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PENDAHULUAN

Modul ini merupakan modul akuntansi yang pertama Anda jumpai. Sehingga pertama-tama
saya ucapkan selamat atas selesainya Anda mengikuti pendidikan di tingkat SLTP, dan
selamat atas keikutsertaan Anda belajar di SMU Terbuka.

Modul ini berisi dua kegiatan: kegiatan 1 tentang pengertian akuntansi, sejarah perkembangan,
pemakai informasi akuntansi dan bidang-bidang akuntansi. Kegiatan 2 berisi tentang
pengelompokan akun (tata akun), standar akuntansi keuangan serta konsep dasar akuntansi.

Pada akhir modul ini Anda diharapkan dapat memahami struktur dasar akuntansi (pengertian,
pemakai, macam-macam akuntansi serta konsep dasar akuntansi). Kegigihan dan ketekunan
Anda waktu mengikuti pelajaran di SLTP dahulu juga sangat diharapkan, bahkan hendaknya
dapat ditingkatkan lagi dalam mempelajari modul ini.

Untuk mengerjakan modul ini Anda membutuhkan waktu selama 240 menit, termasuk
mengerjakan soal-soal dan tes. Alat bantu yang diperlukan adalah berupa alat tulis seperti
pulpen, pensil, penggaris dan sebagainya. Sebaiknya Anda tidak melihat kunci jawaban
latihan sebelum Anda mempelajari materi modul ini.

Apabila Anda menemui kesulitan dalam mengerjakan soal-soal tes dan latihan, cobalah
Anda pelajari kembali materi dengan baik dan sungguh-sungguh, atau Anda coba
mendiskusikannya bersama teman-teman Anda!

Selamat belajar!
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Kegiatan Belajar 1

PENGERTIAN, SEJARAH PERKEMBANGAN,
PEMAKAI DAN BIDANG-BIDANG AKUNTANSI

Setelah mempelajari kegiatan ini diharapkan Anda dapat:
1. menjelaskan pengertian akuntansi;
2. menjelaskan pemakai informasi akuntansi;
3. menjelaskan sejarah perkembangan akuntansi;
4. menjelaskan kegunaan informasi akuntansi;

5. menjelaskan bidang-bidang akuntansi;
6. menjelaskan profesi akuntansi; dan
7. menjelaskan kewajiban pelaksanaan akuntansi/pembukuan bagi perusahaan di

Indonesia.

1.  Pengertian Akuntansi
Sudah pernahkah Anda mengenal akuntansi? bila sudah kenal, bagus! Apa
itu akuntansi? Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur
dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya
penilaian dan pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-
pihak yang menggunakan informasi tersebut.

Dari pengertian di atas terkandung tujuan utama akuntansi adalah menghasilkan atau
menyajikan informasi ekonomi (economic information) dari suatu kesatuan ekonomi
(economic entity) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu informasi
akuntansi itu pada dasarnya menyajikan informasi ekonomi kepada banyak pihak yang
memerlukan, sehingga akuntansi juga sering disebut dengan bahasa dunia usaha.
Mengapa demikian? Karena akuntansi merupakan alat komunikasi dan informasi bagi
pihak-pihak yang memerlukannya.

Siapa saja pihak-pihak yang memerlukan akuntansi itu? Pihak yang memerlukan
akuntansi dapat dibedakan yaitu pihak intern dan pihak ekstern. Baiklah, sebelum
melanjutkan alangkah baiknya Anda kembali membaca dan memahami pengertian
akuntansi. Setelah itu marilah dilanjutkan dengan materi tentang pemakai akuntansi.

2. Pemakai Akuntansi
Pemakai Intern
Yang dimaksud dengan pemakai (pihak) intern adalah pihak yang menyelenggarakan
usaha, seperti rumah tangga konsumen (RTK) dan rumah tangga produksi (RTP) yang
dalam hal ini adalah pimpinan perusahaan (manajer) yang bertanggung jawab dalam
pengambilan suatu keputusan.

Setiap rumah tangga konsumen dan rumah tangga produksi memerlukan informasi
keuangan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai laba maksimal dengan
pengorbanan tertentu. Oleh karena itu memerlukan suatu cara pencatatan yang sistematis
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agar dapat menaganlisis transaksi keuangan menjadi informasi ekonomi yang berguna.
Dapatkah Anda memberi contoh rumah tangga konsumen? Baiklah, contohnya pemilik
toko, setiap hari membuat catatan tentang pengeluaran uang dan pemasukan uang.
Dengan adanya kegiatan pencatatan (akuntansi) tadi maka pemilik toko dapat mengetahui
informasi keadaan keuangan dari usahanya pada saat tertentu.

Kemudian bagaimana dengan contoh rumah tangga produksi? Sebenarnya peranan
akuntansi jauh lebih penting, lebih-lebih lagi dalam usaha yang sudah berbadan hukum,
misalnya manajer produksi memerlukan akuntansi sewaktu ia ingin mengetahui berapa
besar harga pokok barang, jumlah biaya produksi barang yang dihasilkan.

Pemakai Ekstern
Yang dimaksud dengan pihak ekstern adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan
suatu usaha atau perusahaan, tetapi merupakan pihak luar perusahaan. Contohnya,
bank sebagai pemberi kredit (pinjaman). Jadi bank perlu memastikan apakah debiturnya
(perusahaan) yang diberikan fasilitas kredit ini dapat melunasi seluruh pinjamannya pada
waktu yang telah ditetapkan, sehingga bank terhindar dari permasalahan kredit macet.
Bagaimana pihak bank mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan
perusahaan sebagai debiturnya? Bank memperoleh data dan informasi berdasarkan
catatan akuntansi yang dibuat berupa laporan keuangan dari perusahaan yang
mendapatkan kredit tadi.

Dengan mengulangi lagi membaca materi pemakai akuntansi ini akan memudahkan
Anda untuk memahami dan membedakan pihak ekstern yang menggunakan informasi
akuntansi. Sekarang mari kita lanjutkan dengan sejarah singkat dari akuntansi.

3. Sejarah Perkembangan Akuntansi
Setiap terjadi suatu peristiwa, orang selalu saja bertanya, awalnya bagaimana? Atau
seseorang akan berkata ceritanya bagaimana? Begitu juga halnya Akuntansi sering orang
bertanya bagaimana sejarah dari akuntansi itu.

Akuntansi sebenarnya sudah ada sejak manusia itu mulai bisa menghitung dan membuat
suatu catatan, yang pada awalnya dulu itu dengan menggunakan batu, kayu, bahkan
daun menurut tingkat kebudayaan manusia waktu itu. Pada abad XV terjadilah
perkembangan dan perluasan perdagangan oleh pedagang-pedagang Venesia.
Perkembangan perdagangan ini menyebabkan orang waktu itu memerlukan suatu sistem
pencatatan yang lebih baik, sehingga dengan demikian akuntansi juga mulai berkembang.

Setelah itu perkembangan akuntansi juga ditandai dengan adanya seorang yang bernama
Lucas Pacioli pada tahun 1494, ahli matematika mengarang sebuah buku yang berjudul
Summa de Aritmatica, Geometrica, Proportioni et Propotionalita, di mana dalam
suatu bab berjudul Tractatus de Computies et Scriptoris yang memperkenalkan dan
mengajarkan sistem pembukuan berpasangan yang disebut juga dengan sistem
kontinental.

Sistem berpasangan adalah sistem pencatatan semua transaksi ke dalam dua bagian,
yaitu debet dan kredit. Kemudian kedua bagian ini diatur sedemikian rupa sehingga
selalu seimbang. Cara seperti ini menghasilkan pembukuan yang sistematis dan laporan
keuangan yang terpadu, karena perusahaan mendapatkan gambaran tentang laba rugi
usaha, kekayaan perusahaan serta hak pemilik.
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Pertengan abad ke 18 terjadi revolusi industri di Inggris yang mendorong pula
perkembangan akuntansi, di mana waktu itu para manajer pabrik misalnya, ingin
mengetahui biaya produksinya. Sebab dengan mengetahui berapa besar biaya produksi
mereka dapat mengawasi efektifitas proses produksi dan menetapkan harga jual. Sejalan
dengan itu berkembanglah akuntansi dengan bidang khusus yaitu akuntansi biaya.
Akuntansi biaya memfokuskan diri pada pencatatan biaya produksi dan penyediaan
informasi bagi manajemen.

Bagaimana perkembangan akuntansi di Indonesia?
Akuntansi di Indonesia pada awalnya menganut sistem kontinental, seperti yang dipakai
di Belanda saat itu. Sistem ini disebut juga dengan tata buku yang sebenarnya tidaklah
sama dengan akuntansi, di mana tata buku menyangkut kegiatan-kegiatan yang bersifat
konstruktif dari proses pencatatan, peringkasan, penggolongan dan aktivitas lain yang
bertujuan menciptakan informasi akuntansi berdasarkan pada data. Sedangkan akuntansi
menyangkut kegiatan-kegiatan yang bersifat konstruktif dan analitikal seperti kegiatan
analisis dan interpretasi berdasarkan informasi akuntansi. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa pembukuan merupakan bagian dari akuntansi.

Perkembangan selanjutnya tata buku sudah mulai ditinggalkan orang. Di Indonesia
perusahaan atau orang semakin banyak menerapkan sistem akuntansi Anglo Saxon.
Berkembangnya sistem akuntansi Anglo Saxon di Indonesia disebabkan adanya
penanaman modal asing di Indonesia yang membawa dampak positif terhadap
perkembangan akuntansi, karena sebagian besar penanaman modal asing menggunakan
sistem akuntansi Amerika Serikat (Anglo Saxon). Penyebab lain sebagian besar mereka
yang berperan dalam kegiatan perkembangan akuntansi menyelesaikan pendidikannya
di Amerika, kemudian menerapkan ilmu akuntansi itu di Indonesia.

Saat ini sistem Anglo Saxon semakin populer di Indonesia baik dalam pendidikan
akuntansi maupun dalam praktek dunia bisnis. Sekarang dapatkah Anda menjelaskan
perbedaan antara sistem kontinental dengan sistem Anglo Saxon? Apakah
perbedaannya? Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan tabel berikut ini!

Perbedaan Akuntansi Sistem Kontinental dengan Anglo Saxon

            Peraga - 1

Objek Sistem Kontinental Sistem Anglo Saxon

Objek perbedaan Sistem Kontinental Sistem Anglo Saxon
1. Buku Harian Pengelompokan debet/kredit Pengelompokan debet/kredit

belum rinci. Sudah rinci.

2. Akun Buku Besar Menggunakan akun cadangan Menggunakan akun beban
     a. Penyusutan dan dicatat kredit. Penyusutan dan dicatat di

sisi debet.

    b. Akun campuran Menggunakan akun campuran. Tidak menggunakan akun.

    c. Prive Terdapat penyetoran prive. Tidak terdapat penyetoran
prive.

3. Neraca Lajur Arsip disimpan sebagai Arsip tidak disimpan karena
dokumen. Hanya sebagai alat bantu.
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4. Laporan Keuangan Terdiri atas: Terdiri atas:
1. Neraca 1. Neraca
2. Laporan perhitungan 2. Laporan perhitungan
    laba rugi     laba rugi
3. Laporan perubahan modal 3. Laporan perubahan modal

8. Laporan arus kas
9. Laporan Dana
10. Laporan catatan keuangan

Dengan memperhatikan peraga - 1 di atas, tentunya Anda sekarang dapat memahami
letak perbedaan kedua sistem akuntansi yang berkembang di Indonesia. Baiklah sekarang
Anda melanjutkan dengan materi berikutnya.

4. Kegunaan Informasi Akuntansi
Sebenarnya sebelum mempelajari akuntansi, banyak sekali pertanyaan muncul dalam
pikiran seseorang. Seperti orang akan bertanya, apa manfaat yang dapat diambil? Kapan
akuntansi itu diperlukan? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang dapat dikemukakan.

Akuntansi menyajikan teknik untuk pengumpulan data. Peran tersebut menjadi bahasa
komunikasi ekonomi, baik bagi perorangan maupun badan usaha. Proses penggunaan
akuntansi dalam menyajikan informasi kepada para pemakainya dapat Anda lihat pada
diagram berikut ini.

Setelah Anda perhatikan diagram di atas, tahukah Anda siapa saja yang menggunakan
informasi akuntansi? Jawabannya adalah Investor, Kreditur, Pemerintah, Karyawan dan
begitu juga Manajer atau Pemimpin Perusahaan. Jadi informasi akuntansi itu berguna
bagi mereka sebagai dasar pengambilan keputusan masing-masing, serta dapat

Diagram - 1

Data Ekonomi Sistem
Akuntansi

Laporan
Akuntansi

Keputusan-
keputusan

Kebutuhan
Informasi pemakai

Identifikasi
Pemakai

Penanaman modal
Persetujuan kredit
Taksiran pajak
Negosiasi  kontrak
Penyusunan anggaran

Laporan keuangan
Laporan khusus
Isian pajak
Laporan pelaksanaan
Laporan manajemen

Investor
Kreditur
Lembaga pemerintah
SPSI/Karyawan
Manajer
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memberikan pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik, dan mengetahui
perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun.

Dengan demikian kegunaan akuntansi yaitu:
a. untuk mendapatkan informasi keuangan perusahaan;
b. untuk mempertanggungjawabkan manajemen kepada pemilik; dan
c. untuk mengetahui perkembangan perusahaan.

5. Bidang Akuntansi
Dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan semakin kompleksnya masalah perusahaan
yang didorong kemajuan teknologi, bertambahnya peraturan pemerintah terhadap
kegiatan perusahaan, maka para Akuntan dituntut untuk mengkhususkan keahliannya
dalam bidang akuntansi. Bidang khusus akuntansi itu, apa saja? Baik, mari kita lihat
bidang-bidang khusus akuntansi berikut ini!

a. Akuntansi Keuangan (Financial Accounting)
Akuntansi keuangan disebut juga Akuntansi Umum (General Accounting), yaitu
akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan transaksi perusahaan dan
penyusunan laporan keuangan secara berkala yang berpedoman kepada prinsip
akuntansi. Laporan keuangan itu bisa digunakan sebagai informasi intern maupun
ekstern perusahaan.

b. Akuntansi Pemeriksaan (Auditing Accounting)
Akuntansi pemeriksaan merupakan kegiatan akuntansi yang berhubungan dengan
pemeriksaan keuangan atau akuntansi umum. Akuntansi publik melakukan
pemeriksaan terhadap catatan-catatan yang mendukung laporan keuangan dengan
menyatakan kelayakan dan dapat dipercayainya suatu laporan.

c. Akuntansi Manajemen (Management Accounting)
Titik sentral dalam akuntansi manajemen adalah informasi untuk pihak-pihak di dalam
perusahaan. Kegunaan akuntansi manajemen antara lain, mengendalikan kegiatan
perusahaan, memonitor arus kas, dan menilai alternatif dalam pengambilan
keputusan. Misalnya dalam hal penetapan harga jual, pembelajaan, metode produksi
dan investasi. Bidang akuntansi ini juga mengolah masalah-masalah khusus yang
dihadapi para manajer perusahaan dari berbagai jenjang organisasi dengan
menggunakan data historis maupun data tafsiran.

d. Akuntansi Biaya (Cost Accounting)
Akuntansi biaya adalah bidang akuntansi yang menekankan kegiatan pada penetapan
biaya dan kontrol atas biaya. Terutama yang berhubungan dengan biaya produksi
suatu barang. Di samping itu salah satu fungsi utama akuntansi biaya adalah
pengumpulan dan menganalisa data mengenai biaya, baik yang telah maupun yang
akan terjadi untuk digunakan oleh pemimpin perusahaan sebagai alat kontrol atas
kegiatan yang telah dilakukan serta alat untuk membuat rencana di masa mendatang.

e. Akuntansi Perpajakan (Tax Accounting)
Bidang akuntansi perpajakan mencakup penyusunan surat pemberitahuan pajak
serta mempertimbangkan konsekuensi perpajakan dari transaksi usaha yang
direncanakan.
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f. Akuntansi Anggaran (Budgeting Accounting)
Akuntansi anggaran adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan
rencana keuangan mengenai kegiatan perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu
di masa mendatang serta analisa dan pengontrolannya.

Dengan selesainya pembahasan materi tentang bidang-bidang akuntansi tadi, tentunya
telah membuka wawasan Anda bahwa perkembangan akuntansi juga sangat dipengaruhi
oleh kemajuan teknologi dan pesatnya perkembangan dunia usaha. Di mana secara
tidak langsung menuntut sumber daya yang berkualitas dan profesional bidang akuntansi,
ya bukan? Kemudian persoalannya sekarang akan timbul lagi pertanyaan baru, yaitu
apakah tenaga ahli bidang akuntansi itu termasuk tenaga profesional, layaknya seorang
yang berprofesi sebagai dokter, pengacara dan notaris? Jawabnya adalah benar!
Seseorang yang memiliki keahlian di bidang akuntansi yang berlatar belakang pendidikan
minimal Diploma 3 jurusan Akuntansi. Baiklah sekarang mari kita lanjutkan bahasan
tersebut dengan profesi akuntansi.

6. Profesi Akuntansi
Perkembangan profesi akuntansi sejalan dengan jenis jasa akuntansi yang diperlukan
oleh masyarakat yang makin lama semakin bertambah kompleksnya. Gelar akuntan
adalah gelar profesi seseorang dengan bobot yang dapat disamakan dengan bidang
pekerjaan yang lain. Misalnya bidang hukum atau bidang teknik. Secara garis besar
Akuntan dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Akuntan Publik (Public Accountant)
Akuntan publik adalah akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas
dasar pembayaran tertentu. Mereka ini bekerja bebas dan umumnya mendirikan
suatu kantor akuntan. Seorang akuntan publik dapat melakukan pemeriksaan (audit),
misalnya terhadap jasa perpajakan, jasa konsultasi manajemen, dan jasa penyusunan
sistem manajemen.

b. Akuntan Intern (Internal Accountant)
Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi.
Akuntan intern ini disebut juga akuntan perusahaan. Jabatan tersebut yang dapat
diduduki mulai dari Staf biasa sampai dengan Kepala Bagian Akuntansi atau Direktur
Keuangan. Tugas mereka adalah menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan
keuangan kepada pihak-pihak eksternal, menyusun laporan keuangan kepada
pemimpin perusahaan, menyusun anggaran, penanganan masalah perpajakan dan
pemeriksaan intern.

c. kuntan Pemerintah
Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga
pemerintah, misalnya di kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
(BPKP), Badan Pengawas Keuangan (BPK).

d. Akuntan Pendidik
Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi,
melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mangajar, menyusun kurikulum
pendidikan akuntansi di perguruan tinggi.
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Apa saja persyaratannya bila seseorang ingin memperoleh gelar Akuntan itu?
Seseorang itu berhak menyandang gelar Akuntan bila telah memenuhi syarat antara
lain: Pendidikan Sarjana jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi
yang telah diakui menghasilkan gelar Akuntan, seperti UI, UGM, UNHAS, USU dan
sebagainya, atau perguruan tinggi swasta yang berafiliasi ke salah satu perguruan
tinggi yang telah berhak memberikan gelar Akuntan. Selain itu juga bisa mengikuti
Ujian Nasional Akuntansi (UNA) yang diselenggarakan oleh konsorsium Pendidikan
Tinggi Ilmu Ekonomi yang didirikan dengan SK Mendikbud RI tahun 1976.

Dari uraian di atas, dapat diambil pengertian bahwa gelar Akuntan itu pengakuannya
adalah sama dengan gelar profesi lainnya seperti: Pengacara, Dokter, Notaris, dan lain-
lain. Dan siapa saja bisa memperoleh gelar akuntan tersebut, termasuk Anda sendiri
tentunya mulai sekarang harus giat belajar khususnya pelajaran dasar-dasar akuntansi
ini.

7. Kewajiban Perusahaan melaksanakan Pembukuan/Akuntansi di
Indonesia

Mengapa Perusahaan diwajibkan melakukan pembukuan/akuntansi?
Di Indonesia kewajiban melakukan pembukuan setiap perusahaan
didasarkan pada Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal
6, yang berbunyi: Tiap-tiap orang yang melakukan/menjalankan

perusahaan menyelenggarakan pembukuan perusahaan, sehingga diketahui segala hak
dan kewajibannya. Tujuan yang akan dicapai adalah untuk mendapatkan informasi-
informasi tentang transaksi keuangan dan transaksi barang agar dapat ditentukan dengan
tepat kebijaksanaan selanjutnya. Selain KUHD pasal 6, juga UU Pajak tahun 2000 pasal
28 ayat 1 - 12 yang mewajibkan perusahaan menyelenggarakan pembukuan perusahaan,
sehingga diketahui hak dan kewajibannya.

Pembukuan yang baik memudahkan pengusaha menghitung laba rugi dan menentukan
besarnya pajak yang harus dibayar. Begitu pula pembukuan yang diselenggarakan dengan
baik akan memungkinkan investor melakukan penilaian keadaan perusahaan apakah
sehat atau tidak. Untuk menambah pemahaman Anda, dapat kembali melihat dan
mempelajari ringkasan materi pelajaran berikut ini.

Ringkasan Materi
1. Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi

ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian dan pengambilan keputusan
secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut.

2. Sejarah akuntansi, berawal dari tata buku di Belanda dan berkembang menjadi sistem
buku berpasangan yang disebut juga dengan sistem kontinental seperti yang dilaksanakan
akuntansi Anglo Saxon yang berorientasi Amerika Serikat.

3. Pemakai akuntansi dikelompokan sebagai pihak intern dan pihak ekstern. Pihak ekstern
seperti pemilik/investor, kreditur, pemerintah, karyawan. Pihak intern seperti manajemen
perusahaan (pemimpin).

K U H D

Pasal: 6
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4. Bidang-bidang akuntansi terdiri:
a. Akuntansi Keuangan (Financial Accounting)
b. Akuntansi Biaya (Cost Accounting)
c. Akuntansi Manajemen (Management Accounting)
d. Akuntansi Perpajakan (Tax Accounting)
e. Akuntansi Anggaran (Budgeting Accounting)
f. Akuntansi Pemeriksanaan (Auditing Accounting)

5. Kewajiban suatu perusahaan melaksanakan pembukuan/akuntansi di Indonesia diatur
dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang, pasal 6, UU No. 6 tahun 1983 pasal 28
dan UU Pajak tahun 2000 pasal 28 ayat 1 - 12.

6. Profesi akuntansi dapat dibedakan atas:
a. Akuntan publik
b. Akuntan intern
c. Akuntan pemerintah
d. Akuntan pendidik

7. Kegunaan akuntansi antara lain:
a. Untuk mendapatkan informasi ekonomi (informasi keuangan perusahaan) yang akurat

sehingga pemakai dapat mengambil keputusan dengan tepat.
b. Untuk memberikan pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan.
c. Untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun.

Anda telah menyelesaikan materi kegiatan 1. Untuk menambah wawasan dan pemahaman
Anda dengan materi tersebut sebaiknya Anda juga membaca buku-buku akuntansi lain yang
sesuai, sehingga membantu Anda dalam memahami materi kegiatan 2 pada modul ini.

Sebelum Anda melanjutkan pada materi kegiatan 2, maka terlebih dahulu kerjakanlah tugas
berikut ini dengan teliti dan sungguh-sungguh.

Kegiatan 1

Petunjuk:
Untuk soal berikut ini pilihlah satu jawaban yang paling benar!

1. Seorang ahli matematika yang menulis buku dengan sub judul Tractatus de Computies
et Scritoris adalah ....
a. Adam Smith d. David Ricardo
b. Lucas Pacioli e. Irving Fisher
c. J.B. Say

2. Suatu cabang akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan transaksi dan
penyusunan laporan keuangan secara berkala secara keseluruhan adalah ....
a. akuntansi manajemen d. akuntansi pemerintahan
b. akuntansi biaya e. akuntansi keuangan
c. akuntansi pemeriksaan
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3. Ciri mendasar sistem akuntansi yang dikemukakan oleh Bapak akuntansi adalah ....
a. berpasangan d. kontinental
b. aritmatika e. tata buku
c. Anglo Saxon

4. Yang dimaksud dengan sistem berpasangan adalah ....
a. setiap transaksi dicatat dua kali
b. pencatatan dengan menggunakan tembusan
c. pencatatan dengan menggunakan bentuk scontro
d. pencatatan dengan menggunakan dua buku
e. pencatatan transaksi ke dalam dua aspek, yaitu debet dan kredit.

5. Akuntansi sering disebut sebagai bahasa dunia usaha karena ....
a. istilah yang dipakai bernada bisnis d. dipakai hanya oleh pengusaha
b. menyangkut masalah keuangan e. sebagai alat informasi perusahaan
c. hanya dipakai di dalam perusahaan

6. Pemakai akuntansi berikut ini yang termasuk pihak intern adalah ....
a. karyawan d. investor
b. pemilik perusahaan e. manajer
c. kreditur

7. Kegunaan informasi akuntansi bagi calon kreditur adalah ....
a. untuk mengetahui besarnya keuntungan perusahaan
b. sebagai pertimbangan dalam menentukan modal
c. untuk mengetahui pembagian laba-rugi para pemegang saham
d. untuk mengetahui besarnya modal perusahaan
e. sebagai pertimbangan dalam memberikan fasilitas kredit

8. Cabang akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas akuntansi
umum disebut ....
a. akuntansi keuangan d. akuntansi perpajakan
b. akuntansi budget e. akuntansi pemeriksaan
c. Akuntansi biaya

9. Kegunaan informasi akuntansi bagi calon investor adalah ....
a. untuk mengetahui jumlah utang perusahaan
b. untuk mengetahui perkembangan perusahaan
c. sebagai pertimbangan dalam pemilikan saham
d. sebagai pertimbangan dalam perhitungan pajak
e. sebagai pertimbangan menetapkan rencana perusahaan

10. Ketentuan yang mengatur tentang kewajiban perusahaan di Indonesia untuk
menyelenggarakan pembukuan adalah ....
a. KUHD pasal 5 d. KUHD pasal 7 ayat 1
b. KUHD pasal 6 e. KUHD pasal 8
c. KUHD pasal 7

Dengan selesainya Anda mengerjakan tugas kegiatan 1 di atas, maka Anda akan dapat
menilai dan mengecek keberhasilan Anda dalam mempelajari materi kegiatan 1 ini, yaitu
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dengan cara mencocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban yang disediakan pada
bagian akhir modul ini.

Sebagai petunjuk penilaian Anda dapat menggunakan tabel berikut ini.

                      Jawaban Anda benar   Nilai

10 100
9   90
8   80
7   70
6   60
5   50
4   40
3   30
2 20
1 10
- 0

Apabila setelah dicocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban ternyata masih ada jawaban
Anda yang salah, maka cobalah lagi Anda pelajari materi yang belum dikuasai, sampai
Anda benar-benar paham. Setelah itu Anda dapat melanjutkan ke materi kegiatan belajar
berikutnya.
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KONSEP DASAR AKUNTANSI, STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN DAN PENGGOLONGAN AKUN

Setelah mempelajari kegiatan belajar ini, Anda diharapkan dapat:
1. menjelaskan pengertian konsep dasar akuntansi dan penggolongan

perusahaan;
2. menjelaskan contoh konsep dasar akuntansi;
3. menjelaskan pengertian standar akuntansi keuangan;

4. menjelaskan tujuan umum dari sesuatu laporan keuangan;
5. menjelaskan tujuan kualitatif dari informasi keuangan;
6. menjelaskan unsur-unsur laporan keuangan suatu perusahaan;
7. menjelaskan pengertian akun;
8. membedakan akun riil dan akun nominal;
9. mengelompokkan akun harta, kewajiban, modal, pendapatan dan beban;
10. menjelaskan sifat kode akun;
11. membedakan jenis kode akun numerial dan kode desimal; dan
12. membuat kode akun dengan benar.

Tentunya Anda telah selesai mengerjakan materi kegiatan 1. Kami juga bangga
dengan keberhasilan Anda mengerjakan materi kegiatan 1 terdahulu. Sekarang
kita berjumpa kembali dengan materi kegiatan 2 ini yang merupakan dasar bagi
Anda untuk mempelajari modul-modul akuntansi berikutnya.

1. Konsep Dasar Akuntansi dan Penggolongan Perusahaan
a. Konsep Dasar Akuntansi

Konsep dasar akuntansi suatu konsep yang berlaku secara umum tentang suatu
asumsi, anggapan, pandangan maupun pendapat dalam menyajikan informasi
keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Seperti konsep kesatuan usaha,
konsep harga perolehan, konsep kesinambungan, dan sebagainya. Baiklah, untuk
lebih jelasnya mari dilanjutkan beberapa contoh konsep dasar akuntansi.

1) Konsep Kesatuan Usaha
Dalam konsep kesatuan usaha ini, perusahaan merupakan suatu kesatuan
ekonomi yang terpisah dari pihak yang berkepentingan dengan sumber
perusahaan. Artinya keuangan perusahaan terpisah dari pemilik, terpisah dari
keuangan karyawan dan terpisah pula dari keuangan pada direksi. Sehingga
perusahaan dianggap sebagai satu kesatuan usaha.

2) Konsep Harga Perolehan
Artinya konsep ini adalah setiap transaksi pembelian satu barang harus dicatat
sebesar harga perolehan tersebut. Contohnya, dibeli sebuah mesin seharga  Rp.
9.500.000,00   sebelum   operasi   masih  diperlukan  biaya   pemasangan  Rp.
400.000,00    maka    harga    perolehan    menjadi    Rp.  9.900.000,00   (Rp.

Kegiatan Belajar 2
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9.500.000,00 + Rp. 400.000,00). Sehingga nilai inilah yang dicatat dalam
akuntansi. Harga perolehan adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk
memperoleh satu unit barang atau jasa dalam pertukaran sampai barang tersebut
siap dipakai.

3) Konsep Kesinambungan
Perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya, tentunya berupaya untuk
melaksanakan kegiatan perusahaan secara berkesinambungan atau terus
menerus. Dalam proses usaha itu, senantiasa dibuat laporan keuangan
perusahaan. Laporan keuangan yang disusun secara berkala dapat dibandingkan
sehingga diperoleh informasi tentang kemajuan atau kemunduran usaha. Dengan
membandingkan laporan keuangan dari satu periode dengan periode lainnya
dapat diperoleh suatu data yang pasti tentang naik turunnya pendapatan dan
beban, sebagai dasar dalam membuat suatu kebijaksanaan untuk kemajuan
perusahaan.

4) Konsep Pengukuran dengan Uang
Pengukuran dengan nilai uang artinya seluruh informasi utama dalam laporan
keuangan itu diukur dengan satuan ukur uang, karena uang sudah umum
digunakan untuk mengukur aktiva, kewajiban perusahaan serta perubahannya.

5) Periode Akuntansi
Kegiatan perusahaan dipisahkan dalam periode-periode. Penyajian informasi
berupa laporan keuangan dibuat secara berkala akan membantu pihak yang
berkepentingan dalam mengambil suatu keputusan. Misalnya per tahun, triwulan
atau semesteran.

6) Penetapan Beban dan Pendapatan
Penetapan beban dan pendapatan perusahaan diakui dalam periode yang
bersangkutan, sehingga beban dan pendapatan yang terjadi benar-benar sudah
direalisasi. Perhitungan laba/rugi yang dilaporkan menggambarkan keadaan yang
sebenarnya dalam suatu periode tertentu.

b. Penggolongan Perusahaan
Perusahaan biasanya mengambil salah satu bentuk dari tiga jenis badan usaha,
dan dalam beberapa kasus, prosedur-prosedur akuntansi akan tergantung dari bentuk
badan usaha tersebut. Sekarang bagaimana Anda harus dapat memahami perbedaan
antara perusahaan perorangan, persekutuan dan perseroan terbatas. Untuk lebih
jelasnya coba Anda perhatikan penjelasan berikut ini.

1) Perusahaan Perorangan
Perusahaan perorangan mempunyai seorang pemilik yang disebut pemilik, dan
biasanya sekaligus sebagai manajer. Perusahaan perorangan biasanya berupa
perusahaan eceran dan usaha profesional milik pribadi seperti pengacara, dokter
dan akuntan. Dari sudut akuntansi, akuntansi setiap perusahaan perorangan
dibedakan dengan pemiliknya, sehingga catatan akuntansi dari perusahaan
perorangan termasuk catatan kegiatan pribadi pemiliknya juga dibedakan/
dipisahkan.
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2) Persekutuan (Firma dan CV)
Persekutuan adalah perusahaan yang pemiliknya dua orang atau lebih. Setiap
pemilik adalah partner/sekutu. Pemilik yang turut bekerja dalam perusahaan
disebut dengan sekutu aktif yang mana bertanggungjawab penuh terhadap
perusahaan. Perusahaan ini disebut juga berbentuk Firma.

Bagaimana dengan perusahaan yang berbentuk CV? Pada perusahaan
berbentuk CV terdapat (pemilik) sekutu aktif dan sekutu diam. Sekutu diam yaitu
sekutu yang tidak bekerja dalam perusahaan dan sekutu aktif turut bekerja dalam
perusahaan.

Akuntansi memberlakukan persekutuan sebagai organisasi yang terpisah, yang
dibedakan dari kegiatan-kegiatan pribadi setiap sekutu/partner.

3) Persekutuan Terbatas (PT)
Persekutuan Terbatas adalah perusahaan yang dimiliki oleh para pemegang
saham. Usaha tersebut akan dapat menjadi Perseroan Terbatas apabila
pemerintah telah menyetujui akte pendirian perseroan tersebut.

Sebuah Perseroan Terbatas adalah sebuah badan hukum, yaitu “pribadi buatan”
yang memimpin usahanya dengan namanya sendiri. Seperti halnya perusahaan
perorangan dan persekutuan, perseroan terbatas juga sebagai organisasi yang
keberadaannya terpisah dari para pemiliknya.

Walaupun demikian, dari sudut pandang hukum, perseroan terbatas sangat
berbeda dari perusahaan perorangan atau persekutuan. Jika suatu perusahaan
perorangan atau persekutuan tidak dapat melunasi utang-utangnya, si pemberi
pinjaman dapat menyita kekayaan pribadi pemiliknya untuk menutupi utang-utang
perusahaan. Tetapi jika suatu perseroan terbatas menjadi bangkrut, si pemberi
pinjaman tidak dapat menyita harta/kekayaan pribadi dari para pemegang saham.
Kewajiban pribadi yang terbatas dari para pemegang saham.

Baiklah, sekarang mengapa bentuk perseroan terbatas adalah bentuk yang
dominan dalam organisasi usaha? Benar! Orang dapat menanamkan modal
dalam PT dengan resiko pribadi yang terbatas.

Bagaimana? Sudah pahamkah Anda dengan beberapa bentuk perusahaan tadi?
Agar lebih jelas lagi, Anda dapat membaca buku sumber lain seperti dalam buku-
buku ekonomi lainnya. Sekarang dilanjutkan dengan penggolongan transaksi.

c. Transaksi Keuangan
Dalam kehidupan sehari-hari Anda mungkin pernah mengenal istilah transaksi
bukan? Apa itu transaksi? Transaksi adalah semua peristiwa ekonomi yang bersifat
keuangan. Peristiwa ekonomi ialah peristiwa yang mengakibatkan perubahan susunan
harta, utang atau modal perusahaan.

Perlu diketahui bahwa peristiwa ekonomi itu dapat dibedakan 2 macam, yaitu:
1) Transaksi (Transaction)

Transaksi adalah peristiwa ekonomi yang menyangkut dua pihak antara
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perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Peristiwa ekonomi ini disebut juga
transaksi ekstern.
Contohnya:
- Membeli perlengkapan kantor dengan tunai.
- Menerima hasil penjualan jasa.
- Membayar utang kepada kreditur.
- Membayar gaji karyawan perusahaan.

2) Kejadian (Event)
Kejadian adalah peristiwa ekonomi yang hanya menyangkut satu pihak (dalam
perusahaan) yang disebut juga transaksi intern.
Contoh:
- Perhitungan pemakaian perlengkapan dengan bukti berupa memo dari

manajer untuk menghitung pemakaian perlengkapan.
- Penghapusan piutang dengan bukti memo manajer.
- Penyusutan aktiva tetap dengan bukti dari manajer terhadap bagian

pembukuan dan sebagainya.

Dari uraian di atas, pahamkah Anda perbedaan transaksi intern dengan transaksi
ekstern? Baiklah! Pemahaman Anda dengan materi ini sangat penting, karena
berhubungan dengan materi modul berikutnya. Agar lebih jelas lagi, Anda dapat
mempelajari kembali transaksi keuangan ini.

2. Standar Akuntansi Keuangan
Standar Akuntansi Keuangan adalah himpunan prinsip, prosedur, metode dan teknik
akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan, khususnya yang ditujukan
kepada pihak luar perusahaan, seperti kreditur dan sebagainya. Berdasarkan Standar
Akuntansi Keuangan, tujuan akuntansi dan laporan keuangan pada dasarnya untuk
menyediakan informasi keuangan suatu badan usaha yang akan digunakan oleh berbagai
pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan suatu keputusan ekonomi. Untuk
lebih jelas lagi mari Anda perhatikan uraian yang lebih lengkap mengenai tujuan serta
unsur-unsur laporan keuangan!

a. Tujuan umum laporan keuangan
1) Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva,

kewajiban serta modal suatu perusahaan.
2) Memberikan informasi keuangan yang membantu pemakai laporan keuangan

untuk menaksir kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.
3) Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva

netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan
usaha dalam rangka mencari laba.

4) Memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan
kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan
dan investasi.

5) Mengemukakan informasi lainnya yang berhubungan dengan laporan keuangan
yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi tentang
kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.

Setelah Anda paham tujuan laporan keuangan, sekarang dilanjutkan mengenai tujuan
kualitatif dari informasi keuangan.
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b. Tujuan kualitatif informasi keuangan
Informasi keuangan yang disajikan akan bermanfaat tentunya bila memenuhi
beberapa kriteria atau standar. Berikut ini beberapa kriteria kualitas informasi
keuangan:

1) Relevan
Relevansi suatu informasi harus dihubungkan dengan maksud penggunaannya.
Bila informasi tidak relevan untuk keperluan para pengambilan suatu keputusan,
maka informasi demikian tidak ada gunanya, betatapun kualitas lainnya terpenuhi.
Oleh karena itu sehubungan dengan relevansi informasi tadi maka perlu dipilih
metode pelaporan akuntansi keuangan yang tepat.

2) Dapat diuji
Pengukuran tidak dapat sepenuhnya lepas dari pertimbangan dan pendapat yang
subjektif. Hal ini berhubungan dengan keterlibatan manusia dalam proses
pengukuran dan penyajian informasi, sehingga proses pengukuran itu tidak lagi
berlandaskan realitas objektif semata. Dengan demikian untuk meningkatkan
manfaatnya informasi keuangan harus dapat diuji kebenarannya oleh para
pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang
sama.

3) Dapat dimengerti
Informasi yang disajikan harus dapat dimengerti oleh pemakainya dan dinyatakan
dalam bentuk yang disesuaikan dengan pengertian para pemakai. Dalam hal ini
pihak pemakai informasi juga diharapkan adanya pengertian atau pengetahuan
mengenai aktivitas ekonomi perusahaan, proses akuntansi keuangan serta istilah-
istilah teknis yang digunakan dalam laporan keuangan.

4) Netral
Artinya laporan keuangan atau informasi keuangan itu diarahkan pada
kepentingan umum dan tidak bergantung kepada kebutuhan pihak tertentu.

5) Tepat waktu
Informasi hendaknya diberikan sedini mungkin agar dijadikan sebagai dasar
pengambilan keputusan ekonomi.

6) Daya banding
Informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna bila dapat dibandingkan
dengan laporan keuangan sebelumnya dari perusahaan yang sama maupun
dengan laporan keuangan perusahaan sejenis pada periode yang sama.

7) Lengkap
Informasi keuangan lengkap bila memenuhi enam tujuan kualitatif di atas dan
dapat memenuhi standar pengungkapan laporan keuangan. Standar itu
menghendaki pengungkapan seluruh fakta keuangan yang penting dan penyajian
fakta secara jelas agar tidak menyesatkan pemakainya.

Pada Standar Akuntansi Keuangan juga dijabarkan konsep-konsep dasar akuntansi.
Namun perlu diketahui bahwa konsep-konsep dasar akuntansi pada modul ini tidak
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diterangkan secara rinci dan mendalam. Baiklah, berikut ini Anda dapat melanjutkan
dengan materi tentang unsur-unsur laporan, yang akan dijumpai pada materi modul
selanjutnya dan dalam praktek memerlukan banyak latihan-latihan yang akan Anda
kerjakan.

3. Unsur-unsur Laporan Keuangan suatu Perusahaan
a. Laporan Perhitungan Laba Rugi

Merupakan ringkasan pendapatan (revenue) dan beban (expenses) dari suatu
kesatuan usaha untuk periode waktu tertentu.
Cara penyajian laporan laba/rugi, yaitu:
1) memuat secara rinci unsur-unsur pendapatan dan beban,
2) menyusun unsur-unsur tersebut dalam bentuk urutan ke bawah,
3) memisahkan antara pendapatan utama dengan pendapatan usaha lainnya serta

pos luar biasa.

Komponen perhitungan laba rugi adalah: penjualan neto, harga pokok penjualan,
laba bruto, beban usaha dan beban lain-lain, laba sebelum pos luar biasa, laba
sebelum pajak dan laba bersih.

Laba rugi mencerminkan semua pos laba rugi selama satu periode, kecuali koreksi
masa lalu. Koreksi masa lalu disajikan sebagai penyesuaian atas saldo awal laba
yang ditahan.

Sebagai pelengkap laporan perhitungan laba rugi sebaiknya disusun laporan
perubahan laba yang ditahan. Cara penyajian laporan ini suatu perusahaan, dapat
juga digabungkan dengan perhitungan laba rugi, sehingga dengan demikian dapat
ditunjukkan sekaligus laba periode tertentu serta perbaikan laba yang ditahan.

b. Laporan Perubahan Posisi Keuangan
Tujuan penyusunan laporan perubahan posisi keuangan adalah untuk
mengikhtisarkan semua pembiayaan dan investasi termasuk seberapa jauh
perusahaan telah menghasilkan dana dari usaha selama periode bersangkutan. Dana
dapat juga diinterpretasikan sebagai kas atau modal kerja neto yaitu aktiva lancar
dikurangi kewajiban lancar.

Laporan perubahan posisi keuangan harus menunjukkan seluruh aspek penting dari
aktivitas pembiayaan dan investasi, tanpa memandang apakah transaksi tersebut
berpengaruh langsung pada kas atau unsur-unsur modal kerja lainnya. Transaksi
yang tidak mempengaruhi kas/modal kerja secara langsung, tetapi harus tetap
ditunjukkan dalam laporan perubahan posisi keuangan, antara lain:
1) pembelian aktiva tetap dengan mengeluarkan saham,
2) konversi utang jangka panjang menjadi modal saham.

c. Neraca
Laporan neraca disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran
tentang posisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, berupa harta,
kewajiban dan modal pemilik.
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Komponen-komponen neraca dapat dikelompokkan sebagai berikut:
Aktiva:
1) Aktiva lancar
2) Investasi (penyertaan) jangka panjang
3) Aktiva tetap
4) Aktiva yang tidak berwujud
5) Aktiva lain-lain

Kewajiban:
1) Kewajiban lancar
2) Kewajiban jangka panjang
3) Kewajiban lain-lain

Modal:
1) Modal saham
2) Agio saham (premium)
3) Laba yang ditahan

Penyajian laporan di atas adalah pencerminan pos neraca, yaitu:
1) Aktiva diklasifikasikan berdasarkan tingkat likuiditas.
2) Kewajiban diklasifikasikan berdasarkan urutan jatuh tempo.
3) Modal diklasifikasikan berdasarkan sifat kekekalan.
Akun lawan (contra account) atas suatu pos neraca tertentu disajikan sebagai unsur
pengurang atas pos neraca yang bersangkutan.
Contoh, Akun penyisihan piutang tak tertagih disajikan sebagai pengurangan terhadap
jumlah piutang usaha. Akumulasi penyusutan suatu aktiva tetap disajikan sebagai
pengurang terhadap jumlah aktiva tetap tersebut, dan lainnya. Pos-pos neraca yang
tidak mempunyai contra account, baik aktiva, kewajiban maupun modal disajikan
sendiri pada neraca.

4. Penggolongan Akun
Pengertian Akun
Seperti halnya Anda belajar di kelas, tentunya Anda memiliki catatan untuk setiap mata
pelajaran bukan? Apa tujuannya? Di sini tujuan adalah agar memudahkan Anda
mempersiapkan diri sebelum menempuh ujian. Mengapa demikian? Karena begitu banyak
materi pelajaran yang harus dipelajari bukan? Baiklah, bagaimana dengan transaksi
keuangan dalam suatu perusahaan?

Dalam kegiatan dunia usaha setiap hari transaksi terjadi sangat kompleks baik dalam
jenis maupun dalam jumlahnya. Kita tahu bahwa makin besar suatu perusahaan dengan
bidang usahanya maka semakin banyak dan beragam pula transaksi yang terjadi. Dalam
hal ini agar memudahkan pencatatan setiap transaksi keuangan dibukukan menurut
jenis masing-masing. Misalnya setiap penerimaan dan pengeluaran uang dibukukan
dalam suatu lembaran yang disebut akun (perkiraan) dengan nama akun kas.

Akun atau perkiraan adalah suatu formulir yang digunakan sebagai tempat mencatat
transaksi keuangan yang sejenis dan dapat merubah komposisi harta, kewajiban dan
modal perusahaan.
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Secara umum Akun dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu:
a. Akun riil (tetap) adalah akun yang dilaporkan dalam neraca, di mana saldo akunnya

terbawa dari satu periode ke periode berikutnya. Akun riil terdiri dari tiga kelompok
yaitu harta, kewajiban dan modal.

b. Akun nominal (sementara) adalah akun yang disajikan dalam laporan laba rugi. Akun
nominal terdriri dua kelompok yaitu pendapatan dan beban.

Bagaimana?, dengan adanya penggolongan akun secara umum di atas, barangkali Anda
ingin mengetahui secara khusus lagi, bagus! Sekarang mari pelajari penggolongan akun
secara lebih rinci berikut ini.

a. Akun Harta (Assets)
Harta (Aktiva) adalah sumber ekonomis yang juga meliputi biaya-biaya yang terjadi
akibat transaksi sebelumnya dan mempunyai manfaat di masa yang akan datang.
Harta merupakan jumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan
usahanya. Harta dapat dikelompokkan atas kelancaran (likuiditas) yaitu harta lancar,
investasi jangka panjang, harta tetap, harta tidak berwujud dan harta-harta lainnya.
1) Harta lancar, adalah harta yang berupa uang kas/bank dan harta yang sangat

mudah dijadikan uang atau umur pemakaiannya kurang dari satu tahun. Yang
termasuk harta lancar adalah:
a) Kas

Uang tunai yang siap digunakan dan bebas digunakan setiap saat baik yang
ada dalam perusahaan maupun saldo rekening giro perusahaan yang terdapat
dalam bank.

b) Surat-surat berharga (efek)
Surat-surat yang dimiliki perusahaan untuk diperjual-belikan. Gunanya untuk
memanfaatkan dana kas/bank yang dipakai.

c) Wesel tagih, adalah piutang yang diperkuat dengan promes.
d) Piutang, adalah tagihan pada pihak lain baik perorangan maupun badan

usaha.
e) Persedian barang dagang, adalah persediaan barang yang tersedia untuk

dijual (dalam perusahaan dagang), persediaan bahan baku, barang dalam
proses dan barang jadi (dalam perusahaan manufaktur).

f) Perlengkapan, adalah barang-barang yang digunakan untuk kegiatan
perusahaan dan diperkirakan habis dipakai dalam setahun. Misalnya
perlengkapan kantor, perlengkapan toko. (biasanya juga disebut bahan habis
pakai).

g) Beban dibayar di muka, biaya yang telah dibayar tetapi manfaat dari
pembayaran belum diperoleh atau digunakan. Seperti asuransi dibayar di
muka, sewa dibayar di muka dan iklan dibayar di muka.

2) Penyertaan (Investasi), adalah investasi jangka panjang dalam bentuk saham,
obligasi atau surat berharga lainnya. Investasi bertujuan memperoleh keuntungan
pada masa yang akan datang, atau dengan tujuan untuk menguasai perusahaan
lainnya. Investasi umumnya dalam bentuk saham dan obligasi.

3) Harta Tetap, adalah harta berwujud yang digunakan untuk operasi perusahaan
dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, seperti tanah, bangunan,
mesin-mesin, peralatan dan sebagainya.
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4) Harta tak berwujud, adalah harta yang tidak mempunyai wujud fisik, tetapi
merupakan hak-hak istimewa yang menguntungkan perusahaan dalam
menghasilkan pendapatan. Contoh harta tak berwujud antara lain:
Hak paten, yaitu hak istimewa atas suatu barang yang diberikan oleh

pemerintah kepada perusahaan.
Hak Cipta, yaitu hak karena menciptakan sesuatu yang diberikan oleh

pemerintah kepada perusahaan. Misalnya hak cipta lagu.
Goodwill, adalah nama baik perusahaan yang melekat pada perusahaan itu

sendiri. Dengan goodwill maka barang yang diproduksi dipercaya
dan dibeli oleh masyarakat.

b. Akun Kewajiban
Kewajiban adalah pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh perusahaan
pada masa yang akan datang. Pengorbanan untuk masa yang akan datang ini terjadi
akibat kegiatan usaha. Kewajiban ini dibedakan atas utang lancar dan utang jangkan
panjang.
1) Utang Lancar

Utang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang
dari satu tahun.
Utang lancar antara lain:
a) Wesel bayar, adalah utang yang disertai promes.
b) Utang usaha atau utang dagang, adalah kewajiban yang timbul karena

pembelian jasa atau barang secara kredit.
c) Biaya yang masih harus dibayar, adalah beban yang sudah terjadi tetapi

belum dibayar. Misalnya utang sewa, utang gaji dan utang bunga.
d) Pendapatan diterima di muka, adalah kewajiban yang disebabkan perusahaan

menerima lebih dahulu uang sedangkan penyerahan jasa atau barang belum
dilakukan.

2) Utang Jangka Panjang
Utang jangka panjang adalah kewajiban yang jangka waktu pelunasannya lebih
dari satu tahun. Utang ini timbul karena pelunasan perusahaan untuk membeli
peralatan-peralatan baru atau mesin-mesain baru. Yang termasuk utang jangka
panjang antara lain:
a) Utang Bank, adalah pinjaman modal kerja dari Bank untuk perluasan usaha.
b) Utang Hipotik, adalah pinjaman dari Bank dengan jaminan aktiva tetap.
c) Utang Obligasi, adalah utang yang disebabkan perusahaan menerbitkan dan

menjual surat-surat berharga.

3) Utang Lain-lain
Utang lain-lain adalah utang yang tidak termasuk utang lancar maupun utang
jangka panjang. Misalnya utang kepada direksi dan utang kepada pemegang
saham.

c. Akun Modal
Modal adalah selisih antara harta dengan kewajiban dan merupakan hak pemilik
perusahaan atas sebagian harta perusahaan. Akuntansi modal pada perusahaan
perseorangan disertai nama pemilik, akuntansi modal pada persekutuan disertai
dengan nama sekutu. Pada perusahaan Perseroan Terbatas, akuntansi modal disebut
dengan modal saham.
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d. Akun Pendapatan
Pendapatan adalah hasil atau penghasilan yang diperoleh perusahaan.
Pendapatan dibedakan atas:
1) Pendapatan Usaha, adalah pendapatan yang berhubungan langsung dengan

kegiatan usaha.
2) Pendapatan di luar usaha, adalah pendapatan yang tidak berhubungan langsung

dengan kegiatan usaha. Misalnya pendapatan sewa, pada perusahaan dagang
menyewakan sebagian ruang yang tidak dipakai untuk kegiatan usaha, tetapi
disewakan kepada pihak lain.

e. Akun Beban
Beban adalah pengorbanan yang terjadi selama melaksanakan kegiatan usaha untuk
memperoleh pendapatan. Beban dapat dibedakan atas:
1) Beban Usaha, adalah pengorbanan yang langsung berhubungan dengan kegiatan

usaha.
2) Beban Lain-lain, adalah pengorbanan yang tidak langsung berhubungan dengan

kegiatan pokok usaha. Misalnya beban bunga. Beban (biaya) yang dibayar oleh
perusahaan pada saat tertentu atas pinjaman yang diperoleh dari Bank.

5. Kode Akun
a. Pengertian Kode Akun

Pernahkah Anda mengirim surat kepada seseorang yang berada di daerah lain?
Sebelum surat itu Anda masukkan ke Kantor Pos tentunya Anda lebih dahulu menulis
kode pos alamat tujuan bukan? Mengapa penulisan kode pos itu selalu diingatkan
oleh petugas pos? Tujuannya tak lain adalah untuk memudahkan pihak pos untuk
menyampaikan surat kepada si penerima surat.

Demikian pula halnya dengan kode akun dalam akuntansi. Kode akun itu dicantumkan
untuk memudahkan proses pencatatan, pencarian dan penyimpanan serta
pembebaban yang dituju pada setiap akun. Jadi apa yang dimaksud dengan kode
akun itu? Kode akun adalah pemberian tanda/nomor tertentu dengan memakai angka,
huruf atau kombinasi angka dan huruf pada setiap akun. Bagus!

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa kode akun harus bersifat membantu
memudahkan pencatatan, pengelompokkan dan penyimpanan setiap akun. Oleh
karena itu kode akun hendaknya memiliki kriteria seperti, mudah diingat, konsisten,
sederhana dan singkat serta memungkinkan adanya penambahan akun baru tanpa
mengubah kode akun yang sudah ada.

b. Jenis-jenis Kode Akun
Dalam suatu sistem akuntansi perusahaan pemberian kode akun sangat tergantung
pada keanekaragaman transaksi dan jumlah transaksi yang terjadi. Semakin banyak
dan kompleksnya transaksi yang terjadi menyebabkan semakin banyak pula kode
akun yang akan digunakan.

Ada beberapa kode akun yang dapat digunakan seperti kode numerial, kode desimal,
kode mnemonik serta kode kombinasi huruf dan angka. Dalam modul ini hanya
membicarakan dua macam kode akun yang biasa digunakan. Kode akun yang dibahas
adalah kode numerial dan kode desimal. Baiklah, sekarang mari kita lanjutkan dengan
materi berikutnya.
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1) Kode Numerial
Kode numerial adalah cara pengkodean akun berdasarkan nomor secara
berurutan, yang dapat dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya.

Contoh: Kode Akun Numerial

                         Kode Akun            Nama Akun

- H a r t a:
1. Kas
2. Piutang usaha
3. Perlengkapan (Bahan habis pakai)
4. Peralatan
5. Tanah
6. Gedung
- Kewajiban:

7. Utang usaha
8. Utang gaji
9. Utang bank
- Modal:

10. Modal Vira
- Pendapatan:

11. Pendapatan usaha
12. Pendapatan sewa

- Beban:
13. Beban gaji
14. Beban perlengkapan
15. Beban listrik, air dan telepon

2) Kode Desimal
Kode desimal adalah cara pemberian kode akun dengan menggunakan lebih
dari satu angka. Setiap angka mempunyai arti, kode desimal ini dapat dibedakan
atas kode kelompok dan kode blok.

a) Kode Kelompok
Kode kelompok merupakan cara pemberian kode akun dengan
mengelompokkan akun. Setiap kelompok akun diberi nomor kode sendiri-
sendiri.
Amatilah ilustrasi berikut ini!

1 2 3

Kelompok akun
Golongan akun
Jenis akun

Contoh:
Akun piutang usaha termasuk kelompok akun harta diberi nomor 1 untuk
harta. Kemudian termasuk golongan akun harta lancar yang diberikan nomor

➝ ➝ ➝
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kode 1, kemudian merupakan jenis harta lancar yang ketiga sehingga diberi
nomor urut 3, dari cara mengelompokkan tersebut nomor akun piutang usaha
diberikan nomor kode tiga angka yaitu 113.

Agar lebih jelasnya, Anda perhatikan contoh yang lebih rinci berikut ini!

Kode Kelompok    Golongan           Jenis
Akun    Akun        Akun           Akun

1. Harta
11 Harta Lancar
111 Kas
112 Piutang usaha
11... .................
12 Harta Tetap
121 Peralatan
12 ... .................
2. Kewajiban
21 Utang Lancar
211 Utang usaha
21 ... .................
3. Modal
31 Modal Vira
311 Prive Vira
4. Pendapatan
41 Pendapatan Usaha
411 Pendapatan jasa service
42 Pendapatan di luar

usaha
421 Pendapatan sewa
5. Beban
51 Beban usaha
511 Beban gaji
512 Beban perlengkapan
52 Beban luar usaha
521 Beban bunga
52 ... ...................

b) Kode Blok
Kode blok adalah pemberian kode akun dengan cara memberikan satu blok
kode setiap kelompok akun. Misalnya harta diberikan nomo2 100 - 199,
Kewajiban diberi nomor 200 - 299, Modal diberikan nomor 300 - 399,
Pendapatan nomor 400 - 499 dan Beban nomor 500 - 599. Baiklah berikut ini
dapat Anda perhatikan contoh yang lebih rinci.
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    Kode Akun                Golongan Akun

100 - 199 Harta
100 - 149 Harta Lancar
101 Kas
102 Piutang usaha
150 - 199 Harta Tetap
151 Peralatan
200 - 299 Kewajiban
200 - 249 Utang Lancar
201 Utang Usaha
250 - 299 Utang Jangka Panjang
251 Utang Bank
300 - 399 Modal
301 Modal Tn. Ryan
400 - 499 Pendapatan
400 - 449 Pendapatan usaha
401 Pendapatan jasa service
450 - 499 Pendapatan luar usaha
451 Pendapatan sewa
500 - 599 Beban
500 - 549 Beban usaha
501 Beban gaji
550 - 599 Beban luar usaha
551 Beban bunga

Ringkasan
1. Konsep dasar akuntansi adalah suatu konsep yang berlaku secara umum tentang suatu

asumsi, anggapan, pandangan umum pendapat dalam menyajikan informasi keuangan
kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Konsep dasar akuntansi antara lain, konsep
kesatuan usaha, konsep harga perolehan, konsep kesinambungan, konsep pengukuran
dengan uang, periode akuntansi dan penetapan beban dan pendapatan.

2. Standar akuntansi keuangan adalah himpunan prinsip, prosedur, metode dan teknik
akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan, khususnya yang ditujukan
kepada pihak luar perusahaan. Tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan pada
dasarnya untuk menyediakan informasi keuangan suatu badan usaha yang akan
digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan suatu
keputusan ekonomi.

3. Unsur laporan keuangan perusahaan terdiri dari:
a. Laporan perhitungan laba rugi
b. Laporan perubahan posisi keuangan
c. Neraca

4. Penggolongan Akun
Akun adalah suatu formulir tempat mencatat transaksi keuangan yang sejenis dan dapat
merubah susunan komposisi harta, kewajiban dan modal perusahaan.
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5. Tujuan pemberian kode akun untuk memudahkan proses pencatatan, pencarian dan
penyimpanan setiap akun. Kode akun adalah pemberian tanda/nomor tertentu dengan
memakai angka, huruf atau kombinasi angka dan huruf pada setiap akun.

6. Kode akun terdiri dari beberapa antara lain:
a. kode numerial
b. kode desimal yang terdiri dari kode kelompok dan kode blok.

Sebelum Anda mengakhiri kegiatan 2 ini, kerjakanlah tugas berikut, agar menambah
pemahaman Anda terhadap materi, khususnya cara pengelompokan akun dan pemberian
kode akun.

Kegiatan 2

Untuk soal berikut ini, pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1. Konsep dasar akuntansi yang menyatakan bahwa keuangan perusahaan harus terpisah
dari keuangan pemilik, merupakan konsep ....
a. kesinambungan d. laporan keuangan
b. harga perolehan e. kesatuan usaha
c. pengukuran dengan uang

2. Tujuan utama dari akuntansi keuangan adalah untuk ....
a. membuat bukti dari setiap transaksi
b. mengikhtisarkan data ekonomis perusahaan
c. mengadakan pencatatan dari setiap transaksi
d. memberikan informasi keuangan yang ditujukan kepada pihak intern perusahaan
e. memberikan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang ditujukan kepada

pihak ekstern perusahaan

3. Perusahaan membeli sebuah kendaraan roda empat Rp. 45.000.000,00 dengan bea
balik nama Rp. 4.000.000,00 sehingga perusahaan mencatat harga Rp. 44.000.000,00.
Konsep yang digunakan adalah ....
a. kesinambungan d. laporan keuangan
b. harga perolehan e. kesatuan usaha
c. pengukuran dengan uang

4. Barang-barang yang digunakan untuk kegiatan usaha dan diperkirakan habis dipakai
dalam setahun adalah ....
a. persediaan barang d. mesin-mesin
b. peralatan e. komputer dan mesin tik
c. perlengkapan

5. Perhatikan pernyataan berikut ini dengan baik!
1. Mudah disesuaikan
2. Dapat dimengerti
3. Relevan
4. Dapat diuji
5. Netral
6. Kosisten
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Yang termasuk kriteria dari kualitas informasi keuangan adalah ....
a. 1, 2, 3 d. 2, 4, 6
b. 1, 3, 5 e. 2, 3, 5
c. 2, 3, 4

6. Laporan yang menggambarkan tentang posisi keuangan pada suatu periode berupa
harta, utang dan modal pemilik disebut ....
a. laporan laba rugi d. laporan arus kas
b. laporan perubahan modal e. laporan perubahan posisi keuangan
c. laporan neraca

7. Dapat mempermudah proses pencatatan, pengelompokan, pencarian dan penyimpanan
suatu akun merupakan ....
a. pengertian kode akun d. jenis akun
b. sifat akun e. tujuan akun
c. prinsip akun

8. Yang tidak termasuk kriteria pemberian kode akun berikut ini adalah ....
a. sederhana bentuknya
b. konsisten penggunaannya
c. bisa dijadikan kode rahasia
d. mudah diingat
e. memungkinkan adanya penambahan akun baru tanpa mengubah kode akun yang

sudah ada

9. Bila menggunakan kode desimal kelompok, kode akun piutang usaha (1.1.3). Dari nomor
tersebut angka 1 yang kedua mempunyai arti ....
a. harta d. penyertaan
b. harta lancar e. piutang usaha
c. harta tetap

10. Golongan utang lancar dalam cara pemberian nomor kode akun yaitu antara 200 - 249,
di mana akun wesel bayar memiliki kode 201. Maka cara pengkodean akun ini disebut ....
a. numerial d. desimal kode blok
b. desimal e. desimal kode kelompok
c. mnomenik

Sama halnya dengan tugas kegiatan 1, bila Anda mengerjakan tugas kegiatan 2 ini, maka
Anda dapat mencocokkan jawabannya dengan kunci jawaban modul yang tersedia pada
bagian akhir modul.
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Adapun petunjuk penilaiannya sebagai berikut.

  Jawaban Anda benar Nilai

10 100
9   90
8   80
7   70
6   60
5   50
4 40
3 30
2 20
1 10
- 0

Bila dari penilaian Anda, masih ada terdapat jawaban Anda yang salah, maka sebaiknya
Anda kembali pelajari lagi tentang materi tersebut dengan sungguh-sungguh sampai Anda
paham benar.
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PENUTUP

Senang sekali rasanya, Anda telah menyelesaikan kegiatan 2 pada modul satu ini dengan
baik. Untuk itu saya ucapkan selamat. Dengan selesainya Anda mengerjakan modul ini berarti
Anda sudah dapat memahami pengetahuan tentang perkembangan akuntansi dari sistem
kontinental menjadi sistem Anglo Saxon. Begitu pula dengan pemakai akuntansi terdiri dari
pihak intern (manajer) atau pemimpin dan pihak ekstern perusahaan seperti kreditur, investor,
karyawan, pemerintah dan lainnya.

Selain itu Anda memiliki pengetahuan tentang bidang-bidang akuntansi yang berkembang
sejalan dengan perkembangan kemajuan teknologi dan perdagangan (dunia usaha) dewasa
ini, serta mengetahui konsep dasar akuntansi seperti konsep kesatuan usaha, kesinambungan
dan lainnya.

Pada modul ini Anda juga telah memperoleh pemahaman tentang standar akuntansi keuangan
serta kewajiban suatu perusahaan dalam menyelenggarakan pembukuan di Indonesia yang
diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang pasal 6, Undang-undang Pajak tahun
2000 pasal 28 ayat 1 - 12. Tujuannya tak lain adalah dalam rangka menyajikan informasi
keuangan suatu perusahaan agar dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan suatu
keputusan ekonomi yang tepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan pihak-pihak yang
memerlukannya.

Dengan berakhirnya Anda mengerjakan modul ini, maka Anda dapat mengerjakan Tes Akhir
Modul berikut ini. Bila Anda telah menguasai materi minimal 70% dari Tes Akhir Modul,
maka Anda boleh melanjutkan ke modul berikutnya. Jika belum cobalah Anda ulang kembali
mempelajari bagian materi modul yang belum Anda kuasai atau mendiskusikannya dengan
teman Anda.

Selamat mengerjakan Tes Akhir Modul, semoga berhasil!
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Kegiatan 1
1. B   6. E
2. E   7. E
3. A   8. E
4. E   9. C
5. E 10. B

Kegiatan 2
1. E   6. C
2. E   7. E
3. B   8. C
4. C   9. B
5. C 10. D

Auditing Accounting : Akuntansi Pemeriksaan
Budgeting Accounting : Akuntansi Anggaran
Cost Accounting : Akuntansi Biaya
Financial Accounting : Akuntansi Keuangan

Management Accounting : Akuntansi Manajemen
Tax Accounting : Akuntansi Perpajakan
Public Accountant : Akuntan Umum/Akuntan Ekstern
Internal Accountant : Akuntan Intern
UNA : Ujian Nasional Akuntansi
Contra Account : Akun lawan (suatu pos neraca yang disajikan sebagai pengurang atas pos

neraca yang bersangkutan).
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