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Abstrak 

Informasi ekuntans! sangat dibutuhkan untuk mengetah ui kine rja keuangan perusahaan. 
Kinerjn keuangan dapat dianafisis berda sarknn pelaporan keuangan yang disiapkan oleh bagian 
keuangan dalam sebuah perusahaan. Salah satu informesi aku ntans i yang disajikan dalam pelaporan 
keuangan ada lah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan infonnasi akuntansi 
perusahaan yang bersifat keuangan pacta periode akuntansi tertentu. Laporan keuangan dapa t 
mernberikan gambaran yang nyata tentang kinerja perusahaan apabila laporan tersebut disusun dengan 
baik. tepar waktu. dan akurat sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum . Pihak
pihak yang menggunakan laporan keuangan adalah pihak internal dan eksternal perusabaan. Pihak 
internal perusahaan entara lain adalah: pemllik. manajer-manajer. dan karya w an . Pihak ekstemal 
perusahaan antara lain adalah : pemegang saham. calon investor. kreditor. dan pemerintah. Informasi 
akuntansi yang dihasilkan melalui pelaporan keuangan rnempunyai beberepa tujuan yang berbeda 
aruara lain (I khsan. 2009): menyediakan informas l lapo ran keuangan yang dapat dipercaya dan 
bennanfaat begi investor da n kreditor. rnenyediakan infonnasi posisi keuangan perusahaan dengan 
rnenunjukkan sumbe r-sumber eko nomi serta asal kekayaan rersebut. dan menyediakan infonnasi 
keuangan yang dapat menunjukkan prestasi perusahaan da lam menghasilkan leba Laporan keuangan 
tidak hanya d ibutuhkan oleh perusahaan ya ng sudah besar retapi j uga d ibutuhkan oleh perusahaan 
kecit ( U~KM). Paper ini benujuan untuk mengeksplorasi informasi ekuntansi yang dibutuhkan oleh 
rnahasis wa Jurusan Aku mansi dalam menjalankan projek bisnis baru . Mahasiswa tersebut berjumlah 
19 orang yang merupa kan angkatan pertama Jurusan Akuntansi Universitas Cipu tra . Studi ini 
dila kukan dalam mara ku liah Opportunity and Creation (OC) yang dilaksanakan pada semester dua 
mesa studi 2013 . Dalam mara kuliah OC. mahasis.... a diajarkan membaca peluang bisnis dan menjadi 
lebih kreatif menciptakan peluang bisnis. Berdasarkan peluang ya ng mereka dapatkan. mahasiswa 
diwaj ibkan membuka bisnis baru sehingg a rnahasiswa dapat langsung mempraktekkan 
entrepreneurship dan tcor i-teori ya ng tclah diajarkan dalam rnatakuliah akuntansi yang lain. Metoda 
yang digunakan dala m penclitl an ini adalah metoda deskr iptif. Bidang usaha ya ng diteliti meliputi 
bidang f ood and beverages•fashion. industri kreat if dan jasa. Hasil dar i studi ini menemukan bah....a 
pela ku bisnis baru membutuhkun info rmasi akuntansi dalam bent uk laporan keuangan sederhana yang 
bcrupa: laporan pos isl keuangan. lnporan laba rug i. laporan peruba han ekuit as. dan laporan arus kas. 
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