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Laporan Keuangan: Berguna bagi 
Perencanaan dan Pengambilan Keputusan 

 

 
 
LAPORAN KEUANGAN: BERGUNA BAGI PERENCANAAN DAN PENGAMBILAN 
KEPUTUSAN SELANJUTNYA  
 

Laporan keuangan dasar suatu usaha adalah Laporan Rugi Laba dan Neraca. Laporan 
Rugi Laba menyajikan total pendapatan atau penjualan selama periode tertentu, 
pengeluaran item terkait, dan pendapatan atau rugi bersih untuk periode tersebut. Neraca 
menyajikan saldo aktiva, kewajiban, dan modal usaha. Aktiva dapat mencakup Tunai Di 
Tangan, Tunai di Bank, Piutang, Persediaan, Pinjaman Tunai, dan Peralatan. Kewajiban 
mencakup hutang kepada pemasok dan upah yang belum dibayarkan. Modal adalah 
kumulatif saldo ekuitas pemilik usaha. 

Laporan Rugi Laba dapat disiapkan per pengiriman, artinya transaksi atau akun untuk 
dimasukkan dalam laporan ini adalah yang terjadi hanya selama periode tertentu saja. 
Umumnya, laporan rugi lama mencakup operasi triwulanan, semesteran atau tahunan. 
Akan tetapi, Laporan Rugi Laba juga dapat disiapkan untuk satu pengiriman saja untuk 
mengukur hasil operasi saat ini saja. 

Neraca dapat disiapkan untuk periode yang sama dengan Laporan Rugi Laba. Akan tetapi, 
jumlah yang muncul di sana adalah kumulatif saldo sejak awal operasi usaha. 

Laporan keuangan berguna bagi perencanaan dan pengambilan keputusan selanjutnya: 
hasil operasi ditafsirkan dalam istilah keuangan, dan penafsiran ini dapat menjadi dasar 
perencanaan pengiriman, pembelian bahan dan pengendalian pengeluaran usaha di masa 
yang akan datang.   
 
ELEMEN LAPORAN RUGI LABA  
 
1. Pendapatan 

Dapat mencakup penjualan ikan, ongkos koordinator, dan penggantian biaya 
pengiriman. 

2. Total Pendapatan 
Jumlah total semua item di bawah Pendapatan. 
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3. Biaya Variabel 
Pembayaran untuk berbagai jasa, barang, dan bahan 
yang digunakan untuk pengiriman tertentu pada masa 
tertentu 

4. Biaya Tetap 
Bagian pro rata ongkos sewa kantor, rekening telepon, 
kebutuhan kantor, listrik, air dan biaya tetap berulang 
seperti gaji dan tunjangan karyawan.  

5. Biaya Depresiasi 
Perhitungan penurunan nilai sebuah aktiva karena 
umur dan pemakaian biasa.  

6. Biaya Total  
Jumlah total semua pengeluaran item seperti disajikan dalam Laporan Rugi Laba. 

7. Laba Bersih (atau Rugi) 
Selisih antara Penjualan Total dan Biaya Total. Jika Penjualan lebih besar daripada 
Pengeluaran, hasil operasinya adalah Laba Bersih. Jika pengeluaran lebih besar 
daripada Penjualan, hasil operasi adalah Rugi Bersih, yang disajikan dalam angka 
negatif. 

 
ELEMEN NERACA  
 
A. Aktiva: 

1. Aktiva Lancar 
Dapat mencakup tunai di tangan, tunai di bank, piutang usaha, dan persediaan.  

2. Aktiva Tetap 
Dapat mencakup peralatan, perabotan, tanah dan fasilitas. Depresiasi peralatan, 
perabotan atau bangunan selama masa tertentu ditambahkan kepada akumulasi 
penyusutan dan disajikan di dalam Neraca sebagai pengurangan biaya asli. Jumlah 
bersih adalah nilai buku bersih peralatan, perabot atau fasilitas. 

 
B. Kewajiban: 

1. Kewajiban 
Dapat mencakup hutang kepada kolektor dan pemasok, upah, dan pinjaman jangka 
pendek. 

 
C. Modal 

Mencakup investasi asli pemilik ditambah pendapatan bersih usaha yang dikembalikan ke 
operasi. Jika ada penarikan kas untuk pengeluaran pribadi koordinator, jumlah tersebut 
dianggap Penarikan dan disajikan dalam Neraca sebagai pengurangan modal akumulasi 
sejak tanggal pemotongan. 
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	Mencakup investasi asli pemilik ditambah pendapatan bersih usaha yang dikembalikan ke operasi. Jika ada penarikan kas untuk pengeluaran pribadi koordinator, jumlah tersebut dianggap Penarikan dan disajikan dalam Neraca sebagai pengurangan modal akumulasi sejak tanggal pemotongan.

