
PENTINGNYA PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAN AKUNTANSI

KREASI

HASRIL HASAN



TUJUAN DAN FUNGSI 
MANAJEMEN KEUANGAN

Usaha besar maupun kecil,motif profit maupun non profit. Keberhasilan dan kegagalan perusahaan
sebagian besar ditentukan oleh kualitas keputusan keuangan(Ginting,2021).

Apakah investasi profitable?

Dari manakah dana yang diperlukan untuk investasi diperoleh?

Seberapa besar uang kas yang harus dipertahankan untuk operasional?

Kredit macam apa yang diberikan kepada pelanggan?

Berapa besar persediaan yang harus dipertahankan?

Haruskah laba yang diterima di tahan atau di bagikan?







Mengapa Perlu Laporan Keuangan?

Laporan keuangan adalah dokumen penting perusahaan yang tidak dapat dilewatkan.
Setiap perusahaan menggunakan laporan keuangan untuk melihat bagaimana kondisi
perusahaan selama periode tertentu.
Laporan keuangan memiliki beberapa data di dalamnya seperti faktur, bon, nota kredit,
laporan, bank dan lain sebagainya.
Sumber data tersebut diolah agar menjadi laporan keuangan yang jelas dan detail.
Setiap data transaksi yang tercatat akan menjadi bukti keabsahan transaksi dalam bisnis
selama periode tertentu.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang memberikan informasi
tentang kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu.



Komponen dalam Laporan Keuangan
Dalam sebuah laporan keuangan perusahaan, berisi data-data penting seperti aset,

kewajiban, beban, networth, pendapatan dan juga perubahan ekuitas serta arus kas.
Berikut adalah masing-masing penjelasannya:
Aset :adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Biasanya aset
berisi gedung perusahaan, tanah yang dimiliki oleh perusahaan, dll.
Kewajiban : Kewajiban meliputi utang lancar, utang jangka panjang, gaji karyawan, serta
tunjangan pensiun untuk karyawan.
Ekuitas : Ekuitas adalah modal yang tersedia untuk dibagikan kepada pemegang saham. Nilai 
Ekuitas terdiri dari Aset residual dari suatu entitas setelah dikurangi Kewajiban. 
Arus kas : Berisikan data aliran masuk dan keluarnya uang perusahaan.
Menurut pendapat dari dari Munawir (2010:5), laporan keuangan pada umumnya terdiri atas
neraca serta perhitungan laba rugi dan juga perubahan ekuitas dari suatu entitas di dalam
neraca terdiri dari data sejumlah aset kewajiban perusahaan dan juga ekuitas dari sebuah
perusahaan dalam satu periode tertentu. Sementara di dalam bagian laba rugi berisi berbagai
hasil dan juga beban perusahaan yang berhasil diraih.



Alasan Kenapa Perusahaan Harus Memiliki Laporan 
Terkait Keuangan

1. Memberikan informasi jelas tentang kondisi keuangan perusahaan, untuk para calon investor yang hendak
melakukan investasi ke perusahaan tersebut. Dengan mengetahui kondisi keuangan perusahaan, investor bisa
menentukan bagaimana pengelolaan perusahaan dan bagaimana kinerja perusahaan. Sehingga investor bisa
memperhitungkan berapa banyak keuntungan yang bisa diambil ketika melakukan investasi ke perusahaan
tersebut.
2. Dari sudut pandang pelanggan, laporan keuangan bisa menjadi pegangan untuk percaya dengan suatu
perusahaan. Jika pelanggan terikat kontrak jangka panjang, laporan keuangan yang stabil berarti perusahaan
berjalan dengan lancar dan kondisi perusahaan aman. Tetapi jika laporan keuangan berantakan dan tiba-tiba
perusahaan harus mendeklarasikan bangkrut atau pailit maka pelanggan dengan kontrak jangka panjang
akan dirugikan untuk perkara ini.
3. Pentingnya laporan keuangan bagi karyawan perusahaan, laporan keuangan memberitahukan kondisi
perusahaan. Mengingat para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut bergantung pada gaji dari
perusahaan,maka dengan laporan keuangan yang stabil tentunya karyawan akan lebih percaya kepada
perusahaan. Karyawan pun merasa betah bekerja di perusahaan.
4. Untuk pemegang saham, perusahaan dengan kondisi keuangan yang stabil tentunya akan lebih dipercaya. 
Bagi para pemegang saham, jika suatu perusahaan memiliki kondisi keuangan yang stabil dan baik, berarti
peluang sahamnya bernilai tinggi adalah kesempatan yang bagus. Sebaliknya, jika kondisi keuangan suatu
perusahaan tidak stabil, hal ini membuat pemegang saham khawatir akan merugi.
5. Bagi perusahaan itu sendiri, laporan keuangan menjadi evaluasi tentang kondisi keuangan perusahaan. Dari 
laporan keuangan perusahaan, bisa diketahui mana aset yang berharga, mana produk yang paling tinggi
terjual hingga yang kurang disukai oleh pasar. Dengan data tersebut, perusahaan dapat mengambil langkah di 
periode selanjutnya. Misalnya dengan memperbaiki produk yang kurang disukai masyarakat agar lebih bisa
diterima masyarakat kedepannya.



Pentingnya Memahami Aplikasi Akuntansi 
untuk Pengusaha

Aplikasi akuntansi merupakan sebuah perangkat lunak yang memudahkan pengusaha dalam
mengelola berbagai proses yang berkaitan dengan keuangan, menyelesaikan tugas-tugas
finansial dengan benar dan cepat. Sistem ini tidak menggantikan peran manajer akuntansi
dalam mengelola keuangan organisasi, tetapi justru akan memudahkan pekerjaan mereka
sehingga dapat bekerja lebih produktif.
Dengan memanfaatkan software atau aplikasi akuntansi, maka para pengusaha akan
mendapatkan visibilitas secara lengkap mengenai kondisi keuangan bisnis atau perusahaan.
Sehingga keputusan dapat dibuat secara lebih bijaksana.
Aplikasi akuntansi sepertinya memang tidak dapat dipisahkan oleh ilmu akuntansi, mengingat
banyak sekali manfaat yang diberikan oleh aplikasi tersebut. Dengan menguasai aplikasi
akuntansi, maka Anda akan lebih mudah dalam memecahkan masalah perhitungan dalam
sebuah kasus.
Sebenarnya memahami aplikasi akuntansi tidak hanya dilakukan bagi mereka yang akan
memasuki dunia kerja, namun juga penting bagi Anda yang memang bergelut dalam
mengelola keuangan di dunia bisnis baik yang berskala kecil maupun besar.


