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Laporan keuangan merupakan catatan yang berisi mengenai informasi keuangan dari suatu
perusahaan yang dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk menilai bagaimana kinerja
perusahaan tersebut. Bagi perusahaan, laporan keuangan sangat penting untuk mengetahui kondisi
keuangan secara keseluruhan sehingga dapat dinilai bagaimana kondisi bisnisnya. Bagi pihak
investor, laporan keuangan akan memberikan informasi yang dapat digunakan untuk membantu
dalam mengambil keputusan investasi, apakah akan menambah atau justru mengurangi porsi
kepemilikannya di suatu perusahaan. Pihak kreditor berkepentingan terhadap laporan keuangan
perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan tersebut dalam melunasi kewajibannya.
Kesimpulannya laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, baik bagi perusahaan
maupun bagi pihak-pihak terkait lainnya.
Mengingat pentingnya laporan keuangan, maka pihak Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan
merasa perlu untuk membekali para siswa/i dengan pengetahuan mengenai penyusunan laporan
keuangan. Pengetahuan ini diharapkan nantinya akan membantu para siswa/i saat bekerja nanti.
Terdapat cukup banyak bidang pekerjaan yang memerlukan karyawan dengan kemampuan
membuat serta menganalisis laporan keuangan. Selain itu, pengetahuan ini juga diharapkan dapat
membantu saat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu saat kuliah di bidang yang
terkait dengan akuntansi dan keuangan.
Untuk itu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Tarumanagara (Untar)
diminta untuk memberikan pembekalan kepada para siswa/i Lembaga Beasiswa Dharma
Pembangunan yang berada di Jalan Kerajinan Dalam No. 16, Jakarta Barat.
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Kegiatan pembekalan diberikan secara daring pada tanggal 26 Maret 2021 melalui platform Zoom
dan dihadiri oleh 4 dosen dan 11 orang siswa/i seperti ditampilkan pada gambar 1.

Gambar 1. Foto Kegiatan PKM pada Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan

Laporan keuangan yang diajarkan dalam pembekalan adalah laporan laba rugi, laporan perubahan
ekuitas, dan laporan posisi keuangan untuk perusahaan dagang. Laporan laba rugi menunjukkan
hasil operasi perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan perubahan ekuitas yaitu laporan
yang menunjukkan perubahan aset bersih perusahaan juga dalam periode waktu tertentu,
sedangkan laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menunjukkan posisi aset, liabilitas,
serta ekuitas perusahaan pada saat tertentu.
Untuk

mendukung

sebelumnya

telah

kegiatan
disusun

pembekalan
modul

ini,

mengenai

penyusunan laporan keuangan yang berisi mengenai
teori, format laporan keuangan, serta contoh soal dan
penyelesaiannya. Modul ini diberikan kepada para
siswa/i sebelum hari pembekalan agar dapat dibaca
terlebih dahulu. Saat pembekalan, para dosen
mengajar dengan menggunakan power point. Setelah selesai, para siswa/i diberikan kesempatan
untuk bertanya jika masih ada yang kurang dipahami.
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Pembekalan ini berjalan dengan baik dimana para siswa/i cukup antusias dalam mengikuti
penjelasan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Para siswa/i juga
menanyakan hal-hal yang belum atau kurang dipahami. Dengan demikian, tujuan dari pembekalan
ini telah tercapai yaitu dapat menambah pengetahuan para siswa/i mengenai penyusunan laporan
keuangan.
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