
ABSTRAK 

AHMAD FAHRUDDIN HARAHAP,07 833 0172. ANALISIS LAPORAN 

KEUANGAN DAN PENGGUNAANNYA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA 

BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGANNYA KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA MEDAN. Dibawah bimblngan Bapak Drs. Rasdianto, Ms.Ak 

sebagai pembimbing I dan ibu Dra.Rosmainl Ak sebagai pembimbing II. 

Laporan keuangan merupakan suatu rencana mengenai kegiatan yang 

dilaksanakan oleh organisasi pada masa yang akan datang selama periode 

tertentu yang disusun daiam bentuk angka yang bernilai uang. Salah satu dari 

laporan keuangan yang susun adalah laporan realisasi anggaran. Meialui 

laporan keuangan ini organisasi pemerintah dapat menyusun program kerja 

akan datang. 

Selain berfungsl sebagai aiat pengambilan keputusan, fungsl laporan 

keuangan yang terpenting adalah sebagai aiat pengawasan. Dimana 

pengawasan merupakan suatu tindakan yang diperlukan untuk menjamin 

bahwa pekerjaan yang dijalankan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai 

dan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan. 

Adapun tujuan mengadakan penelitian pada Balai Besar Pengkajian dan 

Pengembangan Komunikasi dan lnformatika Medan adalah untuk mencoba 

membandingkan teori- teori yang diperoleh dengan praktek yg diiakukan dalam 

organisasl/instansl. Untuk mencarl jalan keluar darl permasalahan yang 
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dihadapi BBPPKI MEDAN dan untuk memperoleh pengetahuan tentang laporan 

keuangan sebagai alat pengambilan keputusan. 

Oalam melakukan penulis mengumpulkan data yang bersumber dari 

pengamatan, wawancara dan membuat daftar pertanyaan yang berhubungan 

dengan objek penelltlan untuk dianallsis. Sementara metode anallsis yang 

digunakan untuk menarlk kesimpulan adalah etode deskriptif. 

Dari penelitian yanag dilakukan pada BBPPKI MEOAN dapat disimpulkan 

bahwa laporan keuanagan telah berfungsi dengan baik, hal i ni tercerminkan 

dari wewenang yang diberikan kepada masing-masing bidang dalam 

penyusunan laporan keuangan. Balai membentuk tim poran keuangan Kepala 

Subbag keuangan dalam penyusunan laporan keuangan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dperoleh dari organisasi dalam hal ini 

Balai tersebut blla dlbandingkan landasan teorltis secara umum, prosedur 

penyusunan laporan keuangan yang dilaksanakan cukup balk. 

Di bagian akhir penulis mencoba memberikan saran kepada pihak BBPPKI 

MEDAN agar terus memperhatikan prosedur penyusunan laporan keuangan 

dan memonitori perbedaan antara laporan keuangan yang telah dengan hasil 

realisasi secara lebih ketal dan selanjutnya dllakukan perbaikan pada hal-hal 

yang dianggap penting. 
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