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TIGA MANFAAT PENCATATAN KEUANGAN

1. Membantu dalam membuat keputusan
Dengan melakukan pencatatan keuangan, Anda dapat mengetahui kondisi
usaha sosial Anda, apakah untung atau rugi, apakah performanya tahun
ini meningkat dari tahun lalu, dan sebagainya. Dengan mengetahui kondisi
usaha sosial Anda sebagaimana adanya, Anda dapat mengambil
keputusan-keputusan yang tepat terkait usaha sosial Anda. Misalnya, jika
ternyata usaha Anda sedang merugi, Anda dapat memeriksa apa yang
menyebabkan kerugiannya. Mungkinkah karena biaya bahan baku yang
terlalu mahal? Jika begitu, Anda dapat mempertimbangkan untuk mencari
pemasok alternatif untuk usaha sosial Anda.

2. Memberi informasi tentang usaha sosial Anda pada pihak lain
Pencatatan keuangan pada akhirnya akan menghasilkan laporan
keuangan. Laporan keuangan dapat digunakan untuk menunjukkan
kelayakan (sehat/tidaknya, potensial/tidaknya, berisiko tinggi/tidaknya)
usaha social Anda dalam mendapatkan bantuan atau tambahan modal dari
pihak lain, seperti investor atau bank, serta bantuan lain seperti
pembinaan dan inkubasi.

3. Membantu menghitung pajak secara akurat
Sebagai warga negara yang baik, usaha sosial Anda wajib membayar
pajak yang sesuai. Dengan adanya laporan keuangan yang baik, Anda
dapat mengetahui seberapa besar pajak yang harus dibayarkan dengan
akurat.

Page 1 | 1

Pencatatan keuangan adalah salah satu hal yang
paling penting dalam usaha sosial. Namun hal ini
sering dilewatkan, khususnya oleh wirausahawan
sosial yang baru memulai.
Tak heran, bila ditemui usaha sosial yang
kelihatannya omzetnya naik terus, tapi
sebenarnya tidak jelas untung atau rugi, seberapa
besar keuntungan atau kerugiannya, dan pada
akhirnya usaha sosial tersebut bangkrut tanpa
diketahui dengan jelas penyebabnya.

Sebagai wirausahawan sosial yang ingin
membantu menyelesaikan masalah-masalah yang
menumpuk di negeri ini, tentu Anda tidak ingin
usaha sosial yang dijalankan gagal karena
kesalahan-kesalahan yang sebenarnya bisa
dihindari.

Melakukan pencatatan keuangan dengan baik
akan membawa beberapa manfaat bagi usaha
sosial Anda, antara lain sebagai berikut:


