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Abstract

Accounting profit has meaning , as reflected from the number of contractual
agreements whose implementation is bound or tied in point earnings . Besides
accounting earnings have information content , which is reflected by the presence of
the investor response to information published . This paper attempts to evaluate how
accountants and non - accountants to interpret earnings as the content of the
information contained in the income statement. Then proceed to discuss the
differences in the interpretation of earnings itself for accountants and non accountants. As a result, there are different interpretations of earnings for accountants
and non - accountants for accountants and non - accountants live in different habitats
. The possibility of hegemony in accounting practices . Differing interpretations of
accounting earnings by accountants and non - accountants to reflect the difference in
understanding of the concepts and principles of accounting . As symbols used in
communication , the profits so included in the income statement should be interpreted
in the same way , because only the information content of the communication will be
interpreted effectively .
Keywords : Profit accounting, accounting information, accounting and non accounting

PENDAHULUAN
Akuntansi adalah bahasa teknis perusahaan. Akuntansi adalah teks yang
menjadi media komunikasi informasi keuangan antara manajer dan pihak-pihak yang
berada di luar perusahaan, ketika manajer tidak memiliki kesempatan secara langsung
untuk berkomunikasi melalui wicara. Chambers (1989) menyatakan bahwa akuntansi
adalah bahasa tulis yang berfungsi sebagai pengganti bahasa wicara tersebut. Ijiri
(1975) memberikan dukungan dengan menyatakan bahwa di samping berhubungan
erat dengan masalah pengukuran, akuntansi juga berkaitan erat dengan masalah
komunikasi, sehingga betapapun efektif proses pengukuran yang dilakukan dalam
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akuntansi, informasi yang dihasilkannya akan kurang bermanfaat jika tidak
dikomunikasikan dengan tepat.
Sependapat dengan Chambers, Belkaoui (1980) juga mengakui bahwa
akuntansi dapat disebut sebagai sebuah bahasa, karena akuntansi memiliki
karakteristik leksikal maupun gramatikal. Dengan karakteristik tersebut, akuntansi
dapat diartikan sebagai seperangkat simbol bahasa atau representasi simbolik yang
menunjuk pada suatu makna atau realitas tertentu. Karena efek komunikatif
merupakan sasaran penyampaian informasi dari penyedia informasi kepada pengguna
informasi, maka ungkapan bahasa harus tepat sehingga maknanya dapat
diinterpretasikan sama persis dengan makna yang dimaksudkan. Oleh karena itu, di
samping aspek sintaktik (pengukuran) dan pragmatik (kebermanfaatan), teori
akuntansi perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek semantik (realitas
yang direpresentasikan).
Dari
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simbol,

salah

satu

simbol

akuntansi
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dikomunikasikan melalui laporan keuangan untuk merepresentasikan realitas tertentu
adalah laba (earnings). Laba akuntansi memiliki makna, karena direfleksikan dari
banyaknya perjanjian kontraktual yang pelaksanaannya terikat atau diikatkan pada
angka laba. Selain itu laba akuntansi memiliki kandungan informasi, yang
direfleksikan oleh adanya respon investor terhadap informasi yang dipublikasikan.
Masalah pelik yang berkaitan dengan laba adalah menentukan konsep laba
secara tepat untuk pelaporan keuangan sehingga angka laba merupakan angka yang
bermakna baik secara intuitif maupun ekonomik bagi berbagai pemakai statement
keuangan. Pemakaian atau pendefinisiann laba mempunyai implikasi terhadap
pengukuran dan penyajian laba.
Akuntansi secara umum menganut konsep kos historis, asas akurual, dan
konsep penandingan, laba akuntansi yang sekarang dianut dimaknai sebagai selisih
antara pendapatan dan biaya. Suwardjono (2005) menyatakan bahwa laba dipandang
sebagai elemen yang cukup kaya (komprehensif) untuk merepresentasi kinerja suatu
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entitas secara keseluruhan, maka laba tidak dibatasi pada tataran sintatik tetapi
meliputi pula tataran semantik dan pragmatik.
Tulisan ini mencoba mengevaluasi tentang bagaimana akuntan dan nonakuntan menginterpretasikan laba (earnings) sebagai kandungan informasi yang
tercantum dalam laporan laba-rugi. Pembahasan akan dimulai dengan mereviu tujuan
laba yang terdapat di laporan laba-rugi sehingga dijadikan sebagai informasi yang
bermakna bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.
Kemudian dilanjutkan dengan membahas perbedaan interpretasi laba (earnings) itu
sendiri bagi akuntan dan non-akuntan. Bagian akhir akan membahas kesimpulan dari
uraian yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.
LABA AKUNTASI
Mattessich (2003) menyatakan bahwa laba akuntansi tidak memiliki referen
pada objek, peristiwa nyata atau realitas fisis, tetapi referen simbol laba hanya
terbatas pada tingkatan realitas sosial

yaitu realitas yang hanya disepakati oleh

akuntan.
Suwardjono (2005) menyatakan bahwa konsep laba dalam tataran semantik
dengan masalah makna apa yang harus dilekatkan oleh perekayasaan pelaporan pada
simbol atau elemen laba sehingga laba bermanfaat (useful) dan bermakna
(meaningful) sebagai informasi. Makna yang dikandung dalam laba harus
direpresentasikan oleh pemakai.
FASB menetapkan salah satu tujuan pelaporan keuangan sebagai berikut:
”financial reporting should provide information about an enterprise’s financial
performance during a period... The primary focus of financial reporting is
information about an enterprise’s performance provided by measures of earnings
and its components... Financial reporting should provide information about how
management of an enterprise has discharged its steawardship responsibility to
owners (stockholders) for the use of enterprise resources entrusted to it”.
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Sehingga Suwardjono (2005) menyiratkan bahwa tujuan laba perioda (earnings)
dimaknai sebagai informasi tentang kinerja masa lalu yang meliputi daya melaba
(earning power), akuntabilitas, dan efisiensi. Daya melaba dan efisiensi merupakan
konsep yang saling berkaitan. Kinerja perusahaan merupakan manifestasi dari kinerja
manajemen sehingga laba dapat pula diinterpretasikan sebagai pengukur keefektifan
dan keefesienan manajemen dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan.
Accounting

Terminology

Bulletin

(ATB)

2

dalam

Wolk

(2008)

mendefinisikan laba akuntansi sebagai berikut:
”Income and profit... refer to amount resulting from the deduction from revenues,
or from operating revenues, of cost of goods sold, other expenses, and losses”.

Accounting Principles Board (APB) Statement 4 dalam Wolk (2008) juga
mendefinisikan laba sebagai berikut:
”Net income (net loss)- the excess (deficit) or revenue over expenses for an
accounting period”
Dari dua definisi tersebut menyajikan dengan jelas pendekatan pendapatanpengeluaran. Ketika tekanan utama adalah pada pengukuran pendapatan dan biaya,
ini sangat penting untuk memilki standar yang mendefinisikan elemen-elemen
tersebut dan menentukan pengakuan dan pengukurannya.
FASB menetapkan laba sebagai laba komprehensif sebagai elemen statemen
keuangan. SFAC No. 6 paragraf 70 mendefinisikan laba sebagai berikut:
”Comprehensif income is the change in equity of a business enterprise during a
period from transaction and other events and circumstances from nonowner
sources. It includes all changes in equity during a period except those resulting
from investment by owners and distribution to owners”.

SFAS no. 130 dalam Wolk (2008) membolehkan tiga metode pelaporan
comprehensive income: (1) kombinasi laporan kinerja keuangan (laba dimana elemen
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dan jumlah comprehensive income muncul dibawah net income/ pendapatan bersih);
(2) laporan terpisah comprehensive income, yang muncul diawal dengan net income;
(3) dilaporkan dengan laporan perubahan ekuitas.

Goodfrey, Hodgson, dan Holmes (1997) mendefinisikan laba sebagai berikut:
”After removing the effects of any additional capital contributions or withdrawals
by owners from the initial capital investment, the increase in net wealth is the
income of the period”.

Definisi tersebut membatasi laba dari sudut pandang pemegang saham
residual sehingga laba didefinisi sebagai perubahan atau kenaikan ekuitas atau aset
bersih pemilik (pemegang saham) dalam suatu perioda yang berasal dari transaksi
operasi bukan transaksi modal. Sedangkan Paton dan Littleton (1967) memandang
laba sebagai kenaikan aset perusahaan, yang didefinisakan sebagai berikut:
” The figure of income, in turn, expresses the amount of resources which may be
drawn upon (if in disposible form) to meet the interest charges, income taxes, and
dividen appropriations without impairment of capital and surplus as of the
beginning of the period”.

Berdasarkan konsep laba komprehensif, laba didefinisikan sebagai kenaikan
aset bersih (ekuitas) yang tidak dipengaruhi oleh kontribusi dari dan distribusi kepada
pemilik perusahaan. Dengan demikian, pengukuran dan pengakuan laba dilakukan
secara bersamaan dengan pengukuran dan pengakuan perubahan aset bersih. IAI
(2007) menyatakan bahwa ”hanya karena faktor kebetulan kalau jumlah ekuitas
agregat sama dengan jumlah yang dapat diperoleh dengan melepaskan seluruh aset
bersih”. Hal ini menunjukkan bahwa ekuitas tidak merujuk pada realitas objektif.
Karena perubahan ekuitas menjadi pedoman dalam pengukuran dan pengakuan laba,
maka dengan sendirinya laba itu sendiri juga tidak merujuk pada realitas objektif.
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Dalam praktik akuntansi, konsep laba komprehensif dijalankan berdasarkan
asumsi akrual. Implikasi dari asumsi dasar akrual ini adalah, bahwa suatu transaksi
atau peristiwa dibukukan pengaruhnya terhadap aktiva, kewajiban, ekuitas,
pendapatan atau beban pada saat transaksi atau peristiwa itu terjadi tanpa
mempertimbangkan apakah kas atau setara kas telah diterima atau dibayarkan.
Dengan berbasis akrual, catatan akuntansi tidak hanya merekam fakta terjadinya arus
kas sekarang, tetapi juga merekam potensi terjadinya arus kas di masa depan, serta
konsekuensi dari arus kas di masa lalu. Fakta, potensi, dan konsekuensi tersebut
seluruhnya dicatat sekarang, sehingga angka-angka yang tercantum dalam laporan
keuangan sebagai produk akuntansi, kecuali laporan aliran kas seringkali menjadi
sulit untuk dimengerti (Chambers 1989).
Dampak dari akuntansi akrual untuk merepresentasikan realitas ekonomik
perusahaan secara jujur serta menyajikan apa yang seharusnya disajikan dalam
laporan keuangan (Heath, 1987). Dalam akuntansi akrual, laba atau rugi hanyalah
sebuah model konseptual, dan tidak dapat diobservasi atau diukur secara langsung.
Suwardjono (2005) menjelaskan bahwa laba akuntansi dengan berbagai
interpretasinya diharapkan dapat digunakan untuk:
1. Indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang
diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi (rate of return on invested
capital).
2. Pengukur prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen.
3. Dasar penentuan besarnya pengenaan pajak.
4. Alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomik suatu negara.
5. Dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik.
6. Alat pengendalian terhadap debitor dalam kontrak utang.
7. Dasar kompensasi dan pembagian bonus.
8. Alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan.
9. Dasar pembagian deviden.
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Suwardjono (2005) menyatakan bahwa laba akan melibatkan pengukuran dan
penyajian laba yang dapat memenuhi berbagai tujuan di atas. Untuk melayani
berbagai kebutuhan di atas, ada dua pendekatan yang harus dipertimbangkan dalam
akuntansi laba yaitu satu laba untuk berbagai tujuan (single income for different
purposes) atau beda tujuan beda laba (different incomes for different purposes).
Pendekatan pertama berusaha untuk memformulasikan konsep laba tunggal (umum)
dan menyajikannya untuk memenuhi berbagai tujuan secara umum. Pendekatan
kedua menggunakan berbagai konsep laba dan menyajikannya secara jelas berbagai
konsep tersebut secara khusus. Kebutuhan khusus ini dapat dilayani dengan
menyertai statement keuangan umum (khususnya statement laba-rugi) dengan berbagi
laporan pelengkap.

INTERPRETASI LABA AKUNTANSI SEBAGA KANDUNGAN INFORMASI
BAGI AKUNTAN
Interpretasi laba tidak dapat dilepaskan dari aktivitas pendapatan dan beban
dalam kognisi akuntan. Para akuntan mengatakan bahwa laba adalah kelebihan
pendapatan di atas beban. Laba akuntansi bukan semata-mata representasi dari
jumlah uang yang diperoleh perusahaan dari pendapatan operasinya setelah dikurangi
beban. Para akuntan menyatakan bahwa laba akuntansi merupakan representasi dari
kinerja perusahaan selama periode tertentu di masa yang lalu, dan kinerja itu
merupakan ukuran realitas ekonomik yang berhasil dicapai oleh oleh perusahaan
selama periode tersebut. Kinerja perusahaan itu dicapai melalui aktivitas real
(produksi dan penjulan produk) maupun tidak real (perhitungan di atas kertas dan
konseptual). Laba akuntasi juga dapat berwujud uang tunai maupun perubahan nilai
asset lain yang diukur dalam satuan uang tanpa ada aliran kas secara langsung.
Kieso (2004) juga menyatakan:
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“Real (permanent) accounts are assets, liability, and equity accountans; they
appear on the balance sheet. Nominal (temporary) accountans are revenue,
expense, and dividend accounts; except for dividends, they appear on the income
statement. Nominal accounts are periodically closed; real accounts are not”.
Artinya bahwa setiap nama hanyalah sebuah label atau tanda. Sebagai label,
akun pendapatan dan beban (termasuk juga akun laba) dibuat untuk menandai
terjadinya transaksi, kejadian atau peristiwa lain yang menyebabkan perubahan pada
akun “real”. Dengan demikian, akun laba yang terbentuk dari pendapatan dikurangi
beban tidak memilki referen pada realitas objektif, dalam arti realitas fisis yang dapat
diobservasi, kecuali berfungsi sebagai tanda.
Akhirnya, para akuntan menyimpulkan bahwa laba akuntansi digunakan
sebagai alat bantu dalam memahami realitas ekonomik. Pemahaman bahwa laba
akuntasi sebagai realitas ekonomik direpresentasikan oleh akun-akun “real” tidak
hanya berkaitan dengan aspek fisis atau kebendaan, tetapi juga berkaitan dengan
aspek non-fisis atau konsep yang semuanya dapat diukur dengan nilai uang.
Penyebab perubahan akun-akun real itu dapat berupa transaksi atau kejadian fisis
yang dapat diobservasi (eksternal), dan dapat berupa peristiwa yang hanya terjadi
pada tataran mental atau konsep (internal) dalam arti bahwa peristiwanya tidak benarbenar terjadi atau ada.
Sebagai kandungan informasi (information content) dalam proses komunikasi,
perubahan realitas ekonomik yang terbagi dalam dua dimensi tersebut berpotensi
menimbulkan kekacauan interpretasi dalam sebuah ruang komunikasi. Harb (2006)
menyatakan bahwa perbedaan pemikiran di balik selubung makna dan serangkaian
pemahaman, dapat menimbulkan kekacauan komunikasi sebagai akibat perbedaan
interpretasi.
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Pemahaman laba melalui pemaknaan secara struktural tampaknya tidak dapat
dihindari oleh seluruh informan, seperti manajer keuangan, analis kreditor, investor,
penasihat investasi, dan non-akuntan lainnya. Namun, laba akuntansi bagi analis
kredit menyakatan bahwa laba akuntansi bukanlah satu-satunya informasi yang
digunakan sebagai ukuran kinerja manajemen.
Suwardjono (2005) menyatakan bahwa laba dapat diinterpretasikan oleh
investor. Asumsinya adalah para investor telah menggunakan segala informasi yang
tersedia secara publik sebagai basis keputusan investasinya melalui prediksi laba.
Bila diasumsi bahwa pasar cukup efisien, laba yang diprediksi investor harus
mendekati atau sama dengan laba yang dilaporkan. Bila hal ini terjadi, laba
merupakan sarana untuk mengkonfirmasi harapan investor dan investor diharapkan
tidak berreaksi terhadap pengumuman laba. Bila pasar tidak efisien, angka laba justru
ditunggu-tunggu oleh para investor sebagai basis untuk mengambil atau mengubah
keputusan. Dengan kata lain, laba diinterpretasikan sebagai sarana untuk
menyampaikan informasi privat perusahaan sehingga laba harus mempunyai
kandungan informasi (information content) baru lebih dari apa yang telah ditangkap
pasar. Dengan demikian, pasar juga akan berreaksi terhadap pengumuman laba.
Dari sudut pandang investor tersebut menunjukkan bahwa tingkat objektivitas
informasi keuangan masih rendah karena laporan keuangan hanya disajikan
berdasarkan realitas akuntansi yang mudah diubah-ubah oleh akuntan berdasarkan
hukum-hukum yang logis secara akuntansi.
Beberapa pihak non-akuntan beranggapan bahwa laporan keuangan tidak
merepresentasikan realitas keuangan, dan membingungkan orang. Rosenfield (2003)
mengungkapkan sebuah kritik:
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”Penggunaan present value dalam penyajian laporan keuangan tidak
memberikan kontribusi dalam memperbaiki fungsi pokok akuntansi, yaitu
melaporkan kondisi dan pengaruh keuangan dalam dunia nyata yang relevan
sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Pendiskontoan nilai masa depan
menjadi nilai sekarang adalah magical process, bertentangan dengan
hubungan sebab-akibat terjadinya suatu peristiwa, dan tidak ada alasan yang
dapat membenarkan penjumlahan angka present value dan historical value
dalam laporan keuangan”.
Rosenfield (2003) juga menyatakan bahwa masa depan tidak pernah terjadi sekarang,
dan karenanya peristiwa keuangan di masa depan juga bukan representasi peristiwa
sekarang. Oleh karena itu, ia mempertanyakan apakah present value merupakan
sebuah realitas keuangan yang objektif, dan mengapa hal itu harus diadopsi dalam
akuntansi.
Selain itu para non-akuntan juga akan terjebak pada internal dirinya sendiri.
Secara internal orang memilki kemampuan yang sangat baik untuk menghubungkan
konsepsi-konsepsi yang ada dalam pikirannya dengan dunia nyata yang dihadapinya,
sehingga kemampuan membedakan konsep dan fakta lebih besar. Feng (2003)
menyatakan:
“Penyamaan konsep dengan realitas, dapat dipaksakan oleh orang lain
kepada semua orang yang dikehendaki. Pemaksaan ini dilakukan secara
sistematis dengan cara-cara yang halus sehingga tidak disadari oleh orang
lain. Pemaksaan ini biasanya dilakukan melalui permainan kata yang diproduksi oleh mereka yang “berkuasa” untuk disusupkan secara pelahan ke
dalam pikiran orang, sehingga sesuatu yang tidak nyata pada akhirnya harus
dipercaya sebagai kenyataan, sesuatu yang fiktif dipercaya sebagai fakta.
Pemaksaan juga dapat dilakukan melalui penciptaan situasi atau kondisi,
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sehingga sesuatu yang artifisial dipercaya sebagai realitas yang harus
diyakini keberadaan dan kebenarannya”.
Menurut Feng (2003), reifikasi yang dipaksakan ini berbahaya karena segala sesuatu
yang merupakan produk rekayasa pikiran manusia (product of human mind) akan
diterima sebagai kenyataan atau kebenaran. Menurut Feng, tragedi kemanusiaan
banyak terjadi akibat reifikasi paksaan semacam ini, karena tindakan dan keputusankeputusan yang diambil atas dasar konsep tidak dikonfirmasi dengan keadaan yang
sebenarnya. Paulson (2005) menyebut reifikasi paksaan ini sebagai reifikasi yang
kasar atau kejam (uneven reification). Dampak buruk dari setiap tindakan dan
keputusan yang didasarkan pada uneven reification ini tidak perlu dipertanyakan lagi,
kata Paulson (2005), karena tindakan dan keputusan tersebut didasarkan pada
“kesadaran yang salah” (false consciousness) atau “kesadaran semu”.
Terkait dengan akuntansi, tampak adanya unsur reifikasi paksaan (uneven
reification) yang melekat pada konsep-konsep akuntansi yang harus diterapkan dalam
penyajian informasi keuangan. Tidak semua orang dapat menerima informasi
keuangan berdasar konsep-konsep akuntansi sebagai suatu kenyataan, tetapi konsepkonsep akuntansi tersebut tetap digunakan, sehingga konsep akuntansi hanya
mengandung kebenaran sejauh diterapkan pada dirinya sendiri.

KESIMPULAN
Dari uraian-uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:
1. Terdapat perbedaan interpretasi atas laba bagi akuntan dan non-akuntan
karena akuntan dan non-akuntan hidup dalam habitat yang berbeda. Akuntan
hidup dalam ”habitat idealistik”, sedangkan non-akuntan hidup dalam ”habitat
pragmatik”, sehingga pandangan akuntan dan non-akuntan atas laba akuntansi
tersebut tidak dibentuk oleh satu rerangka pemikiran yang sama. Oleh karena
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itu, sekat-sekat ruang sosial yang membatasi pertemuan dua habitat tersebut
perlu dibuka, sehingga terjadi dekomposisi dan sinergi pemikiran.
2. Kemungkinan terjadinya hagemoni dalam praktik akuntansi. Standar
akuntansi dan pelaporan keuangan merupakan produk perekayasaan akuntan
secara kolektif yang diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang
memerlukannya. Jika standar akuntansi dan pelaporan keuangan direkayasa
dan diberlakukan hanya berdasarkan habitat idealistik dalam hal ini adalah
akuntan, sementara habitat pragmatik dalam hal ini non-akuntan diabaikan,
maka hagemoni dalam praktik akuntansi akan terjadi. Akuntan akan menjadi
pihak pendominasi, sedangkan non-akuntan berada dalam posisi terdominasi.
Sugiharto (2006) menyatakan bahwa hagemoni menyebabkan pihak yang
terdominasi menjadi teralienasi dari kebutuhan dan kepentingannya.
3. Berkaitan dengan pernyataan ”prinsip akuntansi berterima umum”. Perbedaan
interpretasi laba akuntansi oleh akuntan dan non-akuntan merefleksikan
adanya perbedaan pemahaman atas konsep dan prinsip akuntansi. Jika
masyarakat (non-akuntan) selama ini menjalankan praktik akuntansi
mengikuti praktik dari habitat idealistik akuntan, hal tersebut disebabkan oleh
standar akuntansi yang bersifat dogmatis dan koersif. Dalam posisi
terdominasi, masyarakat non-akuntan tidak lagi memiliki alternatif praktik
lain di luar praktik akuntansi yang telah mapan dalam habitat idealistik
akuntan, sehingga standar akuntansi dan pelaporan keuangan dipandang
sebagai hal yang dianggap benar tanpa sikap kritis.
4. Sebagai simbol yang digunakan dalam komunikasi, laba yang dicantumkan
dalam laporan laba rugi seharusnya dimaknai secara sama, karena hanya
dengan komunikasi kandungan informasi akan dimaknai secara efektif. Jones
(1996) menyatakan bahwa problema komunikasi terletak pada aspek
readability (kemudahan untuk dibaca) dan understandability (kemampuan
untuk dipahami) laporan keuangan. Readability merupakan problema
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komunikasi informasi akuntansi yang bersumber dari teks akuntansi itu
sendiri, terutama karena adanya kompleksitas simbol (kata maupun angka)
yang digunakan selama proses akuntansi hingga pengkomunikasian laporan
keuangan. Sebaliknya, understandability terfokus pada pembaca teks
akuntansi, yang berarti bahwa kemampuan untuk memahami bahasa akuntansi
tergantung pada karakteristik pembaca, baik dalam hal latar belakang,
pengetahuan yang dimiliki, tujuan membaca, kepentingan, serta kemampuan
melakukan pembacaan secara umum. Problema tesebut dapat diselesaikan
dengan memperbaiki cara pengkomunikasian informasi laba, misalnya
laporan laba rugi disusun dengan isi dan bentuk yang tidak tunggal dan
universal.
5. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi laba seharusnya telah
memahami konsep laba yang dianut dalam akuntansi, karena dengan demikian
baik pihak akuntan maupun non-akuntan tidak menginterpretasikan laba
akuntansi berdasarkan persepsinya masing-masing.
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