
A. Latar Belakang \hsalah 

BABl 

PEND A H l LllA:\ 

Perkembangan Standar Akuntanst Keuangan (St\K) pada tahun 1999telah 

direvisi SAK Per I Ol.:tober 2004 untuk penyusunan dan peny�sjian laporan 

keuangan Laporan keuangan perusahaan disusun untuk menyediakan informasi 

keuangan yang diperlukan oleh pihak intern maupun pihak ekstcm sebagai bahan 

penimbangan didalam pengambilan kcpntusan ekonomi la;x>ran l.eu1ngan int 

menggambarkan keadaan penusahaan dan penubahan-perubahan yang terjadi dari 

kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba 

Standa.r Akuntansi Keuangan tnt di!>entuk untuk mengatast pandangan

pandangan yang berbeda serta dapat menimbullcan adanya penerangan metcde 

ai..'UOtansi berbeda dalam keadaan sama SAK diranumg untuk memban!U para 

akuntan dalam menerapl..an pnnstp-prin�tp yang konststen penusahaan yang 

berbeda Standa.r ini dianggap oleh profesi sebagai suatu cerminan posisi profesi 

yang ditenma umum dan ha.rus dtikuti dengan penyusunan Setiap laporan 

keuar.gan kecuali jika keadaan memberikan adanya pengecualian terhadap standar 

yang ada 

Laporan keuangan perusahaan yang disusun hanuslah relevan, jelas dan 

dapat dimengerti serta dapat diuji kebenarannya. Laporan keuangan penusahaan 

disajikan hanus berdasarkan SAK yang berlaku. SAK yang membahas dan 

mengatur laporan keuangan yaitu PSAK No. I Komponen laporan keuangan 
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meliputi neraca. laporan laba-rugt laporan perubahan ekuitas. laporan aru\ J..as 

dan catatan atas laporan keuangan 

PT Yan-'tan Bakmg lndonc''� m�rupakan peru�ahaan �·ang berg.:r nk 

dalam bidang industri maupun penjualan roti dan kue Perusahaan sangat 

membutuhkan laporan keuangan untuJ.. mengetahui ungJ..at laba \ang rngin 

dicapainya selama sam periode tenentu selama ini perusahaan telah menyajikan 

laporao keuangan berupa neraca. laporan laba rugi dan laporan arus kas Namun 

laporan keuangan yang oisajikan perusahaan belum sepenuhoya sesuai dengan 

PSAK 'o I 

Didalam laporan keuangan perusahaan ini memberikan cerminan pada 

pihak intern maupun pihak ekstem untuk menge!ahui laba perusahaan selama 

periode tenentu. Berdasarkan uraian diatas ini, maka penulis merasa tertarik untuk 

meneliti dan membahas Jebih lanjut dalam skripsi ioi berjudul 

"Penerapan PSAK No. I Dalnm Penyusun�tn Oan Penyajian L11poran 

Keuan gan Pad a PT. \'an-Yan Baking Indonesia'". 

0. Perumusan Masalab 

Berdasarkan uraian pada bagian Jatar belakang. maka penutis merumuskan 

permasalahan sebagai berilrut : 

"Apak.ah laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh PT. Yan-Yan 

Baking Indonesia sudah sesuai dengan PSAK No. I?" 
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