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Konsep Dasar Akuntansi
 Pengertian akuntansi

Suatu sistem yang mengelola masukan berupa data
operasi dan data keuangan untuk menghasilkan
keluaran berupa informasi akuntansi yang dibutuhkan
pemakai
 Sebagai suatu sistem pengolahan informasi

keuangan, akuntansi dibedakan menjadi dua tipe:
1. Akuntansi keuangan
2. Akuntansi manajemen
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PENGERTIAN AKUNTANSI KEUANGAN DAN
AKUNTANSI MANAJEMEN
AKUNTANSI KEUANGAN
 Tipe akuntansi yang
mengolah informasi
keuangan yang terutama
ditujukan untuk
memenuhi keperluan
manajemen puncak dan
pihak luar organisasi

AKUNTANSI
MANAJEMEN
 Tipe akuntansi yang
mengolah informasi
keuangan terutama
untuk memenuhi
keperluan manajemen
dalam melaksanakan
fungsi dan
pengendalian
organisasi
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PERBANDINGAN AKUNTANSI KEUANGAN DAN
AKUNTANSI MANAJEMEN
AKUNTANSI KEUANGAN

AKUNTANSI MANAJEMEN

 Laporan ditujukan kepada pihak

 Laporan ditujukan untuk pihak











dalam dan luar organisasi
Menekankan ikhtisar hasil
keuangan dan aktivitas di masa
lalu
Menekankan pada obyektivitas
dan dapat diverifikasi data-data
keuangannya
Dibutiuhkan informasi yang
akurat
Disusun untuk data keuangan
perusahaan secara keseluruhan
Taat pada Prinsip Akuntansi
yang Berlaku Umum (PABU)
Bersifat wajib (mandatory) untuk
laporan eksternal










internal
Menekankan pada pengambilan
keputusan yang memengaruhi
masa depan
Menekankan pada relevansi
dan fleksibilitas data
Menekankan pada informasi
yang tepat waktu
Disusun secara detil untuk
departemen, produk, konsumen
dan karyawan
Tidak perlu mengikuti PABU
Tidak bersifat wajib
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Sudut Pandang Terhadap Akuntansi Manajemen
Sebagai Suatu Tipe Akuntansi

AKUNTANSI
MANAJEMEN

Sebagai Suatu Tipe Informasi:
• Informasi Akuntansi Penuh
(Full Costing)
• Informasi Akuntansi Diferensial
• Informasi Akuntansi
Pertanggungjawaban
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PERKEMBANGAN
AKUNTANSI MANAJEMEN
 Perubahan lingkungan Bisnis Persaingan

global
 Penerapan Konsep Just In Time (JIT)
 Total Quality Management (TQM)
 Business Process Reengineering
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Etika Profesional Akuntan Manajemen
KOMPETENSI:
Akuntan Manajemen mempunyai tanggung jawab untuk:
1. Mempertahankan kompetensi profesional pada level yang
semestinya
2. Melaksanakan tugas-tugas profesional mereka sesuai
dengan hukum, peraturan, dan standar teknis yang
relevan
3. Menyiapkan laporan secara lengkap dan jelas serta
memberi rekomendasi setelah melalukan analisis yang
layak terhadap informasi yang relevan dan handal.
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Etika Profesional Akuntan Manajemen
KERAHASIAAN
Akuntan Manajemen mempunyai tanggung jawab untuk:
1. Tidak mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh
dalam menjalankan pekerjaannya, kecuali mendapat
wewenang atau karena kewajiban hukum
2. Menginformasikan kepada bawahannya tentang
kerahasiaan informasi yang diperoleh selama
menjalankan pekerjaan dan mengawasi aktivitas mereka
untuk meyakinkan mereka tetap menjaga kerahasiaan
3. Tidak memanfaatkan informasi rahasia yang diperoleh
selama menjalankan pekerjaan demi keuntungan ilegal/
tidal etis bagi diri sendiri maupun pihak ketiga
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Etika Profesional Akuntan Manajemen
INTEGRITAS
Akuntan Manajemen mempunyai tanggung jawab untuk:
1. Menghindari konflik kepentingan
2. Menghindari aktivitas yang dapat menimbulkan keraguan
terhadap kemampuan mereka dalam menjalankan tugas
3. Menolak segala bentuk hadiah, tanda mata dll
4. Tidak menghambat hasil yang secara sah dicapai
organisasi dan tujuan etis
5. Menyadari dan mengomunikasikan batasan-batasan
profesional
6. Mengomunikasikan informasi dan kebijakan profesi
7. Tidak melakukan aktivitas yang mendiskreditkan profesi
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Etika Profesional Akuntan Manajemen
OBJEKTIVITAS
Akuntan Manajemen mempunyai tanggung jawab untuk:
1. Mengomunikasikan informasi secara wajar dan objektif
2. Mengungkapkan seluruh informasi yang diharapkan
relevan untuk memengaruhi pengguna sehingga
memahami laporan, komentar dan rekomendasi yang
disajikan
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