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Tujuan Pembelajaran

1. Menjelaskan tujuan pelaporan keuangan dan
mengidentifikasi laporan keuangan primer.

2. Menjelaskan fungsi standar-standar
akuntansidan peran FASB dalam membentuk
standar-standar di AS.

3. Mengenali arti penting SEC, AICPA, IRS, IASB 
bagi pelaporan keuangan.

4. Memahami signifikansi rangka konseptual
FASB dalam mengungkapakan kaulitas
informasi akuntansi yang baik, memberikan
pedoman mengenai pengakuan, pengukuran, 
dan pelaporan yang tepat.

5. Mengidentifikasi kesempatan karir yang 
berhubungan dengan pelaporan akuntansi dan
keuangan. 
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Definisi Akuntansi

Definisi akuntansi dapat dirumuskan dari dua
sudut pandang, yaitu definisi dari sudut pemakai
jasa akuntansi, dan dari sudut proses
kegiatannya.

• Dipandang dari Sudut Pemakai

Suatu disiplin yang menyediakan informasi yang 
diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara
efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu
organisasi.

• Dipandang dari Sudut Proses Kegiatan

Proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, 
pelaporan, dan penganalisisan data keuangan
suatu organisasi.
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Definisi Akuntansi

Definisi akuntansi menurut American 
Accounting Association yang diterjemahkan
sebagai berikut:

“Akuntansi adalah proses identifikasi, 
pengukuran dan penyampaian
informasi ekonomi untuk

memungkinkan pembuatan keputusan
yang jelas dan tegas oleh pemakai

informasi tersebut.”
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Definisi Akuntansi

Tujuan menyeluruh akuntansi adalah untuk memberikan
informasi yang dapat digunakan di dalam pembuatan
keputusan ekonomi.

”Akuntansi merupakan suatu aktivitas pelayanan. 
Fungsinya adalah untuk memberikan informasi 
kuantitatif, pada dasarnya bersifat finansial, 
mengenai entitas ekonomi yang dimaksudkan 
menjadi bermanfaat dalam membuat keputusan 
ekonomi dalam membuat pilihan beralasan di 
antara jalannya tindakan alternatif”
(Statement of the Accounting Principles Board No. 4, p. 8)
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Ciri-Ciri Penting dari Definisi

APB:

• Akuntansi memberikan suatu pelayanan vital 
dalam lingkungan bisnis.

• Akuntansi pada dasarnya berhubungan 
dengan informasi keuangan kuantitatif yang 
digunakan dalam hubungannya dengan 
evaluasi kualitatif dalam membuat 
keputusan.

• Informasi akuntansi digunakan dalam 
membuat keputusan mengenai bagaimana 
mengalokasikan sumber langka.

• Mempengaruhi keputusan ekonomi mengenai
masa yang akan datang dengan menganalisa
informasi di masa lampau.

Akuntansi:
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Pemakai Informasi Akuntansi

Stakeholders, semua pihak yang 
tertarik/berkepentingan dengan kinerja/financial 
health suatu perusahaan.

• Internal users, pihak-pihak dalam sebuah
perusahaan yang menggunakan informasi
akuntansi untuk membuat keputusan-keputusan
secara langsung yang mempengaruhi operasi
internal perusahaan.

• External users, pemakai laporan keuangan sebuah
perusahaan yang berada di luar perusahaan yang 
menggunakan informasi akuntansi untuk
membuat keputusan-keputusan yang 
berhubungan dengan usahanya. 
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Pemakai Informasi Akuntansi

Konsumen

Pemerintah

Investor

Perkumpulan/

Asosiasi

Analis

Kreditor

Pemasok/ 

Supplier

Pesaing

Dewan Komisaris

Manajemen

Pegawai/karyawan
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Cabang Akuntansi

• Management accounting berhubungan

dengan pelaporan keuangan untuk

pemakai internal.

• Financial accounting berhubungan dengan

pengembangan dan komunikasi informasi

keuangan untuk pemakai eksternal.
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Pelaporan Keuangan

PSAK No.1 par 05

Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum

adalah memberikan informasi tentang posisi

keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan

yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan

pengguna laporan dalam rangka membuat

keputusan-keputusan ekonomi serta

menunjukkan pertanggungjawaban

(stewardship) manajemen atas penggunaan

sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada

mereka.
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Pelaporan Keuangan

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu
laporan keuangan menyajikan informasi
mengenai perusahaan yang meliputi:

- Asset

- Kewajiban

- Ekuitas

- Pendapatan dan beban termasuk keuntungan
dan kerugian

- Arus kas
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Komponen laporan Keuangan

PSAK No.1 par 07

Laporan keuangan yang lengkap terdiri atas

komponen –komponen berikut ini:

(a) Neraca

(b) Laporan laba rugi

(c) Laporan perubahan ekuitas

(d) Laporan arus kas

(e) Catatan atas laporan keuangan
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Pelaporan Keuangan
Neraca (balance 

sheet), melaporkan

sebagai bagian dari

suatu titik tertentu, 

sumber sebuah

perusahaan (assets), 

kewajiban perusahaan

(liabilities), dan

perbedaan bersih

antara assets & 

liabilities yang 

menunjukkan modal 

pemilik (owners 

equity).

Neraca (balance 

sheet), melaporkan

sebagai bagian dari

suatu titik tertentu, 

sumber sebuah

perusahaan (assets), 

kewajiban perusahaan

(liabilities), dan

perbedaan bersih

antara assets & 

liabilities yang 

menunjukkan modal 

pemilik (owners 

equity).

Laporan Laba Rugi

(income statement)

melaporkan, untuk

suatu interval tertentu, 

net assets yang 

dihasilkan melalui

operasi bisnis

(revenues), net assets

yang dikonsumsi

(expenses), dan

perbedaanya disebut

net income.

Laporan Laba Rugi

(income statement)

melaporkan, untuk

suatu interval tertentu, 

net assets yang 

dihasilkan melalui

operasi bisnis

(revenues), net assets

yang dikonsumsi

(expenses), dan

perbedaanya disebut

net income.

Laporan arus kas

(statement of cash 

flows) melaporkan, 
untuk suatu periode

tertentu, jumlah kas

yang dihasilkan dan

dikonsumsi oleh suatu

perusahaan melalui

tiga aktivitas; operasi, 

pendanaan, dan

investasi. 

Laporan arus kas

(statement of cash 

flows) melaporkan, 
untuk suatu periode

tertentu, jumlah kas

yang dihasilkan dan

dikonsumsi oleh suatu

perusahaan melalui

tiga aktivitas; operasi, 

pendanaan, dan

investasi. 

Catatan pada laporan keuangan (notes to 

financial statements), informasi tambahan

yang mengungkapkan asumsi-asumsi

akuntansi serta perkiraanya
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Peran Auditor

• Auditor adalah seorang akuntan publik eksternal 
yang disewa oleh sebuah perusahaan untuk secara 
independen terhadap manajemen dan akuntan 
internal, memeriksa laporan keuangan perusahaan 
dan mengeluarkan opini mengenai kewajaran 
(fairness) laporan keuangan dan ketaatannya 
terhadap prinsip-prinsip akuntansi.

• Opini auditor merupakan laporan mengenai 
kewajaran laporan keuangan sebuah perusahaan, 
yang dikeluarkan oleh seorang auditor setelah 
meninjau (review) catatan keuangan perusahaan.
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Opini Auditor

• Unqualified

• Unqualified with explenatory

• Qualified

• No opinion

• Adverse
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Pengembangan Standar-

Standar Akuntansi

Kebutuhan untuk Membuat standar

Kontroversi utama dalam penetapan 

standar akuntansi adalah ”Peraturan 

siapa yang harus dipatuhi, dan apa 

peraturannya?”
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GAAP

Seperangkat standar yang dapat diterima 

oleh umum dan dapat dipraktekkan secara 

universal. 

Seperangkat standar itu dinamalan prinsip-

prinsip akuntansi yang diterima umum 

(generally accrpted accounting principles-

GAAP). 
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Pihak-Pihak yang Terlibat 

dalam Penetapan Standar

Empat organisasi yang berperan besar 

dalam pengembangan standar akuntansi 

keuangan (GAAP) di A.S. adalah sebagai 

berikut :
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Securities Exchange 

Commission (SEC)

• Dibentuk oleh A.S. ketika pasar saham runtuh tahun 1929 dan
perekonomian nasional mengalami depresi besar (great 
depression)

• SEC dibentuk dengan UU parlemen (congress) pada tahun
1934. Peran utamanya adalah untuk mengatur pengeluaran dan
perdagangan efek oleh perusahaan kepada masyarakat umum.

• Melindungi kepentingan investor dengan menjamin
penyingkapan (disclosure) penuh dan wajar.

• Memiliki wewenang hukum khusus untuk mengukuhkan
standar-standar akuntansi untuk berbagai perusahaan yang 
hendak mengeluarkan saham di AS.
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Financial Accounting Standards 

Board (FASB)
• Badan non-pemerintah (swasta) yang terdiri 7 

Anggota (full-time) yang independen dari berbagai
latar belakang, akuntansi profesional, bisnis, 
pemerintah dan akademisi. 

• FASB bertanggungjawab untuk mengkaji isu-isu
akuntansi dan membentukan standar-standar
akuntansi.

• Standar-standar ini diterbitkan sebagai Laporan
Standar Akuntansi Keuangan (Statement of Financial 
Accounting Standards)

• FASB juga mengeluarkan Laporan Konsep-konsep
Akuntansi Keuangan (Statement of Financial 
Accounting Concepts) yang memberikan Conceptual 
Framework dimana standar akuntansi khusus dapat
dikembangkan.
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American Institute of Certified 

Public Accountants (AICPA)
• Organisasi profesional para akuntan publik
bersertifikat (Certified Public Accountant 
[CPA]). 

• Didirikan pada tahun 1887, dan
menerbitkan jurnal bulanan, Journal of 
Accountancy.

• AICPA memeliki beberapa tanggung jawab
penting, diantaranya:
– sertifikasi

– pendidikan berkesinambungan untuk CPA

– kontrol kualitas

– pembentukan standar
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Internal Revenue Service

• The Internal Revenue 
Service (IRS)  adalah
agen pemerintah AS 
yang bertanggung
jawab untuk
menyelenggarakan
peraturan pajak
pendapatan.

• Walaupun akuntansi
keuangan dan
akuntansi pajak
penghasilan tidak
sama tetapi keduanya
masih berhubungan
erat.
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International Accounting 

Standards Board (IASB)

• Terbentuk pada tahun 1973 untuk
mengembangkan berbagai standar
akuntansi seluruh dunia.

• Anggotanya tediri dari berbagai perwakilan
dari US, UK, France, Germany, Sweden, 
Canada, Australia, South Africa dan Japan.

• Standar yang dibuat IASB disebut
International Financial Reporting Standards
(IFRSs).
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Kerangka Konseptual

Akuntansi

• Landasan teoritis yang mendasari standar-

standar dan praktik akuntansi, mencakup

tujuan-tujuan, konsep-konsep

fundamental, dan pedoman implementasi.

• Ketika akuntan menghadapi isu-isu

akuntansi yang tidak dilindungi oleh GAAP, 

mereka harus melihat krangka konseptual

(conceptual framework) sebagai pedoman.
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Kerangka Konseptual

Akuntansi

• FASB mengeluarkan concepts statements
yang memberi landasan bagi kerangka
konseptual:
- Tujuan. Apakah tujuan pelaporan keuangan?

- Karakteristik Kualitatif. Apakah kualitas dari

informasi keuangan yang bermanfaat?

- Unsur-unsur. Apakah assets? Liabilities? 

Expense?

- Pengakuan, pengukuran, pelaporan. Bagaimana

definisi tujuan, kualitas dan unsur-unsur

diimplementasikan?
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Tujuan Pelaporan Keuangan

• Kegunaan (Usefulness)

• Dapat dipahami (Understandability)

• Pengguna yang dituju

(Target audience: investors and creditors)

• Penilaian arus kas masa yang akan datang
(Assessing future cash flows)

• Mengevaluasi sumber daya ekonomi
(Evaluating economic resources)

• Fokus Primer pada Laba

(Primary focus on earnings)
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Karakteristik Kualitatif

Informasi Akuntansi

• Keuntungan
lebih besar
daripada biaya

• Relevansi

• Reliabilitas
(keandalan)

• Komparabilitas
(dapat
dibandingkan)

• Materialitas
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Unsur-Unsur laporan

Keuangan
• Aktiva (Assets)

• Kewajiban (Liability)

• Equity (net assets)

• Pendapatan
(Earning)

• Biaya (Expense)

• Keuntungan (Gain)

• Kerugian (Loss)

• Investasi oleh Pemilik

• Pembagian kepada Pemilik

• Pendapatan Komrehensif
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Pengakuan

• Pengakuan (Recognition)- Mengestimasi dan
melakukan penilaian ke dalam suatu angka dan
kemudian menggunakan angka tersebut untuk
membuat journal entry. 

• Kriteria Pengakuan (Recognition Criteria)- Sebuah
item harus dapat diakui secara formal, bila
memenuhi salah satu dari definisi berbagai unsur
laporan keuangan.
– Contoh : piutang harus memenuhi definisi aktiva (assets) 
untuk dicatat dan dilaporkan pada sebuah neraca.

• Disclosure- Pelaporan rinci sebuah transaksi di
dalam catatan laporan keuangan. Mengabaikan
journal entry dan hanya bergantung pada catatan
untuk menyampaikan informasi kepada pengguna. 
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Pengukuran

• Lima atribut pengukuran (measurement):

1. Biaya Historis (Historical cost)

2. Biaya penggantian berjalan (Current 

replacement cost)

3. Nilai pasar lancat (Current market value)

4. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net 

realizable value)

5. Nilai diskonto (Present (or discounted) 

value)
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Pelaporan

• Untuk mencapai tujuan laporan keuangan,  
laporan keuangan harus terdiri dari:

1. Posisi keuangan pada akhir periode

2. Pendapatan(Earnings/net income) selama periode
itu.

3. Arus kas (Cash flows) selama periode itu.

4. Investasi dengan dan distribusi kepada pemilik
dalam equitas selama periode itu.

5. Pendapatan komprehensif (Comprehensive 
income) untuk periode itu.
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Asumsi-asumsi Tradisional

Akuntansi
• Krangka konseptual FASB dipengaruhi oleh

beberapa asumsi yang mendasari meskipun
asumsi-asumsi ini tidak diungkapakan secara
eksplisit dalam framework. Lima asumsi dasar
tersebut adalah: 

1. Entitas ekonomi (Economic entity)

2. Kelangsungan perusahaan (Going concern)

3. Transaksi dengan menjaga jarak (Arm’s-length 
transactions)

4. Unit moneter stabil (Stable monetary unit)

5. Periode Akuntansi (Accounting period)
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Careers in Financial Accounting 

1. Akuntan publik (Public 

Accounting)

2. Akuntan Perusahaan 

(Corporate Accounting)

3. Pemakai (analyst, 

banker, consultant)


