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Alhamdulillah kami panjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha 

Esa karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan modul 

Akuntansi Keuangan Menengah I Modul ini disusun sebagai pusat kegiatan 

belajar (Student Center). Sehingga mahasiswa dapat memahami, aktif dalam 

kegiatan pembelajaran dan diharap dapat mengaplikasikan di kehidupan nyata. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah 

membantu proses penyelesain modul ini, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, Semoga modul ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya para 

peserta didik. 

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan modul ini. 

Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan 

kesempurnaan modul ini. 
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                   PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

 Sebelum mempelajari modul ini, silahkan baca petunjuk Penggunaan 

modul berikut ini: 

1. Bacalah dengan seksama tujuan Pembelajaran untuk mengetahui apa yang 

akan diperoleh setelah mempelajari materi ini. 

2. Jika anda mengalami kesulitan dalam mempelajari setiap materi/bab, 

sebaiknya berkonsultasi kepada dosen pengajar 

3. Kerjakan latihan yang terdapat pada akhir uraian materi /bab, diskusikan 

dengan teman anda untuk mengetahui kemungkinan jawaban yang tepat 

4. Jika perolehan skor anda minimal 75 maka anda di nyatakan telah 

menguasai kompetensi pada modul ini dan anda disilahkan melanjutkan ke 

modul berikutnya. 

  

        TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Setelah mempelajari modul ini diharap mahasiswa dapat: 

1. Mendeskripsikan Akuntansi Keuangan sebagai bahasa bisnis 

2. Memahami,serta Menyajikan Akuntansi Keuangan sebagai alokasi sumber 

daya. 

3. Menyajikan informasi standart akuntansi keuangan 

 

        PENGANTAR MODUL 

 

Mata Kuliah Akuntansi Keuangan Menengah, merupakan mata kuliah perilaku 

berkarya yang bertujuan memberikan kerangka dasar bagi mahasiswa yang ingin 

berkarir di bidang akuntansi kususnya keuangan, adapun siklus yang harus dilalui 

dari Pengantar Akuntansi, akuntansi keuangan , dan akuntansi keuangan lanjutan  
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BAB 1 

HISTORIS AKUNTANSI KEUANGAN  

 

 

A. Historis Akuntansi  

Historis akan muncul berawal pencatatan, penglompokan, pengiktisaran 

dan memegang peranan penting dalam saatu kesatuan usaha maka dari itu dapat 

dikatakan sebagai bahasa bisnis karena akuntansi menghasilkan suatu informasi 

yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu tanggal dan periode 

tertentu. Informasi akuntansi tersebut digunakan oleh para pemakai agar dapat 

membantu dalam membuat prediksi kinerja dimasa mendatang. Berdasarkan 

informasi tersebut berbagai pihak dapat mngambil keputusan terkait dengan satu 

kesatuan usaha. 

Akuntansi merangkum transaksi yang terjadi dalam sebuah entitas 

kemudian memproses dan menyajikannya dalam bentuk laporan yang diberikan 

kepada para pengguna. Informasi yang tidak terkait dengan posisi keuangan tidak 

dicatat seperti penggantian direksi, penambahan jumlah, proses produksi, 

penganggkatan karyawan barudan perolehan kerja sama bisnis dengan pihak lain, 

namun konsekuensi dari kejadian tersebut mengakibatkan perubahan posisi 

keuangan akan dicatat misalkan terjadi penambahan karyawan mengakibatkan 

beban gaji bertambah. 

 

 

 

 

 

Akuntansi tidak hanya untuk entitas bisnis tetapi semua entitas 

memerlukan akuntansi karena setiap entitas perlu untuk melaporkan kondisi 

keuangan dan kinerjanya dari aspek keuangan. Entitas pemerintah memerlukan 

akuntansi untuk memberikan informasi kepada masyarakat kekayaan pemerintah 

yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan pemerintah serta 

akuntabilitas keuangan suatu unit pemerintah. Lembaga swadaya masyarakat 

(LSM) membutuhkan akuntansi untuk melaporkan hasil kerja dan kondisi 

Tujuan akuntansi memberikan suatu informasi 
yang menjelaskan kinerja keuangan entitas 

dalam suatu periode sehingga dapat 
mengambil keputusan pada pihak 

berkepentingan 
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keuangan (LSM) tersebut kepada para penyandang dan dana pemangku 

kepentingan lainnya. 

 

B. Akuntansi Keuangan  

Akuntansi Keuangan ialah salah satu bagian dari akuntansi yang berhubungan 

dengan penyajian laporan keuangan perusahaan kepada pihak eksternal berupa 

laporan profit/loss, cash flow, statement income, balanced. Dibawah ini ada 

beberapa hal penting dalam akuntansi: 

 

 

Gambar 1.1 Hal penting dalam akuntansi menurut Kieso 

 

Kieso (20100 mendefinisikan akuntansi sebagai suatu sistem dengan input 

data/informasi dan output berupa Laporan Keuangan yang bermanfaat bagi 

pengguna pihak internal dan ekternal. Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa 

hal terpenting dalam akuntansi : 

1. Input Akuntansi : apa iput dari akuntansi berupa transaksi, peristiwa 

bisnis yang bersifat keuangan. Suatu transaksi dapat dicatat dan di 

bukukan ketika ada bukti yang menyertai. Tanpa ada bukti, maka transaksi 

tidak dapat dicatat dan di bukukan oleh akuntansi. Contohnya seperti : 

transaksi pembelian untuk perusahaan dagang, transaksi mambayar gaji 

karyawan, mengambil uang tunai untuk pribadi 

2. Proses : serangkaian kegiatan untuk merangkum transaksi menjadi 

laporan. Kegiatan ini terdiri dari proses identifikasi apakah kejadian 
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merupakan transaksi, pencatatan transaksi, penggolongan transaksi, 

pengiktisaran transaksi menjadi laporan keuangan, contohnya seperti 

proses jurnal umum, di posting ledger, kemudian di masukan neraca saldo, 

penyesuaian hingga membuat kertas kerja. 

3. Output : informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan terdiri dari 

Laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan rugi-laba 

komprehensif, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan 

atas laporan keuangan. 

4. Out came : pengguna informasi keuangan dalam pengambilan keputusan, 

pengguna informasi terdiri dari pengguna internal,(manajemen dan 

karyawan) dan ekternal (pelanggan, pemasok, kreditur, pemerintah) 

5. Impact : Dampak pengguna informasi keuangan, dapat disimpulkan 

bahwa akan berdampak positif dapat menarik investor untuk menamkan 

modal kembali atau lebih besar, dan dampak negatif yang dapat 

mengakibatkan penyalahgunaan keuangan. 

 

C. Akuntansi dan Sumber Daya 

Ekonomi merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, 

prinsip ekonomi mendasari aktivitas tindakan manusia. Prinsip ekonomi 

menjelaskan bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan dengan 

memanfaatkan sumber daya yang terbatas, manusia selalu berusaha dengan 

sumber daya yang terbatas dapat mengoptimalkan kebutuhanny. Dapat juga 

dikatakan manusia berusaha memenuhi kebutuhan tertentu dengan meminimalkan 

sumber daya yang digunakan. 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan informasi tersebut kreditur dapat menyalurkan kreditnya pada 

entitas-entitas yang dapat mengembalikan dananya dan memberikan imbalan 

Informasi akuntansi menyediakan informasi 

yang relevan dan andal bagi pemakai dan 

dapat digunakan untuk menilai kinerja suatu 

entitas atau unit usaha 
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bunga. Bagi pemegang saham, informasi akuntansi dapat digunakan untuk menilai 

entitas sehingga pemegang saham dapat mengalokasikan dananya pada entitas 

yang memberikan tujuan bagus dimasa mendatang. 

 

 

 

Gambar 1.2 siklus laporan keuangan relvan dan realiable 

 

Gambar 1.2 menjelaskan bagaimana peranan laporan keuangan yang relevan 

dan realible informasi yang berkualitas dapat dipenuhi dari laporan keuangan 

yang relevan dan realible. Informasi tersebut digunakan agar pasar modal menjadi 

efisien dan keputusan diambil tepat. 

Pasar modal yang efisien adalah pasar modal yang dapat mempresentasikan 

harga saham sesuai dengan kondisi entitas yang sebenarnya. Ada tiga jenis pasar 

modal yang efisien : 

Informasi tersebut digunakan agar pasar modal menjadi efisien dan keputusan 

diambil tepat. Ada 3 jenis pasar modal : 

1. Pasar modal efisen lemah : merupakan pasar modal yang harga sahamnya 

mencerminkan masa lalu. 

2. Pasar modal efisien semi kuat : merupakan pasar modal yang harga 

sahamnya mencerminkan informasi terkini di pasar. 
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3. Pasar modal efisien kuat : : merupakan pasar modal yang harga sahamnya 

mencerminkan semua informasi yang tersedia termasuk informasi 

mengenai kondisi masa depan.  

Efisiensi pasar menunjukan bagaimana harga saham dapat mempresentasikan 

informasi entitas tersebut. Informasi keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi 

merupakan informasi kondisi dan kinerja entitas pada periode tahun lalu, sehingga 

termasuk data historis. Namun informasi tersebut dapat memberikan gambaran 

tentang apa yang terjadi saat ini dan juga dapat digunakan untuk memprediksi apa 

yang akan terjadi di masa mendatang. 

Keputusan dapat dilakukan oleh manajemen, investor, kreditur, maupun pihak 

lain. Laporan keuangan membantu pengambil keputusan dalam melakukan 

penilaian yang lebih baik sehingga keputusan yang dibuat didasarkan pada 

informasi yang relevan dan realible. Bagi kreditur, kredit diberikan kepada entitas 

yang memiliki kemampuan menghasilkan arus kas untuk membayar bunga dan 

pokok pinjaman. Laporan keuangan dapat menunjukan kinerja dan kondisi entitas 

sehingga berdasarkan informasi tersebut pilihan entitas yang akan diberikan kredit 

tepat. Dalam pengambilan keputusan sering terjadi asimetri informasi atar pihak 

yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. 

Manajemen sebagai pengelola entitas memiliki informasi yang lebih lengkap 

tentang kondisi entitas, sedangkan investor, kreditur dan pihak eksternal lainnya 

hanya memiliki informasi terbatas. Informasi berkualitas akan membantu 

mengurangi kesenjangan informasi antara manjemen sebagai penyedia informasi 

dan pihak pengguna informasi. Berikut gambar menunjukan asimetri informasi 
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Gambar 1.3 macam Asimetri informasi 

Pada informasi kurang berkualitas memungkinkan timbulnya tindakan yaitu 

Adverse selection: Dimana satu pihak memiliki informasi lebih atas pihak lai. 

Keputusan ini akan di ambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan 

informasinya kepada pihak sharejolder. Jika Moral hazard: suatu tindakan pihak 

pimpinan/manajer melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang 

melanggar kontrak.  

 

D. Standart Akuntansi 

Dalam menyusun laporan keuangan ini diperlukan standart akuntansi agar 

sebagian besar pengguna laporan keuangan dapat mengetahui hasil dan 

pembahasan mengenai laporan keuangan. Standart berfungsi memberikan acuan 

dan pedoman dalam menyusun laporan keuangan sehingga laporan keuangan 

antar entitas menjadi lebih seraga. Manajemen lebih mudah menyusun laporan 

keuangan karena pedoman memberikan ketentuan cara penyusunan tersebut. 

Pada saat ini ada dua standart akuntansi keuangan yang banyak di jadikan 

referensi atau adopsi di dunia yaitu international Financial Reporting Standart 

(IFRS), dan US Generally Accepted Accounting Principle (US-GAAP)  

IFRS disusun oleh International Accounting Standart Board (IASB). 

Sedangkan US GAAP disususn oleh financial Accounting Standart Board 
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(FASB). Perkembangan terakhir menunjukan keinginan untuk menyusun satu 

standart akuntansi yang berkualitas secara international.  

Standart akuntansi yang berlaku di Indonesia terdiri atas Empat standart atu 

disebut 4 pilar : 

   

Gambar 1.4 Empat Pilar Standart Akuntansi Indonesia 

a. Standart Akuntansi Keuangan (SAK) : Standart Akuntansi Keuangan 

(SAK) mengadopsi IFRS, diluncurkan resmi pada Tanggal 17 Juli 2009. 

b. Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-

ETAP): entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan 

menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose 

financial statement ) bagi pengguna eksternal. Mengacu Small Medium 

Enterprise. Lebih sederhana lagi aset tetap tidak berwujud menggunakan 

harga perolehan. 

c. Standart Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK-SYARIAH): basis transaksi 

menggunakan syariah, digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi 

syariah baik entitas lembaga syariah, menggunakan acuan Fatwa MUI. 

d. Standart Akuntans Pemerintah (SAP): standart disusun oleh komite 

Akuntansi Pemerintahan kemudian di tetapkan dengan PP, diterapan oleh 

entitas pemerintah dalam menyusun laporan  contohnya: Instansi 

Pemerintahan Pusat, Instansi pemerintahan daerah, BLU, BUMN, PSAK 

PP 
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E. Rangkuman Materi 

1. Berdasarkan historis akuntansi suatu pencatatan, penglompokan, pengiktisaran 

yang menjadi proses untuk menghasilkan laporan keuangan yang berguna bagi 

pihak berkepentingan baik internal dan eksternal. 

2. Informasi akuntansi dapat digunakan dasar tujuan untuk melakukan penilaian 

suatu entitas, informasi tersebut dapat menunjukan apa yang telah dilakukan 

manajemen da pertanggung jawaban sember daya yang dipercayakan, dapat 

memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai, menyediakan pengaruh 

keuangan masa lalu yang dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan terkini. 

3. Laporan keuangan relevan dan realible dapat memberikan nilai positif maupun 

negatif, nilai positif dapat menarik investor untuk menanamkan kembali 

modalnya, sehingga memuncukan pasar efisien, dan dilihat dari aspek negatif 

akan menimbulkan dampak asimetri, Adverse selectin, moral hazard. 

4. Kerangka konseptual terdiri atas tujuan laporan keuangan, asumsi, karakteristik 

kualitatif, unsur laporan keuangan, pengakuan, pengukuran dan konsep 

pemeliharaan modal 

5. Standart Akuntansi diperlukan untuk menjamin keseragaman laporan 

keuangan. Penyusun, pemeriksa, dan pembaca laporan keuangan menggunakan 

standart akuntansi yang berlaku di Indonesia : SAK, SAK-ETAP, SAK-

SYARIAH, SAP. 
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G. Latihan 

1. Jelaskan sistem standart akuntansi yang diterapkan di Indonesia ??  

(15 point) 

2. Jelaskan mana yang harus diutamakan konsep dasar dengan standart 

akuntansi keuangan apabila terjadi pertentangan ?? (15 point) 

3. bagaimana historis munculnya penerapan standart akuntansi Internasional 

hingga abad ini ?? (20 point) 

4. Income statement mempunyai kelebihan memberikan informasi mengenai 

laba/rugi suatu perusahaan, namun ada batasan yang dimiliki, sebutkan 

keterbatasan yg dimaksud ?? (25 point) 

5. Donny, pendiri dan presiden “PT Donny group”, menganggap bahwa 

suatu laporan keuangan dapat berguna harus tersedia untuknya agar dapat 

digunakan sesegera mungkin. Pelaporan yang tepat waktu adalah perhatian 

utamanya. Ia berpikir semua pengguna lain semestinya memiliki 

pandangan yang sama.  

6. Jelaskan karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan dan 

pertimbangkan apakah argumen Donny dapat diterima !! (25 point) 

 

 


