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uji dan syukur kami sampaikan kepada Tuhan Maha Pencipta Yang 
Maha kuasa, atas berkatnya penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan buku ini. 

Globalisasi merubah paradigma pada lingkungan bisnis. Konsep 
berpikir lama berubah ke konsep berpikir yang baru sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kecepatan dan keakuratan 
informasi menuntut pekerjaan yang rumit dapat diselesaikan dalam waktu 
paling singkat. Peningkatan pelayanan bagi pelanggan bahkan bagi 
manajemen mutu terpadu sangat kondisional. Informasi-informasi 
manajemen khususnya keuangan diharapkan tepat waktu dan tepat manfaat 
Dalam prakteknya apa alat-alat dan sistem yang dapat digunakan untuk 
merealisasikannya selalu menjadi pemikiran untuk dikembangkan. 

Standarisasi akuntansi telah diupayakan secara internasional, namun 
sekurang-kurangnya dapat dilaksanakan harmonisasi akuntansi secara 
internasional. Dalam konteks inilah akuntansi keuangan diharapkan 
diarahkan kepada standar-standar akuntansi internasional. Buku Pelaporan 
dan Laporan Keuangan ini disajikan lebih praktis sesuai dengan kebutuhan 
dan praktek akuntansi, sehingga bagi peserta belajar yang ingin mengetahui 
praktek akuntansi keuangan secara mendasar sangat cocok memakai buku 
ini. Buku ini juga saya persembahkan berdasarkan pengalaman mengajar 
puluhan tahun di Kursus Akuntansi dan perguruan tinggi di mana buku 



vi Pelaporan dan Laporan Keuangan 

dasar-dasar akuntansi yang beredar hingga saat ini kurang efisien bagi 
mahasiswa pendidikan vokasional. 

Penulis menyadari, buku ini masih ada kekurangannya. Oleh karena 
itu penulis dengan senang hati menerima kritikan dalam rangka 
penyempurnaan sesuai dengan perkembangan. Tidak lupa kami ucapkan 
banyak terima kasih. 

  

Medan, Juni 2014 
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BAB I 
 

PENGANTAR AKUNTANSI 
 

 

 
TUJUAN UMUM 

etelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan pembaca mampu 
memahami latar belakang dan kegunaan akuntansi. 

INDIKATOR 
TUJUAN KHUSUS 

Psikom Afektif Kognitif 
1 Dapat menyebutkan pengertian 

akuntansi 
Imitation Receiving Knowledge 

2 Dapat mengutarakan peranan 
akuntansi dalam perusahaan 

Imitation Receiving Knowledge 

3 Dapat menguraikan pihak-pihak 
yang berkepentingan dengan laporan 
keuangan 

Imitation Receiving Knowledge 

4 
Dapat menyebutkan profesi 
akuntansi 

Imitation Receiving Knowledge 

5 Dapat menyebutkan jabatan-jabatan 
dalam perusahaan di bidang 
akuntansi 

Imitation Receiving Knowledge 

6 Dapat menyebutkan kompetensi 
utama dalam pekerjaan akuntansi 

Imitation Receiving Knowledge 

7 Dapat menguraikan bidang-bidang 
pekerjaan akuntansi 

Imitation Receiving Knowledge 
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Akuntansi adalah seni kegiatan jasa  
dalam proses pengolahan data 
keuangan secara sistematis untuk 
menghasilkan informasi keuangan 
yang digunakan dalam  proses 
pengambilan keputusan ekonomi. 

1.1 PENGERTIAN AKUNTANSI  

Setiap unit-unit usaha bertujuan untuk memperoleh laba dan diharapkan 
berjalan secara terus menerus berkesinambungan. Operasional unit usaha 
dapat dikendalikan atas dasar informasi tentang aktivitas dan kondisi 
perusahaan. Apa saja yang telah dilakukan perusahaan, bagaimana hasilnya, 
bagaimana posisi keuangan perusahaan penting diketahui sehingga dapat 
dipelajari demi perbaikan dimasa berikutnya. Untuk menyediakan informasi 
tentang aktivitas dan kondisi perusahaan, dibutuhkan suatu cara yang 
sistematis untuk mengolah data transaksi perusahaan. 

Dari perkembangan akuntansi, ahli-ahli akuntansi memberikan 
definisi-definisi menurut sudut pandangnya, sehingga dari literatur-literatur 
yang tersedia banyak definisi yang berbeda, namun pada hakikatnya 
tujuannya adalah sama.  

Menurut Harrison, dkk (2011), Akuntansi (Accounting) adalah bahasa 
bisnis dan sistem informasi yang mengukur aktivitas, memroses data 
menjadi laporan serta mengkomunikasikan hasilnya bagi pengambilan 
keputusan. Accounting Principle Board (APB) Statement (1970) 
menyebutkan bahwa Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa di mana 
fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran 
uang, yang dimaksud untuk digunakan dalam pengambilan keputusan 
ekonomi terhadap suatu entitas. 

Bila diperhatikan dari praktek akuntansi secara umum bahwa 
akuntansi itu merupakan seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, 
pelaporan transaksi serta analisis terhadap laporan serta penafsiran terhadap 
hasil-hasilnya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Akuntansi itu 
merupakan suatu seni kegiatan jasa dalam proses pengolahan data 

keuangan menjadi suatu informasi 
mengenai suatu badan ekonomi yang 
digunakan untuk pengambilan keputusan. 
Dengan perkataan lain, akuntansi 
merupakan suatu sistem informasi yang 
mempersiapkan laporan mengenai 

aktivitas ekonomi dan kondisi unit usaha.  


