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Elemen Dasar Akuntansi

1. Accounting entity (Organisasi usaha)

Yang menjadi fokus perhatian akuntansi adalah entity tertentu yang harus

jelas terpisah dari badan atau entity yang lain. Sistem akuntansi Yayasan

Penabulu hanya menangani transaksi yang terjadi dalam Yayasan

Penabulu, dan tidak akan pernah ikut menangani transaksi yang terjadi

dalam unit usaha yang dimiliki Yayasan Penabulu.

2. Going concern (Kelangsungan usaha)

Dalarn menyusun laporan keuangan harus dianggap bahwa organisasi

(entity) yang dilaporkan akan terus beroperasi di masa-masa yang akan

datang, tidak ada asumsi bubar.

3. Measurement (Pengukuran)

Akuntansi adalah sebagai pengukuran sumber-surnber ekonomi (Economic

Resources) dan kewajiban (liability) beserta perubahannya yang dimiliki

organisasi.

4. Time Period (Periode akuntansi)

Laporan keuangan menyajikan informasi untuk suatu waktu atau suatu

periode tertentu.

5. Monetary Unit (Pengukuran dalam bentuk uang)

Transaksi perusahaan dilaporkan dalam ukuran moneter.

6. Accrual (Akrual)

Penentuan pendapatan dan biaya dari posisi harta dan kewajiban

ditetapkan tanpa melihat apakah transaksi Kas telah dilakukan atau tidak.

7. Exchange Price (Nilai tukar)

Nilai yang terdapat dalam laporan keuangan umumnya didasarkan pada

harga pertukaran.

8. Approximation (Penaksiran)

Dalam akuntansi tidak dapat dihindarkan penaksiran-penak-siran, nilai,

harga, umur, penyisihan, dan sebagainya.
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9. Judgement (Pertimbangan)

Dalam menyusun laporan keuangan banyak diperlukan per-timbangan-

pertimbangan berdasarkan keahlian yang dimiliki akuntan.

10. General Purpose (Tujuan Umum)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang dihasilkan

akuntansi ditujukan buat pemakai secara umum, bukan pemakaian khusus.

11. Interrelated Statement (Keterkaitan antar laporan)

Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktifitas dan Laporan Arus Kas

mempunyai hubungan yang sangat erat dan berkaitan satu sama lain.

12. Substance Over Form (Substansi mengungguli bentuk)

Akuntansi lebih menekankan kenyataan ekonomis suatu kejadian daripada

bukti legalnya.

13. Materiality (Materialitas)

Laporan keuangan hanya memuat informasi yang dianggap penting, dan

dalam setiap pertimbangan yang dilakukannya tetap melihat

signifikansinya.
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Sifat Akuntansi

1. Laporan historis

Laporan Keuangan pada hakikatnya mencatat informasi yang sudah

terjadi. Tidak mencatat yang akan terjadi.

2. Classification (Klasifikasi)

Informasi melalui laporan keuangan diklasifikasikan sesuai dengan

kepentingan manajemen, lembaga donor dan pemakai lainnya.

3. Summarization (Ringkasan)

Transaksi dan kejadian-kejadian yang sama dalam perusahaan

dikelompokkan dan diikhtisarkan menurut metode tertentu sesuai pola

yang sudah mapan dalam akuntansi.

4. Measurement Basis (Dasar Pengukuran)

Dasar pengukuran yang digunakan dalam akuntansi ada bermacam-

macam seperti Cost Market, Locom (lower of cost on market), Realizable

Value dan lain-lain.

5. Verifiability (Bisa dibuktikan)

Setiap informasi dalam laporan keuangan harus dapat dibuktikan melalui

bukti-bukti yang sah.

6. Conservatism (Kehati-hatian)

Perusahaan biasanya memiliki kejadian-kejadian yang tidak pasti

(uncertainty). Dalam keadaan seperti ini laporan keuangan memilih angka

yang kurang menguntungkan. Laporan keuangan memilih dan menilai

asset dan pendapatan yang paling minimal. Misalnya:

Rugi yang belum direalisir tapi sudah ada dasarnya sudah dapat dicatat

sedang laba yang belum direalisir walau sudah ada indikasi laba belum

dapat dicatat sebagai laba.

7. Technical Terminology (Istilah teknis)

Banyak istilah yang digunakan dalam laporan keuangan merupakan istilah

teknis akuntansi yang berlaku khusus un-tuk akuntansi yang harus

dipahami pembaca yang belum cocok dengan disiplin lain.
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Akuntansi Berbasis Akrual Vs Akuntansi Berbasis Kas

Ada dua macam basis akuntansi yang secara luas digunakan: basis

akrual dan basis kas. Dalam akuntansi berbasis akrual, pengaruh dari suatu

kejadian usaha langsung diamati pada saat terjadinya. Jika suatu usaha

memberikan suatu jasa, melakukan penjualan, atau menyelesaikan suatu

beban, transaksi tersebut akan dicatat di dalam buku tanpa memperhatikan

apakah uang kas sudah diterima atau belum ataukah kas sudah dikeluarkan

atau belum.

Sedangkan dalam akuntansi berbasis kas, kita tidak akan mencatat satu

transaksi jika belum ada uang kas yang diterima atau yang dikeluarkan.

Penerimaan kas akan diperlakukan sebagai pendapatan dan pembayaran kas

akan diperlakukan sebagai beban. Kelemahan pada akuntansi berbasis kas

adalah tidak ada pencatatan transaksi yang tidak langsung disertai uang kas.

Misalnya untuk kasus di atas. Pada saat MoU ditandatangani, tidak dianggap

sebagai transaksi. Karena itu tidak ada pencatatan apapun yang dilakukan oleh

akuntansi. Bagian Akunting baru mencatatnya sebagai transaksi, jika Lembaga

Donor telah memberikan dananya baik secara tunai maupun transfer ke

rekening bank.

Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), organisasi

diasumsikan akan hidup terus untuk jangka waktu yang panjang, sehingga

pencatatan yang dilakukan harus menggunakan basis-akrual. Hal ini berarti

pendapatan diakui dan dicatat pada saat terjadinya dan beban pada saat

terjadinya beban. Tetapi memang basis akrual akan sulit dilaksanakan oleh

NGO karena sifat dan karakteristik yang khusus dari NGO.



Prepared by Ridwan Iskandar Sudayat, SE.

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip khusus, dasar, konvensi, peraturan,

dan praktik yang diterapkan perusahaan dalam menyusun dan menyajikan

laporan keuangan. Kebijakan akuntansi dapat dibuat oleh manajemen dengan

merujuk kepada PSAK.

Dengan membuat kebijakan akuntansi sendiri, maka manajemen dapat

mengatur hal-hal khusus sesuai dengan karakter dan dinamika organisasi.

Namun, jika manajemen tidak membuat kebijakan akuntansi maka dapat atau

dianggap menggunakan kebijakan akuntansi yang diatur dalam PSAK.

Kebijakan akuntansi dibuat untuk memastikan bahwa laporan keuangan

menyajikan informasi:

(a) relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan

keputusan; dan

(b) dapat diandalkan, dengan pengertian:

(1) mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan

organisasi;

(2) menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi

dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;

(3) netral yaitu bebas dari berpihakan;

(4) mencerminkan kehati-hatian; dan

(5) mencakup semua hal yang material.
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Persamaan dasar Akuntansi

Dalam akuntansi, sistem pencatatan dan pengklasifikasian transaksi

disebut sistem pembukuan berganda (double entry accounting system).

Dinamakan berganda sebab setiap transaksi dianalisis lalu dicatat pada dua

sisi yaitu sisi sebelah Kiri (Debet) dan sisi sebelah Kanan (Kredit). Model

pencatatan ini dikenal dengan istilah persamaan akuntansi.

Sedangkan untuk mengklasifikasikan pos atau transaksi digunakan

suatu bagan yang berisi rekening atau perkiraan. Bagan itu disebut "Daftar

Nomor Kode Akun”.Di dalamnya, perkiraan-perkiraan diklasifikasikan

menjadi perkiraan laporan posisi keuangan dan laporan aktifitas.

Perkiraan laporan posisi keuangan terdiri dari aktiva, hutang dan aktiva bersih,

sedangkan laporan aktifitas terdiri dari pendapatan dan biaya.

Model persamaan akuntansi secara mudah dipahami seperti berikut:

Kedua sisi, kiri dan kanan, dari persamaan akuntansi jumlahnya harus selalu

sama. Hal tersebut karena hak atas seluruh aktiva ada pada kreditur dan juga

pemilik. Kita perlu menggarisbawahi bahwa pengaruh suatu transaksi

terhadap sisi kiri dan kanan harus seimbang, demikian juga hasil akhir /

saldonya harus seimbang.

AKTIVA = KEWAJIBAN + EKUITAS

Sekarang perhatikan ilustrasi di bawah ini. Ilustrasi berikut memperlihatkan

hubungan dalam persamaan akuntansi secara lebih jelas.


