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HAND OUT 
MATA KULIAH   : MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN 
KODE MATA KULIAH  : AP 408 
BOBOT SKS   : 3 (TIGA) 
SEMESTER   : V (LIMA) 
PERTEMUAN  : 6 dan 7 
 
MATERI   : DEFINISI AKUNTANSI (ACOUNTING) 

 
A. DEFINISI AKUNTANSI 

Definisi Akuntansi dapat dirumuskan dari berbagai sudut pandang, yaitu 
dari sudut pandang pemakai jasa akuntansi, dan dari sudut proses 
kegiatannya. 
 
Dari Sudut PAndang Pemakai  
Akuntansi dapat didefinisikan sebagai ”suatu disiplin yang menyediakan 
informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secra efisien dan 
mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi’. Informasi yang 
dihasilkan akuntansi diperlukan untuk : 
1. membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan 

keputusan oleh manajemen  
2. pertangungjawaban organisasi kepada para investor, kreditur, badan 

pemerintah, dsb. 
 
Dari definisi ini dapat disimpulkan hal-hal berikutu : 
1. Akuntansi diselenggarakan dalam suatu organisasi. Informasi yang 

dihasilkan adalah informasi tentang organisasi. 
2. Informasi akuntansi sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan 

perusahaan. Informasi ini digunakan dalam pengambilan keputusan 
intern (manajemen) dan ektern (investor, kreditur) organisasi. 

 
Definisi dari sudut Proses Kegiatan 
Akuntansi didefinisikan sebagai ”proses pencatatan, penggolongan, 
peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suau 
organisasi”. Definisi ini menunjukkanbahwa kegiatan akuntansi merupakan 
tugas yang kompleks dan menyangkut bermacam-macam kegiatan. Pada 
dasarnya akuntansi harus : 
1. Mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan 

keputusan yang akan diambil 
2. Memproses atau menganalisisi data yang relevan 
3. Mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan 
 
 

B. PROSES AKUNTANSI 
Laporan Keuangan adalah hasil dari proses akuntansi. Dalam definisi 
diatas disebutkan bahwa akuntansi merupakan suatu proses yang meliputi  

1. Pencatatan 
2. Penggolongan 
3. Peringkasan 
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4. Pelaporan 
5. Penganalisaan data keuangan suatu organisasi 

 
Kegiatan pencatatan dan penggolongan adalah proses yang dilakukan 
secara rutin dan berulang-ulang setiap kali terjadi transaksi keuangan. 
Sedangkan kegiatan pelaporan dan penganalisaan biasanya hanya 
dilakukan pada waktu tertentu. 
 

C. PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI 
Informasi akuntansi harus disusun dan dilaporkan secara obyektif. Oleh 
karena itu akuntansi keuangan harus didasarkan pada standar atau 
pedoman tertentu yang telah teruji dan dapat diterima umum. 
Prinsip-prinsip akuntansi lebih merupakan suatu pedoman bertindak dan 
bisa berubah dari waktu ke waktu. 
Dari sekian banyak aturan yang terdapat dalam prinsip Akuntansi 
Indonesia, dalam hal ini ada tiga aturan yang perlu dibahas, yaitu : 

1. Konsep Entitas (Kesatuan usaha):  adalah suatu organisasi atau 
bagian dari organisasi yang berdiri sendiri, terpisah dari 
organisasi atau individu lain. Artinya, bahwa kejadian keuangan 
yang menyangkut suatu kesatuan usaha, tidak boleh dicampur 
dengan kesatuan usaha lain atau dengan pemiliknya. Konsep ini 
penting dalam menilai keadaan keuangan dan hasil usahan 
yang dicapai suatu organisasi atau bagian dari organisasi. 

2. Obyektivitas: Catatan dan laporan akuntansi harus didasarkan 
pada data yang bisa dipercaya sehingga laporan menyajikan 
informasi yang tepat dan berguna. Data yang bisa dipercaya 
adalah data yang bisa diverifikasi (diperiksa kebenarannya). 
Oleh karena itu catatan akuntansi harus didasarkan pada 
informasi yang berawal dari kegiatan yang didokumentasi dalam 
bentuk bukti yang obyektif. 

3. Cost (biaya) : Menetapkan Bahwa harta atau jasa yang dibeli 
atau diperoleh harus dicatat atas dasar biaya yang 
sesungguhnya yang disepakati dalam transaksi yang 
bersangkutan. 

 
D. LAPORAN KEUANGAN DAN PERSAMAAN AKUNTANSI 

Salah satu fungsi utama akuntansi adalah menyajikan laporan-laporan 
periodik untuk manajemen, investor, kreditur dan pihak-pihak lain. 
Laporan keuangan utama yang dihasilkan dari proses akuntansi adalah 
Neraca dan Laporan Laba-Rugi. 
Neraca dibuat dengan maksud untuk menggambarkan posisi keuangan 
suatu organisasi pada suatu saat terntentu. 
Laporan Laba-Rugi menggambarkan hasil-hasil usaha yang dicapai dalam 
suatu periode waktu tertentu. Pada umumnya kedua laporan ini disusun 
setahun sekali (tahunan), namun tidak jarang dijumpai perusahaan yang 
menyusun laporan keuangan tiap kwartal, bahkan tiap bulan. 
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Neraca 
Atau Laporan posisi keuangan adalah suatu daftar yang menggambarkan 
aktiva (harta kekayaan), kewajiban dan modal yang dimiliki oleh suatu 
perusahaan/organisasi pada suatu saat tertentu. 
Judul Neraca terdiri atas : 
1. Nama organisasi/perusahaan 
2. Nama laporan 
3. Tanggal neraca 
 
Kerangka isi laporan terdiri atas  tifa bagian yaitu Aktiva, Pasiva/Kewajiban 
dan Modal. Hal yang perlu diperhatikan dalam laporan ini adalah bahwa 
jumlah aktiva selalu sama dengan jumlah pasiva. Keseimbangan ini 
biasanya digambarkan sebagai suatu persamaan akuntansi. 
 
Aktiva 
Adalah sumber-sumber ekonomi yang dimiliki yang biasanya dinyatakan 
dalam suatu uang. Jenis sumber-sumber ekonomi lazimnya disebut harta 
perusahaan. 
Aktiva ada dua macam yaitu 

1. Aktiva Lancar, yang berupa kas, piutnag, persediaan dsb. 
2. Aktiva Tetap, yaitu tanah, gedung, mesin, dsb. 

 
Kewajiban 
Adalah utang yang harus dibayar oleh perusahaan/organisasi dengan 
uang atau jasa pada saat tertentu di masa yang kana datang. 
Dalam Neracakewajiban dilaporakan berdasarkanurutan saat 
pelunasannya. Pertama-tama dicantumkan kewajiban jangka pendek 
seperti utang dagang kepada debitur, utang wesel yang ditarik untuk 
pinjaman jangka pendek. Setelah itu, dicantumkan kewajiban jangka 
panjang seperti Hipotik dan Obligasi yang harus dibayar seluruhnya dalam 
beberapa tahun di masa yang akan datang. 
 
Modal 
Dicantumkan dalam neraca di bawah kewajiban. Modal pada hakekatnya 
merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan (aktiva perusahaan). 
 
Laporan Laba-Rugi 
Disusun dengan maksud untuk menggambarkan hasil operasi 
perusahaan/organisasi dalam suatu periode waktu tertentu. 
Laporan Laba Rugi harus diberi judul yang teridir atas: Nama 
Organisasi/Perusahaan, Nama laporan (dalam hal Ini “Laporan Laba 
Rugi), dan periode laporan. Isi laporan Laba-Rugi terdiri atas tiga 
komponen pokok yaitu : 
1. Pendapatan : adalah aliran penerimaan kas atau harta lain yang 

diterima dari konsumen/masyarakat sebagai hasil penjualan barang 
atau pemberian jasa. 

2. Biaya : adalah harga pokok barang yang dijual dan jasa-jasa yang 
dikonsumsi untuk menghasilkan pendapatan 

3. Laba : adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dengan 
biaya.  


