak 

menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam 

mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh 

keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan 

informasi non-keuangan. 

Laporan keuangan juga menunjukan apa yang telah dilakukan manajemen 

(stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin melihat apa yang telah dilakukan 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Standar_Akuntansi_Keuangan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Ikatan_Akuntan_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Ikatan_Akuntan_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
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atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat 

membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mencakup, misalnya, keputusan 

untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan 

untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Investasi

