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uji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya buku “Akuntansi 
Perusahaan Jasa dan Dagang” ini dapat terselesaikan tepat waktu. Tujuan dari penyusunan 

buku ini adalah sebagai salah satu sumber rujukan bagi pembaca dalam meningkatkan pe-
mahamannya tentang materi Pengantar Akuntansi sehingga mampu mengembangkan dan meng-
aplikasikannya dalam memecahkan masalah-masalah kontektual di masyarakat yang berhubungan 
dengan Akuntansi. 

Materi pembelajaran dalam buku ini diuraikan secara ringkas dan jelas, serta dilengkapi 
dengan beberapa kasus sehingga memudahkan pembaca untuk memahami materinya dan men-
jadikannya sebagai rujukan dalam pembelajaran. Besar harapan penyusun, semoga buku ini 
bermanfaat dan berdaya guna bagi pembaca umumnya dan pembaca khususnya sehingga 
memberikan ruang yang amat luas untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, ke-
terampilan proses dan keterampilan sosial serta terwujudnya perilaku berkarakter. 

 

       Singaraja, Desember 2014 

        Penyusun 
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1.1 PENGERTIAN 

erusahaan merupakan suatu organisasi yang mengelola sumber-sumber yang ada untuk 
mencapai keuntungan. Tiap-tiap pimpian perusahaan menginginkan perkembangan per-

usahaan dari waktu ke waktu. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perusahaan harus me-
nyelenggarakan akuntansi  

Akuntansi memiliki peran yang sangat besar dalam dunia bisnis, terutama dalam membantu 
pengambilan keputusan. Tujuan pokok akuntansi adalah memberikan informasi keuangan 
(financial) bagi yang membutuhkan. Luasnya bidang kegiatan akuntansi mengakibatkan pengertian 
akuntansi tergantung dari sudut pandang mana penekanannya.  

Definisi Akuntansi tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pemakai 
jasa akuntansi dan dari sudut pandang proses kegiatannya. Dari sudut pandang pemakainya, maka 
akuntansi adalah ”suatu kegiatan jasa yang menghasilkan informasi kuantitatif yang bersifat 
keuangan yang diperlukan untuk membatu dalam pengambilan keputusan, memilih berbagai 
alternatif yang ada dan melaksanakan kegiatan secara efisien serta mengevaluasi kegiatan kegiatan 
bisnis yang terjadi dalam suatu organisasi”. Dari pengertian ini maka Informasi Dari pengertian ini 
maka Informasi yang dihasilkan akuntansi memiliki peran yang sangat besar yakni:  

a. Kepentingan Internal perusahaan terutama dalam membantu membuat perencanaan dan pe-
ngawasan yang efektif serta pengambilan keputusan oleh manajemen.  

b. Kepentingan ekternal perusahaan terutama dalam hal pertanggungjawaban organisasi pada 
investor,kreditur, badan pemerintah dan sebagainya.  

Dari sudut proses kegiatannya, maka akuntansi didefinisikan sebagai ”proses pencatatan, 
penggolongan, peringkasan, pelaporan, penganalisaan data keuangan suatu organisasi, dari pe-
ngertian ini, maka akuntansi memiliki tugas:  
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a.  Mengidentifikasi data yang relevan.  
b.  Memproses dan menganalisis data  
c.  Mengolah data menjadi informasi.  

Pengertian di atas menekankan kepada fungsi dan kegiatan akuntansi, sehingga dapat 
disimpulkan sebagai berikut:  

1. Dipandang dari sudut jasanya 
sehingga memungkinkan pimpinan perusahaan atau pihak-pihak di luar perusahaan membuat 
pertimbangan-pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat.  

2. Dipandang dari sudut kegiatannya, akuntansi merupakan suatu proses yang meliputi 
identifikasi (penentuan), pengukuran dan penyampaian informasi ekonomis.  

American Accounting Association, memberikan definisi tentang akuntansi sebagai berikut:  

“Accounting is prosess of identifying, measuring, and communicating economic information to 
permit informed judgments and decisions by user of information”  

Yang artinya: 

Akuntasi adalah proses identifikasi, pengukuran dan penyampaian informasi ekonomis untuk me-
mungkinkan pembuatan pertimbangan-pertimbangan dan pengambilan keputusan yang jelas dan 
tegas oleh pemakai informasi tersebut.  

Menurut American Institute of Certified public Accountants (AICPA) menyatakan:  

“Acounting is the art of recording classifying, and summarizing in a significant manner and in 
terms og money, transactions and event which are, in part of least, of a financial character and 
interpreting the result there of” 

Yang artinya:  

Akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan dan pengiktisaran menurut cara yang berarti 
dan dinyatakan dengan nilai uang segala transaksi dan kejadian yang sedikit-dikitnya bersifat 
financial dan kemudian menafsirkan hasilnya.  

Informasi ekonomis yang dihasilkan akuntansi adalah data transaksi yang terjadi dalam 
perusahaan, yang dinyatakan dalam satuan uang. Oleh karena itu yang menjadi sasaran atau objek 
akuntansi adalah transaksi yang bersifat financial (keuangan) atau transaksi yang akibatnya dapat 
diukur dengan satuan uang. Macam transaksi yang terjadi berulang-ulang. Oleh karena itu, semua 
data transaksi keuangan yang terjadi selama periode tertentu harus diproses, sehingga menjadi data 
yang lebih sederhana dan lebih berguna bagi semua pihak yang memerlukan data tersebut. 
Rangkaian proses itulah yang merupakan kegiatan akuntansi dalam menjalankan fungsinya, me-
nyediakan informasi keuangan bagi pihakpihak yang memerlukan.  

Dalam pelaksanaannya semua transaksi keuangan yang terjadi dalam periode tertentu 
diproses dalam tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut:  




