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Kebijakan Akuntansi

1. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi merupakan kebijakan yang

dirumuskan oleh badan pemerintah, yaitu Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Keuangan

yang bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

yang memberikan cara dalam hal mengatur aktivitas-

aktivitas ekonomi, khususnya mengenai informasi

keuangan.

1.1. Pengertian

Pengertian kebijakan akuntansi menurut Elden S

Hendriksen diterjemahkan oleh Marianus Sinaga (1996:109)

mengatakan bahwa :

“ Kebijakan akuntansi adalah proses pemilihan metode

pelaporan, alternatif, sistem pengukuran dan teknik

pengungkapan tertentu diantara semua yang mungkin

tersedia untuk pelaporan keuangan oleh suatu

perusahaan”.
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Sedangkan kebijakan akuntansi menurut Standar

Akuntansi Keuangan (2002:1) adalah :

“ Kebijakan akuntansi meliputi pilihan prinsip - prinsip,

dasar - dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang

digunakan manajemen untuk penyusunan dan penyajian

laporan keuangan”.

Proses penetapan kebijakan ekonomi dan sosial

dimana suatu kebijakan itu akan beroperasi. Sasaran

pilihan kebijakan akuntansi yang paling tepat akan

menggambarkan realitas ekonomi perusahaan industri

secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan hasil

operasi.

Dengan demikian kebijakan akuntansi mempunyai

peranan penting dalam membantu organisasi perusahaan

industri dalam menjalankan kegiatannya, yaitu mencapai

tujuan perusahaan dengan memperoleh pendapatan yang

optimal guna kelangsungan hidup perusahaan.
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1.2. Tujuan Kebijakan Akuntansi

Penetapan kebijakan akuntansi menurut penetapan

sasaran (good), penggunaan metode pengukuran, aturan

pengungkapan dan bentuk penyajian saja tidak cukup

sebagai sasaran, karena keputusan alternatif akan

menimbulkan konsekuensi ekonomi dan sosial. Beberapa

teori akuntansi dapat berfokus pada tujuan khusus, seperti

pendapatan manajemen, akuntansi individu, pasar atau

kelompok lain dimasyarakat. Namun demikian, kebijakan

akuntansi nasional harus dipertimbangkan terhadap

kesejahteraan sosial yang lebih luas, termasuk pendapatan

kelompok tertentu di masyarakat.

Faktor-faktor lainnya yang harus dipertimbangkan

dalam bentuk kerangka kebijakan akuntansi hanyalah salah

satu informasi keuangan bagi individu. Keputusan

mengenai kebijakan akuntansi harus mempertimbangkan

sumber-sumber alternatif diluar akuntansi yang

menyajikan informasi yang tersedia secara lebih efisien dan

dengan biaya yang lebih rendah bagi perusahaan dan

investor.
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Secara singkat tujuan kebijakan akuntansi berfokus

pada para pemakai informasi keuangan. Akan tetapi hal ini

hanya mungkin dilakukan melalui cara umum dengan

menggunakan cara parsial dari teori - teori induktif

deduktif atau dari analisa penelitian dalam bentuk

pemrosesan informasi individu. Kesulitannya adalah

bahwa pendapatan individu, badan (perusahaan) dan

kelompok tidak dapat dikombinasikan untuk membentuk

suatu pendapatan secara keseluruhan yang unik.

Alternatifnya adalah memfokuskan tujuan kebijakan

akuntansi pada konsekuensi yang menguntungkan dan

merugikan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi paling

tidak penyeimbang. Ini menetapkan tujuan yang benar bagi

penetapan kebijakan akuntansi.


