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Psak 1 Penyajian Laporan Keuangan Staff Ui
Book Chapter Abdimas Jilid 2: Ekonomi dan Ilmu Administrasi
Perkembangnya industri perbankan syariah dipengaruhi oleh para stakeholder.
Stakeholder memiliki peranan terpenting terhadap penilaian suatu organisasi.
Stakeholder dari perbankan syariah, yaitu Bank Indonesia sebagai pengatur dan
pengawas bank, Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Pengawas Syariah
(DPS), perguruan tinggi atau lembaga akademis yang berkaitan dengan
pendidikan ekonomi dan keuangan syariah dan masyarakat pada umumnya.
Masyarakat merupakan pengguna langsung jasa perbankan syariah sehingga
memiliki penilaian yang signifikan terhadap operasi yang dilakukan oleh
perbankan syariah. Dalam fenomena ini penulis, melalui buku ini, berupaya
membangun teori yang berkaitan dengan audit bank syariah, yang kelak teori
demi teori dapat memberikan makna yang berarti terutama dalam pelaksanaan
audit bank syariah. Dengan demikian, pembaca diharapkan dapat memperluas
cakrawala berpikir baik itu dalam memahami kegiatan audit, operasional bank
syariah dan mengatasi tantangan ekonomi dalam dunia perbankan yang terus
berkembang secara dinamis ini. Buku persembahan penerbit
PrenadaMediaGroup
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Buku ini membantu mahasiswa tingkat akhir menyusun skripsi dengan mudah
dan cepat memanfaatkan dua software penting, yaitu MS Word dan SPSS.
Pembahasan yang dikupas antara lain: • Pengaturan paragraf, numbering, daftar
pustaka. • Penulisan footer dan kutipan. • Sistem penomoran pada skripsi. •
Perancangan tabel. • Pengenalan SPSS. • Pengolahan statistik deskriptif
memanfaatkan SPSS. • Uji Kolmogorov-Smirnov, Ramsey Test. • Statistik
Inferensial Non Parametrik. • Statistik Inferensial Parametrik. Melalui materi yang
disajikan, diharapkan proses penulisan skripsi menjadi lebih cepat, mudah, dan
praktis. Beberapa file latihan SPSS yang dibahas di dalam buku dapat diunduh di
alamat www.thinkjubilee.com/download/.
Gagasan utama dari buku ini adalah memberikan panduan kepada pengusaha
untuk melakukan manajemen pembukuan dengan benar sesuai PSAK, dan bisa
berguna hasil laporannya untuk internal dan external. Bagi para pengusaha,
akademisi, praktisi dan pengusaha silahkan dibeli dan dibaca buku ini, karena
memberikan gambaran dari bukti transaksi sampai proses akuntansi dan menjadi
laporan keuangan dengan simple dan apik. ? Judul: Teori Akuntansi ?Penulis :
Dr. Taufan Maulamin, S.E, Ak, MM dan Sartono, S.E.,Ak.,MA ? Penerbit : CV.
HWC Grup (HWC Publisher)
Buku ini pertama-tama membahas mengenai persekutuan (partnership), secara
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lengkap dibahas dari pembentukan sampai dengan likuidasi. Hal ini perlu
diketahui oleh mahasiswa karena persekutuan masih banyak di Indoensia dalam
bentuk UMKM yang menggunakan modal sendiri tanpa menerbitkan saham dan
lain-lain. Oleh karenanya, harus ditegaskan secara hukum, bagaimana
pengikatannya antar-anggota, yang dibahas dalam Bab 1 yaitu pembentukkan
persekutuan. Setelah dibentuk, bagaimana mengoperasikan persekutuan
tersebut, standar apa yang digunakan, dan bagaimana pendistribusian laba yang
diperoleh dibahas pada Bab 2. Sesuai dengan karakteristik persekutuan yaitu
limited life maka kemungkinan terjadi pembubaran yang dibahas di Bab 3 yaitu
apabila ada anggota yang akan masuk atau ada anggota yang mengundurkan
diri. Pembahasan selanjutnya mengenai persekutuan diakhiri dengan likuidasi,
dibahas pada Bab 4 dan Bab 5. Pembahasan selanjutnya mengenai joint venture
(usaha patungan) yang mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan
persektuan, namun ini dalam skala besar yang berbentuk perusahaan untuk
mengelola suatu proyek dengan pendanaan cukup besar yang dikelola bersama,
baik secara jangka panjang maupun jangka pendek. Joint venture bisa berbentuk
permanen atau temporer, tergantung objek yang dikelola. Hal ini dibahas dalam
Bab 6. Bab 7 membahas mengenai konsinyasi, ini pun masih relevan dengan
kondisi ekonomi sekarang dimana masih banyak kegiatan bisnis yang dilakukan
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dengan cara konsinyasi, baik bersifat sementara atau memang proses bisnisnya
harus dilakukan dengan cara konsinyasi. Sistem ini biasanya terjadi pada
perusahaan jasa transportasi (logistik) dan perusahaan yang bergerak di bidang
percetakan dan fesyen. Sementara Bab 8 dan Bab 9 membahas penjualan
angsuran (installment), hal ini juga masih banyak dilakukan oleh perusahaan,
tidak hanya di bidang real estate, tetapi sekarang sudah ke semua produk
kebutuhan rumah tangga. Hal ini juga terkait dengan daya beli masyarakat dan
penghasilan yang terbatas maka dibahas bagaimana membeli kendaraan secara
angsuran, yang secara detil dibahas pada Bab 9. Bab 10 dan bab 11 membahas
mengenai perusahaan yang sudah berkembang dengan membentuk cabang.
Bagaimana akuntansi untuk cabang dan pusat secara standar akuntansi dan
bagaimana menyusun laporan keuangan gabungan antara kantor pusat dan
kantor cabang. Saat ini pun banyak perusahaan yang mempunyai cabang, dan
bagian akuntansi mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan
gabungan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam buku ini dipandu bagaimana
menyusun laporan keuangan gabungan secara sistematis. Buku persembahan
penerbit Bypass
Judul : Corporate Social Responsibility Dalam Pajak Penghasilan Penulis : Astri
Sulistiani Risnaedi, M.Pd Suparna Wijaya, S.E., Ak., M.M., CPA, CTA, CLI, CSF,
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BKP Felicia Devi Anna Santi Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 130 Halaman No
ISBN : 978-623-6233-64-0 SINOPSIS Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
(TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk peran
serta perusahaan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan timbal balik
perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan. Perlakuan atas biaya yang
dikeluarkan perusahaan juga akan mempengaruhi jumlah penghasilan kena
pajak untuk menentukan besarnya pajak penghasilan. Dalam peraturan
perpajakan di Indonesia, Istilah TJSL/CSR tidak disebutkan secara langsung,
termasuk pula mengenai perlakuan pajak atas biaya TJSL/CSR. Namun, apabila
dilihat dari karakteristiknya maka TJSL/CSR dapat dikategorikan ke dalam
beberapa biaya yang diperbolehkan sebagai deductible expense. Meskipun
ketentuan terkait pelaksanakan TJSL/CSR telah diatur secara tegas dalam Pasal
74 UU Perseroan Terbatas dan Pasal 15 huruf b UU Penanaman Modal, namun
hal tersebut belum didukung oleh aturan perpajakan. Buku ini menyuguhkan
hasil tinjauan deductible expense dalam biaya Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan berdasarkan pandangan para akademisi, peneliti, serta praktisi
perpajakan. Dalam buku ini dibahas bagaimana penerapan prinsip taxabledeductible pada biaya TJSL/CSR, alternatif apa yang dapat dilakukan
perusahaan dalam membebankan biaya TJSL/CSR, dan alternatif yang dapat
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dilakukan pemerintah untuk menyelaraskan antara kebijakan TJSL/CSR dengan
hukum pajak terkait pembebanan biaya TJSL/CSR. Metode penelitian yang
digunakan dalam buku ini adalah metode penelitian kualitatif. Narasumber dalam
penelitian ini terdiri dari dosen Politeknik Keuangan Negara STAN, pegawai
Direktorat Jenderal Pajak, dan narasumber lainnya yang merupakan akademisi,
peneliti, serta praktisi perpajakan.
Akuntansi Perpajakan memberikan gambaran mengenai perlakuan transaksi
beda tetap dan beda waktu antara transaksi komersial dan transaksi fiskal
Akuntansi Perpajakan akuntansi perpajakan tidak hanya menjelaskan cara
penjurnalan per akun dan pasal, namun juga contoh perhitungan. Sistematika
buku ini dimulai dari dasar akuntansi perpajakan, KUP, akuntansi pajak kas
bank, akuntansi piutang, akuntansi persediaan, akuntansi pajak investasi jangka
pendek, akuntansi pajak investasi jangka panjang, Pembahasan berikutnya
tentang akuntansi aktiva tetap, akuntansi pajak sekuritas, akuntansi pajak
kewajiban, akuntansi pajak ekuitas, akuntansi pajak penghasilan, akuntansi
pajak biaya, akuntansi PSAK 46
Buku ini terdiri dari 14 bab yang menjelaskan secara gamblang tentang Filsafat Teori
Akuntansi dengan penjabaran sebagai berikut: BAB 1 FILSAFAT ILMU AKUNTANSI
BAB 2 PENGENALAN TERHADAP TEORI AKUNTANSI BAB 3 PERUMUSAN TEORI
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AKUNTANSI BAB 4 SEJARAH KELEMBAGAAN BAB 5 KERANGKA KONSEPTUAL
BAB 6 STANDAR AKUNTANSI : IFRS DAN SAK ETAP BAB 7 STRUKTUR TEORI
AKUNTANSI BAB 8 UNIFORMITY DAN DISCLOSURE BAB 9 LAPORAN LABA-RUGI
BAB 10 NERACA BAB 11 LAPORAN ARUS KAS BAB 12 AKUNTANSI PAJAK
PENGHASILAN, DANA PENSIUN, DAN LEASING BAB 13 AKUNTANSI INFLASI DAN
INTERNASIONAL BAB 14 RELIGUITY AKUNTANSI SEBAGAI PEREDAM KUASA
DAN HASRAT MANUSIA
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 1 September 2007Penerbit SalembaEkonomi
Bisnis Menurut Perspektif Islam dan KonvensionalPenerbit Peneleh
BUKU ini secara spesifik berisi soal-soal latihan yang disertai dengan kertas kerjanya.
Keanekaragaman dari kumpulan latihan soal-soal yang disajikan dalam buku ini
merupakan bentuk aplikasi langsung dari teori akuntansi keuangan, khususnya teori
akuntansi keuangan yang ada pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1.
Teori akuntansi keuangan tidak akan dapat dipahami secara sempurna tanpa
mengetahui secara pasti bagaimana penerapan teori akuntansi keuangan yang
sesungguhnya dalam keseharian praktik akuntansi yang lazim. Dengan latihan soalsoal ini diharapkan pembaca akan dapat menguasai secara lebih mendalam mengenai
sebuah teori akuntansi keuangan. Penulis tidak merasa berpretensi bahwa latihan soal
yang ditulis ini murni merupakan karangan yang orisinil. Apabila tidak didukung oleh
buku yang ditulis para ahli seperti yang tercantum dalam daftar pustaka ini tidak akan
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terbit. Dengan demikian, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesarbesarnya kepada para ahli tersebut. Harapan penulis dengan latihan soal yang ada
dapat membantu para mahasiswa untuk memahami dan dapat membuat laporan
keuangan suatu perusahaan. Semoga dengan terbitnya buku ini dapat bermanfaat bagi
mereka yang berkepentingan atau mereka yang ingin memperluas pengetahuan
tentang akuntansi keuangan. Buku ini tentu saja tidak luput dari kekurangan dan
kelemahan, baik dari sisi penulisan tata bahasa ataupun kekayaan dari macam-macam
tipe soal latihan akuntansi keuangan.
Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena berkembangnya riset
tentang kualitas pelaporan keuangan, baik di luar negeri maupun di dalam negeri,
sementara referensi yang mendukung, khususnya dalam bentuk buku, masih terbatas
jumlahnya. Di Indonesia, riset ini berkembang seiring dengan pemberlakuan sejumlah
standar akuntansi untuk menyusun laporan keuangan di berbagai organisasi, terutama
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berbasis IFRS yang diberlakukan pada
perusahaan go-public mulai tahun 2012. Buku ini menjelaskan kualitas pelaporan
keuangan secara komprehensif. Dimulai dari fenomena kasus pelaporan keuangan
yang terjadi di luar dan di dalam negeri. Kemudian konsep kualitas pelaporan yang
menjelaskan apa itu laporan keuangan, pelaporan keuangan dan kualitas pelaporan
keuangan. Selanjutnya adalah pengujian kualitas pelaporan keuangan yang
memaparkan berbagai dimensi dan pengukuran dalam pengujian kualitas pelaporan
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keuangan. Terakhir adalah dua bab yang membahas faktor penentu dan dampak
ekonomi kualitas pelaporan keuangan. Buku persembahan penerbit
PrenadaMediaGroup
Buku ini menguraikan tentang konsep, manfaat, dan bentuk setiap tahapan dalam
siklus akuntansi. Tujuan penyusunan buku untuk membantu memberikan dasar bagi
pembaca untuk memahami tentang standar akuntansi, persamaan dasar akuntansi,
pendebitan dan pengkreditan, dan siklus akuntansi (bukti-bukti transaksi, pencatatan
transaksi, posting buku besar, penyusunan neraca saldo, jurnal penyesuaian,
penyusunan laporan keuangan, jurnal penutup, dan jurnal pembalik) dengan
berdasarkan pada SAK ETAP dan IFRS. Siklus akuntansi yang dibahas adalah entitas
jasa, entitas dagang, dan entitas manufaktur. Untuk entitas dagang dan entitas
manufaktur dibahas dengan menggunakan dua metode pencatatan, yaitu metode
periodik dan metode perpetual. Buku ini memandu pembaca memahami tahapantahapan dalam siklus akuntansi. Penyajian materi sangat lengkap dan setiap
pembahasan tahapan siklus akuntansi disertai dengan berbagai macam contoh dan
pembahasannya. Hal ini akan memberikan pondasi yang kuat untuk pembaca. Buku ini
terdiri dari 13 bab dan setiap bab terdapat soal pertanyaan dan soal latihan.
Jenuh menjalani rutinitas itu-itu saja? Produktivitas menurun? Lakukan kegiatan yang
disukai dan menghasilkan uang! Melakukan kegiatan berdasarkan passion yang
meng?hasilkan pen?dapatan rutin adalah mimpi semua orang. Bagaimana caranya?
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Buku ini akan memaparkan cara membuat kegiatan yang sekadar hobi dapat
dikonversi menjadi profesi atau bisnis. Dilengkapi tips untuk memulai,
mengembangkan, dan menghasilkan, serta bab bonus cara menghitung harga pokok
penjualan dan perhitungan laba rugi. Segera miliki buku ini!
The Kieso, Weygandt, Warfield, Young, Wiecek: Intermediate Accounting text has an
outstanding reputation as “THE” text for the course and is viewed as a reliable
resource by accounting students, faculty and professionals. After listening carefully to
instructors and students alike, and after having built on what we have learned over
eight successful editions and more than 25 years of being the market leader, we are
confident that the Ninth Edition is the best one yet! The integration of the new
International Accounting Standards and their comparison with the new Private Entity
GAAP, enhances the main goal of the book “ to help students understand, prepare and
use financial information by linking education with the ’real-world‘ accounting
environment”. Our industry-experienced and leading-edge author expertise in the field
of IFRS, combined with an update of the text’s technical content ensures that
accounting faculty and students can continue to rely on Kieso, especially during a time
of change. Even though the rapidly changing landscape of Canadian and international
accounting is a focus of the text, the authors continue their emphasis on helping
students understand the core concepts that are at the heart of the accounting
profession. The chapters are interesting, informative and pedagogically sound. Clear
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explanations of important issues, concepts, and business transactions are provided,
followed by examples of how these are applied in practice. Interesting examples show
how the resulting numbers are used, and how “real life” Canadian companies actually
account for and report their accounting transactions and results.
Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi
kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang
dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang
digunakan dalam memilih keputusan terbaik di antara beberapa alternatif keputusan.”
Akuntansi berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Pada periode
pertama akuntansi hanyalah bentuk record keeping yang sangat sederhana.
Maksudnya hanya untuk pencatatan dari apa saja yang terjadi dalam dunia bisnis saat
itu. Periode kedua merupakan penyempurnaan dari periode pertama, dikenal dengan
masa lahirnya double entry book keeping. Pada periode terakhir banyak sekali
perkembangan pemikiran akuntansi yang bukan lagi sekedar masalah debit kiri – kredit
kanan, tetapi sudah masuk kedalam kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi
yang luar biasa juga berdampak pada perubahan ilmu akuntansi modern.
Buku ini disusun dengan memperhatikan Struktur Kurikulum SMK berdasarkan
Kurikulum 2013 edisi revisi spektrum PMK 2018 dan jangkauan materi sesuai dengan
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar untuk kelompok C3 Kompetensi Keahlian. Buku
ini diharapkan memiliki presisi yang baik dalam pembelajaran dan menekankan pada
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pembentukan aspek penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh.
Materi pembelajaran disajikan secara praktis, disertai soal-soal berupa tugas mandiri,
tugas kelompok, uji kompetensi, dan penilaian akhir semester gasal dan genap. Buku
ini disusun berdasarkan Pemendikbud No 34 tahun 2018 Tentang Standar Nasional
Pendidikan SMK/MAK, pada lampiran II tentang standar Isi, lampiran III tentang
Standar Proses dan lampiran IV tentang Standar Penilaian. Acuan KI dan KD mengacu
pada Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan
Kebudayaan No: 464/D.D5/Kr/2018 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar.
Berdasarkan hasil telaah ilmiah, buku ini sangat sistematis, bermakna, mudah
dipelajari, dan mudah diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Ditinjau dari
aspek isi, buku ini cukup membantu siswa dalam memperkaya dan mendalami materi.
Pemakaian buku ini juga dapat menantang guru untuk berinovasi dalam pembelajaran
sesuai konteks di kelas masing-masing.
Buku Akuntansi Pengantar 1 ini membahas mengenai pemahaman akuntansi dan
siklus akuntansi; laporan keuangan; persamaan akuntansi dan analisis transaksi;
penjurnalan, pembukuan, dan neraca saldo; penyesuaian dan jurnal koreksi; neraca
lajur; laporan keuangan dan jurnal penutup; akuntansi untuk perusahaan dagang
(perpetual); akuntansi untuk perusahaan dagang (periodik); jurnal khusus dan akun
pembantu; akuntansi perusahaan manufaktur; serta akuntansi berbasis komputer. Buku
ini sangat tepat digunakan oleh mahasiswa di bidang Akuntansi ataupun praktisi karena
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materi antarbabnya sangat komprehensif. Buku ini disertai dengan pemaparan materi
terbaru yang disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
yang berlaku di Indonesia. Lebih dari itu, buku ini dilengkapi dengan latihan soal dan
kasus untuk memperdalam pemahaman masing-masing bab. Untuk menambah
kekayaan ilmu pengetahuan terkait dengan praktik akuntansi, dalam buku juga dibahas
tentang penyusunan laporan keuangan berbasis komputer, yaitu membahas mengenai
pengenalan terhadap salah satu software akuntansi yang bernama MYOB.
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki peran yang signifikan dan strategis bagi
perekonomian Indonesia. Serupa dengan air bag pada kendaraan roda 4, keberadaan
sektor ini mampu menjaga keselamatan negara di tengah hantaman krisis ekonomi.
Pada saat itu keberadaan UKM terbukti mampu bertahan dari krisis bahkan berperan
menjadi motor penggerak perekonomian paska terjadinya krisis ekonomi (Hadiyati,
2010; Kristiyanti, 2012; Sudaryanto et al., 2014). Peran tersebut terkait dengan
potensinya yang besar dalam serapan tenaga kerja, dan Pendapatan Domestik Bruto
(PDB) nasional (Munizu, 2013). Kementerian Koperasi dan UKM (2018) menyebutkan
bahwa jumlah Usaha Mikro sejumlah 63,5 juta unit, Usaha Kecil sejumlah 783.132 unit,
dan Usaha Menengah 60.702 unit. Jumlah serapan tenaga kerja UKM di level nasional
mencapai 97% (Kementerian Koperasi dan UKM, 2017). Selanjutnya, kontribusi UKM
terhadap PDB nasional mencapai 60% (BPS, 2016). UKM nasional, dalam
perkembangannya menghadapi beberapa permasalahan dan sekaligus tantangan.
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Permasalahan yang dihadapi oleh UKM di Indonesia meliputi: 1. Aksesibilitas (modal,
informasi- teknologi, pasar, dan faktor produksi lainnya), 2.Kualitas SDM rendah, 3.
Produktivitas rendah, dan 4. Daya saing rendah (Bismala, 2007; Hartono & Hartomo,
2014). Liberalisasi ekonomi dan keterbukaan teknologi informasi merupakan ekosistem
baru yang harus disikapi dengan baik oleh UKM. Kondisi tersebut memunculkan
beragam tantangan yang harus dihadapi oleh UKM, seperti halnya ketatnya persaingan
pasar domestik akibat serbuan dari produk luar negeri, rendahnya perlindungan
pemerintah terhadap UKM, persaingan di pasar input produksi, dan daya saing produk
UKM (Hartono & Hartomo, 2014). Dengan demikian perlu adanya kegiatan untuk
menguatkan faktor-faktor yang pendukung UKM agar mampu bersaing dan berhasil
melalui permasalahan maupun tantangan tersebut. Faktor-faktor tersebut di antaranya
adalah SDM pengelola, permodalan, teknologi dan peralatan, kemampuan manajerial &
pemasaran, kontinuitas bahan baku, dan teknologi informasi (Bismala, 2007). Problem
besar lainnya yang menghantam perkembangan dan stabilitas UKM adalah Pandemi
Covid-19. Laporan dari Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD) menekankan bahwa pandemi ini menghadirkan hantaman besar bagi
perekonomian global yang ditandai dengan terhentinya kegiatan produksi di banyak
negara, merosotnya tingkat konsumsi masyarakat, berkurangnya kepercayaan
konsumen secara drastis dan runtuhnya bursa saham. Tanda-tanda tersebut mengarah
pada satu kata, yaitu ketidak pastian. Bagi pelaku usaha, ketidak pastian ini adalah
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masalah besar yang menghambat laju pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya
bagi Indonesia, konsekuensi yang harus dihadapi adalah ancaman krisis perekonomian
nasional. Berbeda dengan krisis ekonomi besar yang pernah mengancam Indonesia
sebelumnya. Ancaman tersebut saat ini dapat dikatakan berdampak besar bagi
eksistensi UMKM Indonesia. Penurunan jumlah konsumsi yang berdampak pada
pengurangan target produksi berimbas pada pengurangan jumlah tenaga kerja. Satu
mata rantai setan yang sulit untuk diputus, melihat dan menimbang kondisi yang terjadi
saat ini dan kemungkinan memburuknya kondisi pandemi di masa mendatang.
buku ini diawali dengan perkembangan industri perkebunan sejak zaman Belanda, era
nasionalisasi, sampai dengan pengelolaannya secara profesional, dan dengan
memperhatikan juga perkembangan ilmu akuntansi yang sudah dimulai sejak
digunakannya tata buku tunggal, tata buku berpasangan, akuntansi berbasis Generally
Accepted Accounting Principles (GAAP), sampai dengan akuntansi berbasis
International Financial Reporting Standards (IFRS).
"Laporan keuangan amat penting bagi sebuah perusahaan, antara lain untuk mengukur
kapabilitas perusahaan dalam menjalankan operasinya, untuk mengetahui dan
memperbaiki kelemahan perusahaan, untuk mengetahui divisi atau bagian perusahaan
yang kinerjanya perlu ditingkatkan, untuk menutup atau mengembangkan sebuah
cabang, untuk melakukan rencana strategis ke depan, seperti merger atau divestasi,
dan untuk melakukan efisiensi operasi. Dalam hal ini, akuntansi diperlukan sebagai
Page 15/22

File Type PDF Psak 1 Penyajian Laporan Keuangan Staff Ui
infrastruktur dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Dalam
menghadapi persaingan antarperusahaan yang semakin meningkat saat ini, para
pengambil keputusan perlu memahami terminologi dan konsep-konsep akuntansi
dalam laporan keuangan. Mereka perlu mengetahui cara menggunakan informasi
laporan keuangan secara efektif dan memahami bahasa akuntansi, seperti laporan
laba/rugi, laporan neraca, dan lain-lain sebelum mengambil keputusan. Namun
bagaimana mereka yang berlatar belakang non-akuntansi bisa dengan mudah
memahami proses penyajian laporan keuangan yang mendetail? Buku ini menjawab
kebutuhan para profesional non-akuntan untuk bisa memahami sistem akuntansi dan
keuangan dengan lebih baik. Pembahasan di dalamnya dimulai dari laporan keuangan
sebagai output akuntansi lalu bergerak ke proses tersajinya laporan keuangan tersebut.
Dengan cara ini, para manajer, wirausaha, dan pengambil keputusan berlatar belakang
non-akuntansi akan dapat memahami dasar pemikiran akuntansi secara sederhana
serta memperoleh gambaran yang logis dan jelas mengenai akuntansi dan laporan
keuangan."
Perbankan merupakan lembaga penting dalam perkembangan ekonomi negara,
pemahaman tentang perbankan dibutuhkan oleh semua kalangan. Buku ini ditulis untuk
pasar mahasiswa dan peneliti di dalam bidang ekonomi dan manajemen dimana dapat
digunakan sebagai literatur dalam dunia pendidikan dan riset. Buku ini merupakan
luaran dari penelitian yang dilakukan penulis berisikan hasil survei dan hasil analisa
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yang telah dilakukan penulis. Ada dua tujuan utama dari penulisan buku ini yaitu untuk
menyediakan literatur mengenai produk kredit perbankan dan untuk meningkatkan
pemahaman mahasiswa, masyarakat dan pengelola perbankan dalam proses kredit
Menulis skripsi, jurnal, tesis, atau karya ilmiah lainnya membutuhkan penelitian dan
pengetahuan teknis. Anda harus mengetahui cara membuat struktur dan menerapkannya di
komputer. Oleh karena itu, buku ini dibuat untuk membantu siswa, mahasiswa, dosen, peneliti,
atau mereka yang membuat laporan penelitian agar bisa menggunakan MS Word dengan
baik. Bahasan di dalam buku ini terfokus pada cara mengoperasikan MS Word untuk tujuan
penulisan skripsi dan sejenisnya. Di akhir buku diberikan bonus tentang cara-cara
menggunakan SPSS. Itu semua dibuat untuk satu tujuan, yaitu sukses menulis skripsi, jurnal,
karya ilmiah, maupun tesis. Jika Anda tertarik di bidang penulisan akademik namun tidak
memiliki pengetahuan memadai tentang MS Word, buku ini cocok untuk Anda baca!
(thinkjubilee).
Ekonomi dan keuangan syariah mengalami perkembangan pesat dalam dua dasawarsa
terakhir, baik secara global maupun nasional. Sebagai negara dengan penduduk muslim
terbesar dunia, Indonesia belum dapat berperan secara optimal dalam memenuhi tuntutan
ekonomi dan keuangan syariah. Dalam the Global Islamic Economy Index 2018/2019,
Indonesia tercatat berada pada posisi ke-10 sebagai produsen produk halal dunia. Sementara
itu, Desa, sebagai struktur organisasi pemerintahan yang berhadapan langsung dengan
masyarakat, mengemban amanat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,
membawa era baru sebagai titik fokus pembangunan di Indonesia. Undang-undang tersebut
memberi kewenangan Desa untuk berprakarsa secara mandiri mengurus dan mengatur
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sumber daya yang dimiliki untuk sebesar-besarnya kemakmuran warganya. Berdasarkan
amanah tersebut, maka Desa dapat menjalankan sistem perekonomian yang sesuai dengan
karakter dan budayanya sendiri, serta sejalan dengan keyakinan mayoritas warganya yang
beragama Islam. Kondisi ini didukung oleh Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat 2,
bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu serta pasal 33 ayat
(4), bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Buku Pengantar Akuntansi
Buku ini secara keseluruhan membahas tentang standar audit, laporan audit, tingkatan dan
keputusan mengenai materialitas, tanggung jawab manajemen, tanggung jawab auditor dalam
menemukan salah saji yang materialitas dan menemukan tindakan ilegal, asersi manajemen,
tujuan audit atas transaksi, saldo, penyajian dan pengungkapan, jenis bukti audit, dokumentasi
audit, perencanaan audit, prosedur analitis, dan diakhiri dengan audit atas pengendalian
internal. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Judul : Penghasilan Komprehensif Lain Pada Perusahaan Sektor Jasa Keuangan di Indonesia
: Dampak Adopsi IFRS Penulis : Dr. Amrie Firmansyah, M.Ak., Rohmat Suryanto, A.Md.Ak.
Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 138 Halaman No ISBN : 978-623-6233-14-6 Adanya adopsi
International Financial Reporting Standards (IFRS) dalam Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia mulai tahun 2012 mengakibatkan adanya beberapa perubahan dalam struktur
laporan keuangan perusahaan di Indonesia. Salah satu perubahan tersebut adalah hadirnya
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Penghasilan Komprehensif yang merupakan gabungan dari komponen laba rugi yang
bersumber dari aktivitas-aktivitas operasi dan komponen penghasilan komprehensif lain yang
bersumber dari aktivitas-aktivas non operasi. Penggunaan data perusahaan keuangan dari
tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 dalam ulasan buku ini didasarkan bahwa perusahaan
sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang paling berdampak dengan adanya adopsi
IFRS di Indonesia. Buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai pelengkap mahasiswa
program S1/D4/S2 dalam memahami kasus-kasus akuntansi keuangan. Selain itu, Buku ini
juga dapat digunakan baik oleh akademisi maupun praktisi dalam memahami aktivitas-aktivitas
perusahaan yang berdampak dalam Penghasilan Komprehensif Lain.
Terpenuhinya secara baik kepentingan bank dan masyarakat penyimpanan dana merupakan
bagian dari misi Audit internal bank. Audit internal bank harus dapat menempatkan fungsinya
di atas berbagai kepentingan untuk memastikan terwujudnya bank yang sehat, berkembang
secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional. Pekerjaan audit internal harus
mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan bank yang secara langsung ataupun tidak
langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya secara baik kepentingan
bank dan masyarakat. dalam hubungan ini, selain pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan
dan efektivitas struktur pengendalian internal dan kualitas pelaksanaannya, juga mencakup
segala aspek dan unsur dari organisasi bank sehingga mampu menunjang analisis yang
optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen. Modul Audit
Internal ini merupakan kelanjutan dari beberapa modul yang telah diterbitkan oleh IBI dalam
bidang perbankan. Isi modul ini terbagi menjadi lima bagian yaitu Banking Knowledge, Banking
Product and Regulation, Bank Accounting, Principles and Processes of Internal Audit, dan
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Audit Engagement and Follow Up Monitoring. Penyusunan materi ini dilakukan oleh tim
penyusun yang berasal dari kalangan auditor internal perbankan. Modul ini diharapkan dapat
menjadi salah satu materi pelatihan untuk uji kompetensi bidang audit internal dan sumber
pengetahuan tentang kompetensi pimpinan bidang audit internal, di samping menjadi salah
satu upaya program peningkatan kompetensi bankir di Indonesia secara keseluruhan.
Anda boleh memiliki ide yang asyik, produk yang unik, packaging yang menarik, promosi yang
nyentrik, SDM yang hebat. Akan tetapi jika keuangan anda masih belum tertata rapih, sumber
permodalan anda masih konvensional, masih belum bisa menentukan mana akad transaksi
yang diperbolehkan dan mana yang di haramkan oleh syariat islam, maka dapat dipastikan
usaha anda dalam jangka panjang cepat atau lambat akan jungkir balik. Anda membutuhkan
suatu ilmu, petunjuk dan bimbingan untuk bisa membangun bisnis secara Syariah Tanpa
Riba,Tanpa Bank, dan Tanpa Akad bathil, yang sesuai dengan way of life umat islam yaitu AlQuran dan Hadist, yang semuanya akan anda dapatkan dan pelajari di buku understanding
syirkah yang ada di tangan anda ini, mulai dari fiqh muamalah, strategi dan teknik
mendapatkan investor untuk usaha syirkah anda, hingga bagaimana cara efektif dalam
mengelola suatu usaha berbasis syirkah sehingga bisa tetap bertahan hingga puluhan tahun,
bahkan bisa diwariskan kepada anak cucu kita Semua pertanyaan dan permasalahan yang
berkaitan dengan fiqh muamalah, syirkah dan ekonomi syariah akan dibahas secara lengkap,
mendalam dan kompherensif di dalam buku Understanding Syirkah yang ada ditangan anda
ini, yang dilengkapi juga dengan bagaimana penerapannya dalam aktivitas bisnis kita seharihari, melalui pembahasan-pembahasan studi kasus tentang syirkah, yang pastinya membuat
anda lebih mudah dalam mempelajari dan memahami tentang syirkah ini. Ketika anda sudah
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bisa membangun bisnis secara syariah, manajemen usaha syirkah anda sudah tertata rapi,
permodalan anda berasal dari sumber yang halal dan semua akad bisnis anda sudah sesuai
dengan syariat islam maka kehidupan anda-pun akan jauh berubah dan semakin berkah baik
di dunia maupun di Akhirat. Anda harus Membuktikannya sendiri!
Buku ini merupakan hasil kolaborasi dari para penulis yang berasal dari kalangan akademisi,
praktisi, maupun professional dalam bidang perbankan syariah. Dalam buku ini mengangkat
isu strategis berkaitan dengan Perbankan Syariah Indonesia yang terdiri dari 13 bab yang
berisi tentang kupasan menarik tentang Perbankan Syariah Indonesia
Permasalahan akuntansi telah dikenal sejak masa Khalifah Umar Ibnu Khattab pada tahun 634
M de-ngan Baitul Maalnya. Demikian juga halnya tentang sistem buku berpasangan (double
entry system) telah dikenal sejak masa Islam dengan nama Jaridah. Sistem ini berkembang
dari hasil ijtihad persamaan Aljabar dan Al Khawarizmi dengan temuan angka nol (logaritma)
pada abad ke 9 Masehi. Permasalahan yang mendasari sikap perilaku bereko-nomi dan
berbisnis menurut Islam dan Konvensional terletak pada tujuan hidup. Dalam Islam tujuan
hidup adalah beribadah kepada Allah SWT yang menuntun perilaku konsumen, produsen dan
pemerintah melaksanakannya berdasarkan syariat Islam. Perilaku utama adalah menghindari
riba dalam setiap segmen kehidupan. Sementara dalam ekonomi Konvensional, yang menjadi
tujuan hidup adalah mencari keuntungan yang maksimal dengan biaya yang minimal,
sehingga riba selalu tercermin dalam setiap segmen kehidupan.
Analisis Laporan Keuangan merupakan telaah terhadap bagian-bagian dalam laporan
keuangan sekaligus hubungannya satu sama lain. Analisis yang cermat, akurat, dan tepat
memungkinkan pihak internal perusahaanÑseperti direksi dan pemegang sahamÑserta pihak
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eksternal perusahaanÑseperti akuntan publik, calon investor, dan calon kreditorÑmengetahui
kinerja keuangan perusahaan secara menyeluruh dalam periode tertentu. Buku ini lahir dari
pengalaman panjang penulis dalam berinteraksi dengan berbagai macam tingkatan
manajemen dan industri terkait kinerja dan laporan keuangan. Analisis Laporan Keuangan
secara khusus membahas: ¥ Konsep dasar laporan keuangan ¥ Analisis rasio secara
komprehensif ¥ Sewa dan off balance sheet debt ¥ Investasi antar-perusahaan ¥
Penggabungan usaha ¥ Earning quality ¥ Creative accounting ¥ Cash flow & covenant ¥
Kebangkrutan dan Z-Score ¥ Pemeringkatan surat utang Pembahasan Analisis Laporan
Keuangan tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis-aplikatif karena memuat banyak
contoh laporan keuangan publik perusahaan, latihan dalam berbagai bentuk dan studi kasus,
serta regulasi yang berlaku di Indonesia.
Copyright: 501fe1bf511c892d258bcc0f2dbc236a

Page 22/22

Copyright : www.treca.org

