Chp. 17 Informasi Dan Akuntansi Keuangan
Penghitungan akuntansi
 Pencatatan, pengelompokan, peringkasan, dan interpretasi dari transaksi keuangan
untuk memberikan informasi keuangan yang diperlukan manjerial guna membuat
keputusan.

WILAYAH PENGHITUNGAN AKUNTANSI
Akuntansi manajerial
 Penghitungan akuntansi yang dipakai untuk menyajikan informasi dan analisis
untuk manajer dalam organisasi guna membantu manajer membuat keputusan.
Akuntansi keuangan
 Penghitungan akuntansi yang disiapkan untuk orang di luar perusahaan.
Annual report
: laporan keuangan tahunan yang berisi kondisi keuangan, progres keuangan, dan
ekspektasi organisasi.
Private accountant
: seorang akuntan yang bekerja untuk sebuah perusahaan.
Public accountant
: akuntan yang dibayar oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk memberikan
nasihat keuangan, mengaudit keuangan perusahaan, dll.
Auditing
 Me-review dan mengevaluasi hal-hal yang sudah tercatat yang dipakai untuk
mempersiapkan laporan keuangan.
Akuntansi perpajakan
Akuntansi pemerintahan dan organisasi nirlaba
 Penghitungan akuntansi pada instansi pemerintahan maupun organisasi yang tidak
berorientasi pada profit.

SIKLUS AKUNTANSI
1. menganalisis dokumen-dokumen keuangan

2. mencatat transaksi-transaksi dalam jurnal
3. posting jurnal ke buku besar
4. trial balance
5. mempersiapkan laporan keuangan (balance sheet. Income statement, dan
statement of cash-flow)
6. menganalisis laporan keuangan

LAPORAN KEUANGAN
Balance Sheet
 melaporkan keadaan keuangan sebuah perusahaan pada tanggal tertentu
 terdiri dari tiga akun pokok:
a. asset
: sumber daya ekonomis yang dipunyai perusahaan.
b. liabilities
: apa yang bisnis pinjam (hutang) dari orang atau perusahaan lain.
c. owner’s equity
: jumlah yang dimiliki oleh pemilik bisnis dikurangi hutang.

Income Statement
 menampilkan profit, pemasukan, pengeluaran, dan net income perusahaan.
 Net income
: sisa pemasukan setelah pajak, dan seluruh pengeluaran dibayarkan.

Statement of Cash Flow
 Melaporkan jumlah kas yang didapat dan dikeluaran yang berhubungan dengan
operasi, investasi, dan keuangan.

MENGANALISIS LAPORAN KEUANGAN
Analisis rasio
 Perhitungan dari kondisi keuangan perusahaan berdasar kalkulasi dan interpretasi
rasio keuangan pada laporan keuangan perusahaan.

o Rasio liquiditas
: seberapa cepat aset yang ada dapat dicairkan ke dalam bentuk cash.
Rumus :
Current asset
Current ratio =
Current liability
o Rasio Leverage
: mengukur seberapa banyak perusahaan dibiayai oleh dana pinjaman yang harus
dikembalikan.
Rumus :
Total liability
Debt to owner equity ratio =
Owner’s equity
o Rasio profitabilitas
: mengukur seberapa efektifnya sebuah perusahaan menggunakan asetnya untuk
meraih profit.

o Rasio Aktivitas
: mengukur seberapa efektifnya sebuah perusahaan menggunakan asetnya
Rumus :
COGS
Inventory turnover ratio =
Average inventory

