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Laporan Keuangan 



Pengertian Laporan 

Pengertian Laporan Keuangan 

    Laporan keuangan adalah suatu laporan yang berisikan 

informasi seputar keuangan dari sebuah organisasi. Laporan 

keuangan di buat atau diterbitkan oleh perusahaan dari hasil 

proses akuntansi agar bisa menginformasikan keuangan dengan 

pihak dalam maupun pihak luar yang terkait. 



Penyusunan Laporan Keuangan 

        Laporan keuangan dapat disusun dengan bantuan neraca 

lajur ataupun langsung dari neraca saldo tanpa melalui neraca 

lajur. 

1. Laporan Keuangan Langsung Melalui Neraca Saldo 

Pada penyusunan laporan keuangan yang dilakukan langsung 

dari neraca saldo, laporan laba rugi disusun dari rekening-

rekening pendapatan dan beban, laporan ekuitas pemilik berasal 

dari modal pemilik, rekening prive, dan laba (rugi) bersih yang 

tersaji dalam laporan laba rugi 

 





2.  Laporan Keuangan Melalui Neraca Lajur 

Tidak berbeda jauh dengan melalui neraca saldo, penyusunan laporan keuangan 
berdasarkan neraca lajur tinggal melihat kolom-kolom yang ada pada neraca 
lajur. Setelah neraca lajur selesai disusun, kolom-kolom laporan keuangan 
memuat semua data yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan keuangan. 
Laporan laba rugi (income statement) disusun dari kolom laporan laba rugi, dan 
neraca (balance sheet) serta laporan ekuitas pemilik disusun dari kolom Neraca 
yang ada pada neraca lajur. Jumlah modal pemilik yang tampak pada neraca 
lajur adalah saldo rekening yang belum memperhitungkan prive dan laba (rugi) 
bersih. Apabila tidak terdapat investasi-investasi tambahan selama periode 
berjalan, maka jumlah ini merupakan saldo pada awal periode. Laporan ekuitas 
pemilik disusun sebelum neraca sehingga jumlah saldo modal akhir tersedia 
untuk disajian pada neraca. Laporan ekuitas pemilik melaporkan perubahan 
yang terjadi pada ekuitas pemilik selama periode pelaporan. Berikut adalah 
contoh penyusunan laporan keuangan berdasarkan neraca lajur. 
 







Dengan   memakai    sebuah   neraca    lajur,    seorang   akuntan

   dapat 

menyusun laporan keuangan sebelum ayat-ayat penyesuaian 

dijurnal dan dibukukan. 

 

 



Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan diatas, kami mengambil kesimpulan-
kesimpulan sebagai berikut : 
 

1. Neraca Lajur (worksheet) merupakan lembar kerja untuk merangkum 
informasi buku besar yang dibutuhkan untuk menyusun laporan 
keuangan. Neraca Lajur disusun dengan memindahkan data-data Neraca 
Saldo dan Jurnal Penyesuaian. 

2. Neraca Lajur haruslah disusun berkolom-kolom dan untuk 
perusahaan dagang atau jasa biasanya terdiri dari 10 atau 12 kolom, 
masing-masing satu pasang kolom debet dan kredit. Kolom untuk 
Neraca Saldo, kolom untuk Penyesuaian, kolom untuk Neraca Saldo 
Disesuaikan, kolom untuk Rugi Laba, kolom untuk Perubahan Modal, 
dan kolom untuk neraca. 



3. Laporan keuangan adalah suatu laporan yang berguna untuk 

menyampaikan informasi keuangan yang dapat dipercaya kepada 

pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan memuat 

beberapa hal, diantaranya harta, utang, modal, dan semua 

pendapatan yang diperoleh serta beban-beban yang dikeluarkan 

perusahaan pada periode tertentu dalam rangka untuk 

mendapatkan laba atau keuntungan. 

4.Laporan keuangan dapat disusun dengan bantuan Neraca 

Lajur ataupun langsung dari Neraca Saldo tanpa melalui Neraca 

Lajur. 

 


