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A. Pendahuluan Modul 

1. Deskripsi Mata Kuliah 

2. Capaian Pembelajaran 

Setelah mempelajari modul ini diharapkan mahasiswa mampu memahami: 

 Menjelaskan pengertian akuntansi sebagai sistem informasi keuangan 

perusahaan 

 Menguraikan profesi akuntansi dan bidang – bidang akuntansi 

 Menjelaskan perkembangan prinsip – prinsip akuntansi dan kaitannya 

dengan praktik akuntansi  

 

B. Penggunaan Modul 

 Bacalah setiap uraian dengan cermat, teliti dan tertib sampai anda 

memahami pesan, ide dan makna yang disampaikan  

 Lakukan diskusi dengan teman sejawat apabila ada materi yang belum 

dipahami  

 Jika masih belum memahami atau mengalami kesulitan dalam 

memperlajari setiap materi, sebaiknya berkonsultasi pada dosen pengampu 

matakuliah 

 Kerjakan apa yang diminta dan diintruksikan dalam materi ini termasuk 

latihan dan tes formatif jika ada . 

 Perbanyak membaca hal yang terkait dengan praktik akuntansi 
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BAB I 

Prinsip – prinsip dan Praktik – praktik Akuntansi 

A. Pengertiaan Akuntansi 

Dalam perkembangan jaman yang semakin modern tentunya tidak luput 

dengan adanya perkembangan perkenomian. Perkenomian erat sekali dengan 

keuangan disini merupakan bagian penting dari perusahaan untuk mengetahui 

bagaiamana perkembangan dari usaha tersebut baik mengalami kenaikan atau 

penurunan. Disini akuntansi memberikan solusi untuk mempermudah dalam hal 

pengeloaan keuangan. Akuntansi menyajikan informasi keuanga secara kuantitatif 

dan relevan yang dapat digunakan sebagai alat pengambil keputusan usaha.  

Beberapa hal mengartikan pengertian akuntansi. Secara umum, akuntansi 

(accounting) sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk 

pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. 

Sedangkan pengertian akuntansi menurut American Accounting Association 

(AAA) dalam Soermarso SR. (2009 : 5) mendefinisikan akuntansi sebagai proses 

pengindentifikasian, pengukuran dan melaporkan informasi ekonomi untuk 

memungkinkan adanya penilaian – penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas 

bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Menurut Sumarso akuntansi 

merupakan sebagai proses mengindentifikasikan, mengukur dan melaporkan 

informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang 

jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi keuangan tersebut. 

Akuntansi sebagai proses pengindentifikasian, pencatatan, 

penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan informasi keuangan dalam 

bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut diharapkan dapat 

digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak internal 

perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan.  

 

B. Kegunaan Akuntansi 

Akuntansi berfungsi sebagai penyedia informasi keuangan dalam bentuk 

laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan baik pihak internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. 
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Akuntansi digunakan perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang 

nantinya dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan perusahaan.   

 

C. Pemakai Informasi Akuntansi 

1. Pemakai internal menggunakan informasi akuntansi sebagai alat untuk 

membantu dalam mengevaluasi sekaligus sebagai alat pengambilan 

keputusan yang cepat dan akurat. Pemakai internal yaitu pimpinan 

manajer, pimpinan perusahaan. 

2. Pemakai eskternal menggunakan informasi keuangan untuk melihat 

perkembangan dan kondisi perkembangan posisi keuangan perusahaan 

melalui laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan Pemakai 

eksternal yaitu pemegang saham, investor, kreditor, pemerintah dan 

kelompok-kelompok masyarakat tertentu. 

 

D. Bidang-Bidang Akuntansi  

Bidang akuntansi dibagai menjadi beberapa bagian antaralain : 

1. Akuntansi keuangan yang berhubungan dengan proses penyusunan laporan 

keuangan secara periodik untuk suatu unit ekonomi secara keseluruhan. 

Laporan keuangan tersebut digunakan sebagai informasi posisi perusahaan 

baik segi keuangan maupun kinerja.  

2. Akuntansi pemeriksaan (auditing) berhubungan dengan permeriksaan laporan 

keuangan untuk mengetahui kebenaran suatu laporan keuangan dan 

memberikan pendapat mengenai laporan kewajaran atas laporan keuangan 

yang telah diperiksa.  

3. Akuntansi manajemen (managemen) yang berhubungan dengan perencanaan 

perusahaan dengan menggunakan data historis perusahaan untuk memilih 

alternatif yang akan dirancang ataupun pengambilan keputusan yang 

dilakukan oleh manajer perusahaan.   

4. Akuntansi biaya (cost) berhubungan dengan perhitungan biaya yang 

dilakukan selama produksi berlangsung. Akuntansi biaya digunakan 

perusahaan untuk menafsirkan biaya produksi perusahaan.  
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5. Akuntasi perpajakan (tax) berhubungan dengan perhitungan dan penyusunan 

surat pemberitahuan (SPT). Hal ini disusun sesuai aturan atau standar 

perpajakan yang berlaku.  

6. Akuntansi pemerintah (govermental accounting) merupakan bidang khusus 

dalam mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi yang dilakukan 

pemerintah dalam lembaga pemerintahan.  

7. Sistem informasi akuntansi berhubungan dengan perencaan dan pelaksanaan 

prosedur pengumpulan data keuangan.  

 

E. Profesi Akuntansi  

Profesi akuntansi terdiri dari beberapa yaitu : 

1. Akuntan publik merupakan akuntan yang memberikan jasa untuk melayani 

keperluan keuangan, baik dalam pemeriksaan keuangan, perpajakan maupun 

konsultasi usaha. Hasil pemeriksaan laporan keuangan berisi pendapat 

tentang kewajaran atau kelayakan laporan keuangan yang diperiksa.  

2. Akuntan internal merupakan akuntan internal perusahaan yang bertugas untuk 

melakukan pengawasan keuangan. 

3. Akuntan pemerintahan merupakan akuntan yang ditunjuk oleh pemerintah 

untuk mengawasi keuangan perusahaan yang nantinya akan berkaitan dengan 

pajak. 

 

F. Pihak – pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan 

Akuntansi memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan oleh 

pihak intern maupun ekstern.  

1. Manajer salah satu pihak intern yang menggunakan laporan keuangan untuk 

pengambilan keputusan. Menejemer membutuhkan laporan keuangan tersebut 

digunakan untuk proses perencanaan penyusunan maupun untuk membuat 

kebiajakan perusahaan.  

2. Pihak ekstern investor sebagai penanaman modal melihat posisi keuangan 

untuk mengetahui perusahaan mengalami kerugian atau keuntungan. 

Bagaimana posisi bagi hasil yang akan diterima.  

3. Pemerintah untuk mengetahui besar pajak penghasilan perusahaan.  
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4. Kreditur sebagai peminjam modal membutuhkan laporan keuangan 

perusahaan tersebut untuk mengetahui posisi keuangan dan kemampuan 

perusahaan dalam mengelolah keuangan.  

 

G. Jenis - Jenis Perusahaan 

Berdasarkan kegiatan dan keluaran yang dihasilkan dapat digolongkan menjadi 

tiga yaitu : 

1. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang menjual jasa tertentu untuk 

mendapatkan keuntungan, misalnya persewaan, salon kencantikan, pelatihan 

dan keterampilan keuangan, dll.  

2. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang menjualkan barang tanpa 

merubahan bentuk barang tersebut melainkan langsung menjual barang itu 

langsung ke pelanggan. Barang yang diperolehnya dari pemasok, misalnya 

toko, grosir, swalayan dll. 

3. Perusahaan pabrik/industri/manufaktur merupakan perusahaan yang 

mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Misalnya pabrik pembuat 

sepeda motor, mobil, dll.  

 

H. Bentuk  Perusahaan  

No Keterangan Perusahaan 

perorangan 

Perusahaan 

persekutuan 

Perseroan terbatas 

1 Pemilik  Satu orang  Dua orang atau 

lebih 

Pemegang saham 

2 Umur – entitas Dibatasi dengan 

pilihan pemilik atau 

kematian pemilik 

Dibatasi dengan 

pilihan pemilik 

atau kematian 

pemilik 

Tidak terbatas 

3 Kewajiban 

pribadi 

Pemilik 

bertanggungjawab 

Sekutu masing – 

masing 

bertanggungjaw

ab 

Pemegang saham 

tidak 

bertanggungjawab 

4 Status 

akuntansi  

Entitas akuntansi 

terpisah dari 

Entitas 

akuntansi 

Entitas akuntansi 

terpisah dari 
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pemilik terpisah dari 

sekutu 

pemegang saham  

 

I. Proses akuntansi  

Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan proses akuntansi yang 

dilakukan dalam satu periode keuangan. Proses akuntansi ada beberapa 

tahapan yaitu : 

1. Pencatatan 

2. Penggolongan 

3. Peringkasan 

4. Pelaporan  

5. Penganalisaan data keuangan  

Kegiatan pencatatan dan penggolongan merupakan tahap pertama yang 

dilakukan oleh bagian keuangan untuk mencatat secara rutin transaksi 

keuangan. Untuk tahap pelaporan dan penganalisaan biasay dilakukan 

hanya pada waktu tertentu.  

J. Siklus Akuntansi  

Berdasarkan definisi diatas dapat digambarkan proses pencatatan 

akuntansi sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

  

Bukti 

Transaksi  

Jurnal   Buku Besar  Neraca 

Saldo  

Jurnal 

Penyesuaian   

Jurnal 

Penutup 

Laporan 

Keuangan  
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PENUGASAN  

1. Jelaskan menurut kalian, apa kata – kunci untuk memahami definisi 

akuntansi! 

2. Sebutkan beberapa pengguna informasi akuntansi ? 

3. Apa peran akuntansi dalam bisnis ? 

4. Sebut dan jelaskan bidang – bidang akuntansi ? 

5. Carilah contoh bentuk laporan akuntansi sederhana? 
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BAB II 

PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI & LAPORAN KEUANGAN  

A. Persamaan Dasar Akuntasi 

Transaksi merupakan kejadian yang terjadi dalam suatu usaha yang dapat 

dinilai dengan uang. Untuk melalukan kegiatan akuntansi, perlu memahami 

persamaan dasar akuntansi. Keseimbangan atau kesamaan biasanya 

dinyatakan dalam suatu persamaan yang disebut persamaan akuntansi 

(accounting equation). Unsur dalam akuntansi tersebut terdiri dari aset 

(kekayaan), hutang atau kewajiban, dan ekuitas atau pemilik modal. Dari 

ketiga hal tersebut dapat dinyatakan sebagai keseimbangan antara harta dan 

modal. Persamaan dasar akuntansi adalah kondisi dimana aktiva (harta) 

yang dimiliki harus sama dengan utang (kewajiban) ditambah modal 

(ekuitas). Rumus dibawah ini 

 

 

 

 

Keterangan tabel diatas : 

1. Aktiva merupakan kekayaan atau harta yang dimiliki oleh perusahaan 

2. Utang atau kewajiban merupakan tangguhan yang dimiliki perusahaan 

kepada kreditur  

3. Ekuitas merupakan hak milik bagi perusahaan. Hak milik dapat dibedakan 

menjadi bagian pokok yaitu hak milik kreditur disebut hutang sedangkan, 

hak milik perusahaan disebut modal 

4. P = Pendapatan, merupakan tambahan yang dihasilkan perusahaan yang 

mempengaruhi aktiva perusahaan 

5. B = Biaya, merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan  

 

 Harta   = Utang + Ekuitas 

 Aktiva  = Pasiva 

H = U + M + P – B 
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Tabel posisi normal setiap unsur akuntansi : 

Jenis 

Rekening 

Bertambah Berkurang Saldo Normal 

Harta Debit Credit Debit 

Hutang Credit Debit Credit 

Modal Credit Debit Credit 

Prive Debit Credit Debit 

Pendapatan Credit Debit Credit 

Beban Debit Credit Debit 

 

B. Transaksi Akuntansi  

Transaksi merupakan proses terjadinya suatau dalam perusahaan. 

Transaksi mengakibatkan perubahan dalam aktiva, utang dan modal pada proses 

pelaporan akuntansi. Contoh transaksi dalam perusahaan Tuan Santo mendirikan 

suatu usaha pada tanggal 1 Januari 2019 dengan transaksi sebagai berikut : 

1. Tuan Santo mengambil tabungannya sebsar 10.000.000 digunakan 

sebagai modal untuk menjalankan usahanya. Berdasarkan transaksi 

tersebut aktiva perusahaan bertambah sedangkan modal perusahan Tuan 

Santoso juga bertambah.  

 

 

 

2. Tanggal 9 Januari 2019 Tuan Santo membeli perlengkapan sebesar 

1.500.000 dibayar secara tunai. Berdasarkan transaksi tersebut kas 

berkurang sebesar 1.500.000 sedangkan perlengkapannya bertambah 

1.500.000 tetapi tidak mengubah perubahan totol ekuitas.  

 

 

 

Aktiva = Ekuitas 

                    Kas      = Modal Tuan Santoso 

10.000.000 = 10.000.000 

                  Aktiva     = Ekuitas 

  Kas (-)             Perlengkapan (+)     = Modal Tuan Santoso 

10.000.0000(-)                                  = 10.000.000 

1.5000.0000       1.500.000(+) 

8.500.0000    1.500.000         = 10.000.000 
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Berdasarkan contoh soal diatas dapat disimpulkan bahwa : 

a. Posisi persamaan akuntansi posisi debit atau kredit harus selalu seimbang 

angka nominalnya. Apabila nilanya tidak seimbang maka dalam proses 

pencatatan ke dalam akun masing – masing terjadi kesalahan penempatan 

atau pencatatan. 

b. Perubahan terhadap unsur akuntansi bisa berupa penambahan atau 

pengurangan.  

C. Laporan Keuangan  

Akuntansi sangat erat hubungannya dengan ekonomi. Berdasarkan siklus 

akuntansi, akuntansi menghasilkan laporan keuangan yang nantinya dapat 

digunakan oleh pihak intern dan ekstern oleh perusahaan. Laporan keuangan 

merupakan informasi keuangan yang dibuat oleh perusahaan dalam periode 

tertentu yang digunakan sebagai gambaran kinerja perusahaan.  Laporan 

keuangan berisi laporan laba rugi, laporan perubahan modal (ekuitas), 

neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.  

Laporan laba rugi merupakan pencatatan pendapatan maupun beban 

perusahaan suatu periode tertentu. Dengan adanya laporan laba rugi ini dapat 

diketahui bagaimana posisi berapa laba atau berapa rugi dalam perusahaan 

tersebut. Sumber informasi dari laporan laba rugi ini berasal dari transaksi – 

transaksi pendapatan yang diperoleh dalam satu periode dan beban yang 

dikeluarkan untuk kepentingan usaha. Untuk menyusun laporan laba rugi disusun 

besar nominalnya setiap akun, hal ini bertujuan untuk mempermudah bagi 

pembaca dalam membaca laporan laba rugi. Contoh laporan laba rugi sebagai 

berikut 
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Laporan perubahan ekuitas merupakan posisi perubahan modal dalam 

periode tertentu. Dengan adanya laporan perubahan ekuitas dapat diketahui 

adanya tambahan modal, keuntungan atau kerugian dan prive yang dikeluarkan 

oleh perusahaan. Contoh laporan perubahan ekuitas sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

  

Neraca berisi aktiva, utang, dan modal pada tanggal tertentu yang 

biasanya dibuat diakhir periode. Neraca disusun berdasarkan urutan likuiditas
1
. 

Aktiva dibedakan menjadi dua yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. 

Sedangkan untuk kewajiban juga diurutkan berdasarkan urutan likuiditasnya. 

Untuk modal diurutkan berdesarkan kekalannya atau keawetannya. Dengan 

adanya neraca tersebut dapat diketahui kemampuan perusahaan dalam mengelolah 

keuangan attau kinerja perusahaan. Contoh neraca sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Likuiditas merupakan aktiva atau harta dapat diuangkan atau digunakan sebagai kegiatan 

usaha. 
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Berdasarkan contoh neraca diatas diketahui bahwa: nama perusahaan PT. 

Rifki Tbk.untuk periode 31 desember 2015. Dalam contoh neraca diatas 

terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap pada kolom aktiva dan pada passiva 

terdapat unsur kewajiban dan ekuitas.   

Laporan arus kas merupakan kas masuk dan kas keluar atau setara kas. 

Laporan keuagan kas merupakan ? . Laporan arus kas terdapat dua macam yaitu 

cash in flow dan cash out flow. Laporan arus kas ini memberikan informasi 

keuangan mengenai pengeluaran dan pemasukan dari perusahaan dalam periode 

tertentu. Dalam laporan arus kas ada beberapa klasifikasi yaitu aktivitas operasi, 

investasi, dan pendanaan.  
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PENUGASAN 

Bu Ratih akan mendirikan usaha. Pada tanggal 01 Juni 2019 memiliki kas Rp. 

20.000.000, perlengkapan Rp. 4.500.000, kendaraan Rp. 5.000.000, hutang usaha 

Rp. 7.000.000 dan modal usaha Rp. 22.000.000. transaksi dalam bulan Juni adalah 

: 

Tgl  3 Dibeli peralatan sebesar Rp. 1.000.000 dibayar tunai 550.000 

sedangkan sisanya dibayar selanjutnya 

 10 Diterima pendapatan sebesar 500.000 secara tunai 

 15 Pemilik menerima pinjaman dari Bank sebesar 3.000.000  

 16 Diterima pekerjaan dari pelanggan sebesar 350.000 yang 

uangnya akan diterima pada minggu berikutnya 

 20 Membayar biaya gaji karyawan sebasar 100.000 

 22 Membayar biaya telepon sebesar 50.000 

 25 Diterima pendapatan jasa dari transaksi tanggal 16 sebesar 

350.000 

 26 Membeli perlengkapan secara kredit sebesar 1.000.000 

   

   

 

Diminta :  

a. Catatalah transaksi diatas kedalam persamaan dasar akuntansi  

 

 


