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PENGERTIAN-PENGERTIAN DASAR

AKUNTANSI KEUANGAN

t IETGERTIAN AKUNTANSI

Atrmtansi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi bidang ilmu dan sisi
-mes. Sudut pandang pertama menekankan pada penggunaan informasirrllrEtnsr. dan pgda sudut pandang kedua menekank* pud" k.giutun akuntansi
3mg hanyak berkaitan dengan proses akuntansi.
Gi 

.sudut 
pandang 

.q_ertama akuntansi dapat diartikan sebagai suatu

-?ftr 
iIEu yang menyajikan informasi penting untuk melakukan dan men aiIe!ry- suatu organisasi secara efisien. Informasi yang dihasilkan akuntansi, iDg bagi pihak manajemen karena dipergunakan sebigai dasar untuk mem-lEr p€rencan&ln, pengendalian, dan pembuatan keputusan organisasi. Di sam_w itu dengan informasi akuntansi pihak manajemen memberikan pertang_

5yga\*aban kepada pihak-pi!* V*g berkepentingan terhadap o.g#.*i .!_
F* :-\" dapat menjadikan-inflrmasi 

"t*tii.i ierseuut sebagai dasar
3aganbilan keputusan.

ki segi proses akuntansi diartikan sebagai suatu proses pencatatan, peng_4T-: peringkasan, pelaporan, dan peiganalisi.* dut, k"uunguo ,uaiur,aisasi.

l. ?ercetrtan
Pencatatan dimaksudkan mencatat data,/transaksi keuangan dalam bentuk::lisan. Transaksi adalah kejadiarVperistiwa di dalam p"*.ulruun yang dapatm1'ebabkan perubahan aktiva, kewajiban, atau 

"t 
rltu.. Cuiutun' yung

$-truat tersebut harus sistematis a"ngun paatotong- dokurnen-dokumen
-r.mber, seperti: nota, faktur, kuitansi, dan lainJain'; dan pekerjaan penca_:rr2n ters€but dilakukan dalam suatu buku harian, yang disebut jurnal.
JLnnal artinya buku harian, jumal juga disebut ,"Uugai tuLu catatan asli darilara akuntansi.

a lcrggolongan
Penggolongan dimaksudkan sebagai mengelompokkan transaksi_transaksi
L:o:angan dengan cara sistematis rienurut j-enisnfa.u.ing_.u.ing .;hfig;
pengaruh transaksi-transaksi 

_tersebut atas perubahan altiva, tewaliUan, iind-uitas dapat diketahui. pekerjaan ."ng"tornpot kun ini dilakukan pada
:1tu daftar yang disebut rekening (perkiraan). Rekening adalah suatu
*to y,ut mencatat penambahan] p*g**g*, Aan saldo_saldo dari
taiva- kewajiban, ekuitas, penghasilan, utuu U"ian secara sendiri_sendiri.
Iltmrpulan dari rekening (perkiraan) itu disebut dengan nama buku besar,ledger).

Irr{aa Akunlansi perkantoran



3. Peringkasan
Peringkasan dimaksudkan sebagai menyederhanakan transaksi-transaksi
keuangan vang sudah dikerompokkan puiu ,.bruh oatu, terr"nairi yang
disebut neraca saldo ttrial balance). Neraca saldo uduluh dufru. yu"g aiU""iuntuk memperiihatkan saldo. dari seriap rekening pada akhir p.iioO"" uf.un_tansi. Neraca saldo ini selanjutnya Alpergunakaf sebagai dasar p"nyu;;;;;
lapo.ran keuangan (/ina1c!ul rtitn*nrtri Luporun-k"uungan adalah daftarringkasan akhir transak sr -transak s i keuangan yang menunjukkan semuakegiatan operasional perusahaan aan at iUarikiUatnyl. r_uporun keuangan initerdiri dari neraca, laporan laba_ rugi. taporan perubahan posisi d;"g",(yang dapat disajikan daram berbagai cura mi.arnya, sebagai laporan Jruskas atau laporan arus dana.;, catatan-dan laporan tuii .".tu materi penjelasan
yang merupakan bagian integral dari laporin keuangan. Di samping iiu juga
termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkfitan a*g* f u;r;i;:sebut. misalnya, informasi keuangair,.j."i inJr.t.i dan geografis sertapengungkapan pengaruh perubahan harga.

4. Pelaporan
Pelaporan dimaksudkan me.laporkan informasi keuangan (laporan keuangan)yang merupakan sumber informasi utama untuk berbagai pihak di iuarmanajemen perusahaan y,ang bersangkutan. Laporan keuangan harus diter_bitkan kepada berbagai pihak yang memUutuht<an aan yang berkepentingan
terhadap data akuntansi. 

.Lupo*n l"rungun sering diterbitkan merarui surat-surat kabar agar dapat diketahui oleh berbagai iit ut yung U".f."p""ti"g*
dan yang membutuhkannya.

5. Penganalisisan
Penganalisisan dimaksudkan menalsirkan laporan keuangan dari beberapa
lf8i d1 dari berbagai perumusan. sehingga dari laporan keuangan tersebut
9ip".9l_.h data yang dapat dipakai g""";";;;k;;; kepurusan yang akandiambil oleh pihak-pihak yang berk"epentingun ,".t uiup laporan keuangan/perusahaan yang bersangkutan.

B. TUJUAN AKUNTANSI

Tuj uan akuntansi keuangan secara umum adalah untuk menyediakan infor_masi keuangan suatu badan. usaha kepada piil_pil'"' yang membutuhkan.Il,fo:ma:i keuangan yang disajikan ot"t, utun,*j-^ufun dip".gunukan olehpihak-pihak yang berkepentingan sebagai U"t", p"rti.i""gan di dalam peng-ambilan keputusan ekonomi. lihak_pihak yung'."nggunukan informasi ke_uangan itu antara lain:
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L hrcstor
bre-:Ior atau penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepen-
ro-':rl dg6gan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi

1: mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu
r".oentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi ter-
retu- Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan
meka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.

f- Lrr!-ewan
X.ar-ar,r'an dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada

nformasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga

anarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai ke-
Eumptutn perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan

kesernpatan kerja.

-l- Pca beri pinjaman
Pemberi pinjaman tertarik dengan infbrmasi keuangan yang memungkin-
Lan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat

dibayar pada saat jatuh tempo.
{ Fcmasok dan kreditor usaha lainnya

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang
atan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan terha-

dap perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pem-

beri pinjaman, kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung
pada kelangsungan hidup perusahaan.

5- Pelanggan
Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan
hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka

panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan.

5- Pemerintah
Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan
dengan aktivitas perusah&m. Mereka juga membutuhkan informasi untuk
mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai

dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.
7. Masyarakat

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara.

Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada pereko-

nomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlin-
dungan kepada penaffrnan modal domestik. Laporan keuangan dapat
membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan dan
perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivi-
tasnya.

Semua pihak yang disebutkan di atas berkepentingan terhadap informasi
keuangan perusahaan, akan tetapi cara memanfaatkan informasi yang diper-

Daardasar Akuntansi Perkantoran



oleh akan berbeda_beda ters
pun demikian pihak-pitrat ,l-nlunc 

d.ari kepentingan masing-masing. walau-
i v"t- rlfi,ig;?#"ffi f T, 

berkepentingan terhadap perusahaan keba-
yang tercermin dulu,n lu*tut' 

mengenai: hasil-hasil operasi perusahaan
i,-i"ii",*e,,";:il"fiX.ilf f #*,:"f il.'''il:,#iilr..J,;H:.H
. . 

Permintaan informasi yar
brasanya dahng dari o;1r.L 

jg^-lllitt banyak dan paling. beraneka ragam
y*g u"rLui tun'a."*"i' ;t;"*t:er 

yang bersangkutan' m i sal nyat t "f";;;;usahaani informasi ,*, aio"jlli ^ltivitas 
pada setiap bagian ai a"im p.t-

a*t,*i'ti":'i#i:1i:il::#i'tr"i'[:f*U:itffi fl *...uugui'*u ii l,.r- ffi ; #ilHl jl T|}|Tff *a bidang .p..Lti,Li

5. Perpajakan
Seorang akuntan publik be
a" r 

",",i'i 
au"e'J.;+ff ;]ff trf,:ilHmff van g dapar d i an dar k an

rs,an dan pengajuan surat pemueiitJ;;ffi #;;il11,T".:-;H' lff;

C. BIDANG AKUNTANSI

*.ff;ffi;fl,:fi:lJfle.,1i'r seruruh bidang ilmu apapun secara mendatam
,"n.ni,i b;J-;;#; ;':t 

karena itu terdapat bidans-bidang spesiarisasi
antara lain: rntansi bidang-bidang yang merupakan spesialisasi

l. Akuntansi Keuangan
Akunransi keuangan ,^":TS_1n, akunransi yang memberikan informasi
i:'"XXT::-f;ieffi rT b 

Y"! k ep ut usan ai I u?,' i.'u.ur'u-. m i sar nya :

, Tl*qr*: lemerinrah. fr" ;'*ffiil;,Tmasok 
dan ri'.ar- *"n" ffiil

r. AKuntansi Manajemen

ftHff t 

rl?"J."fi,';."'uolkan 
akuntansi vang mengorah informasi

, f*,:ft Tt"T::,il:":li}l" ff;:;J:"::n* k*lllril H#
Akuntansi biaya merunal

1111,"1":"",#ff #T:.Tj?[i11.*qH,*"i:ilLilii?,;"_ltH
,. ;:lTllT:Tf; :l'"1i1", 

i 

" 
rb-.. i ; ;;;'.-# rJl,lu r r upo,.un u i uyu

pemeriksaan 
akuntansi dr

autur p.il'Jui':fi#lii dilakukan oleh pemeriksa yang berasar dari

ri..i$, ;il;#i, ;:?:H,,fffi ,T."[ *,iI:,:^ "iai n a"' 
"t"ibagian dari perusahaan 

"*" i;^",lil-lll',"1 *Ttun. yang tidak menjadi
audir). - rg diperiksanya (pemeriksaan eksiemal = ;;;;;;;l

,-'€= -s!t
sn;-::Ens
-itij\L

L he4t
l'ryF l
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iwa mengenai pemberian saran yang berkaitan dengan bagaimana tran-

:alsi-transaksi harus dicatat agar dikenakan pajak menurut tarif yang sewa-
jarnl'a-

I Peaganggaran
-lnggaran diartikan sebagai rencana tentang taksirantaksiran pengeluaran

lang diusulkan untuk periode tertentu dan maksud tertentu serta panda-

mtan-pendapatan yang diharapkan untuk membiayai pengeluaran-penge-

hlaran tersebut yang dinyatakan dalam bilangan uang. Penganggaran diper-

h:lian agar manajemen dapat membuat perbandingan-perbandingan antara'
ulsiran pengeluaran dan pendapatan. Perbandingan-perbandingan tersebut

alian menjadi alat bantu manajemen dalam pengambilan keputusan.
-. Jesa konsultasi manajemen

Akuntan dapat bertindak sebagai konsultan mengenai berbagai masalah

lzng tidak ada kaitannya dengan akuntansi atau keuangan misalnya me-

neenai susunan organisasi, suatu riset yang harus dipecahkan secara sta-

tistik. dan lainlain.
I Akuntansi pemerintahan

Tenaga akuntan di samping dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan swasta,

juga dibutuhkan oleh lembagalembaga pemerintahan. Akuntan yang dipe-

kerjakan pada sebuah lembaga pemerintah disebut akuntan pemerintah.

} IR,OFESI AKUNTANSI

l. Aliu ntan
Aliuntan adalah seseorang yang mempunyai iiazah akuntan yang diberikan

oleh Universitas Negeri atau Badan Perguruan Tinggi lainnya yang dibentuk

menurut undang-undang yang diakui pemerintah. Akuntan mempunyai
pengetahuan dan penerapan standar akuntansi keuangan yang diterima
umum. Seorang akuntan diharapkan cakap untuk mengawasi dan mengatur

pekerjaan pemegang buku dalam pencatatan, penggolongan, peringkasan,

penyaj ian, dan penafsiran data akuntansi.

2. Tugas Akuntan antara lain:
a- Menciptakan sistem pembukuan yang tepat untuk menjamin adanya

informasi yang jelas, teliti, murah, dan umum.
b. Seorang akuntan harus berusaha menganalisis secara teliti sumber-sumber

yang telah disumbangkan pada bagian yang telah diproduksi sehingga

biaya per unit dapat diketahui, dan memberikan informasi yang lebih

terinci kepada pimpinan.
c. Memeriksa ketelitian data akuntansi dan menentukan apakah sistem

pembukuan perusahaan telah cukup memadahi.

Oaardasar Akuntansi Perkantoran


