Kasus Siklus Piutang
When somebody should go to the book stores, search initiation by shop, shelf by shelf, it is truly
problematic. This is why we give the ebook compilations in this website. It will totally ease you to look
guide kasus siklus piutang as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in reality want, you can discover them rapidly. In
the house, workplace, or perhaps in your method can be all best area within net connections. If you
target to download and install the kasus siklus piutang, it is utterly simple then, since currently we
extend the belong to to purchase and make bargains to download and install kasus siklus piutang so
simple!

Modern Auditing William C. Boynton 2006-08-04
Financial Management Canvas Kho Sin Hien & Fransiska Ida Mariani 2017-07-17 Pernahkah Anda
membayangkan berbicara mengenai keuangan tapi tidak menggunakan angka-angka, yang merupakan
respesentasi nilai ekonomi. Tapi inilah yang coba dilakukan oleh buku ini, yaitu membahas laporan
keuangan dengan suatu model dan mengunakan angka-angka yang minimum atau bila ada angka pun
hanya sebagai ilustrasi saja. Memang tujuan dari buku ini bukan untuk mendapat pemahaman mengenai
bagaimana caranya membuat laporan keuangan, tetapi untuk menangkap esensi dari suatu laporan
keuangan yang merepresentasikan jalannya bisnis perusahaan dari segi keuangan. Financial
Management Canvas akan membantu Anda memahami dan menyusun laporang keuangan bisnis Anda
dengan mudah dan efektif.
Analisis Kinerja Manajemen Hery, SE 2015-08-05 Laporan keuangan merupakan salah satu sumber
informasi yang penting bagi para penggunanya, terutama dalam rangka pengambilan keputusan.
Laporan keuangan akan menjadi lebih bermanfaat apabila informasi yang terkandung dalam laporan
keuangan tersebut dapat digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang,
melalui suatu proses perbandingan, evaluasi, dan analisis trend. Analisis laporan keuangan merupakan
suatu proses untuk ”membedah” laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya, dan menelaah masingmasing dari unsur tersebut untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik atas kinerja
manajemen. Hasil analisis laporan keuangan ini akan membantu analis dalam menginterpretasikan
berbagai hubungan kunci antar pos laporan keuangan, serta dapat dijadikan sebagai dasar dalam
menilai potensi keberhasilan manajemen di masa mendatang.
Analisis Laporan Keuangan-Integrated And Comprehensive HERY S.E. CRP . RSA. CFRM. 2021-03-01
Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting bagi para penggunanya,
terutama dalam rangka pengambilan keputusan. Laporan keuangan akan menjadi lebih bermanfaat
apabila informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk
memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang, melalui suatu proses perbandingan, evaluasi,
dan analisis trend. Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk ÓmembedahÓ laporan
keuangan ke dalam unsur-unsurnya dan menelaah masing-masing dari unsur tersebut dengan tujuan
untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik atas laporan keuangan itu sendiri. Hasil
analisis laporan keuangan akan membantu analis dalam menginterpretasikan berbagai hubungan kunci
antar pos laporan keuangan, serta dapat dijadikan sebagai dasar dalam menilai potensi keberhasilan
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perusahaan di masa mendatang. Buku ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi para mahasiswa
S1 maupun S2 Akuntansi dan Manajemen, serta para pembaca umum lainnya yang memang tertarik
untuk memahami proses analisis laporan keuangan. Pada bagian akhir dari setiap bab yang ada dalam
buku ini akan diberikan soal-soal diskusi untuk melengkapi pemahaman pembaca mengenai proses
analisis itu sendiri. Pembahasan yang diberikan dalam buku ini menggunakan bahasa yang sangat
sederhana, sehingga memungkinkan bagi para pembaca untuk dapat memahaminya secara lebih mudah
dan praktis
Sistem Informasi Akuntansi
Sistem Informasi Akuntansi Faiz Zamzami 2021-01-27 Buku Sistem Informasi Akuntansi (SIA) ini
memberikan konsepsi dasar yang kuat atas pemahaman dan posisi akuntansi, sistem informasi, sistem
akuntansi dan peranan teknologi informasi dalam pengembangan akuntansi. Pemanfaatan teknologi
disajikan secara proporsional sebagai alat penataan aliran informasi dan untuk mendukung pemahaman
serta penerapan sistem informasi akuntansi, sehingga pembaca tidak disorientasi dalam mempelajari
sistem informasi akuntansi. Selain itu, penggunaan instrumen teknologi mutakhir juga disajikan dalam
bentuk penerapan software akuntansi agar dapat dimanfaatkan dalam pengembangan sistem informasi
yaitu MYOB dan Zahir sebagai dua jenis software akuntansi yang accessable. Penekanan terhadap ulasan
manajemen data beserta pengendalian internal atas kemungkinan timbulnya computer fraud merupakan
keunggulan buku ini, mengingat saat ini tindak kecurangan seringkali memanfaatkan sistem informasi
dan teknologi. Pendeteksian tindak fraud dilengkapi dengan contoh pemakaian software ACL (audit
berbantuan komputer). Selain itu, siklus sistem informasi akuntansi sebagai materi utama SIA disajikan
bersama dengan materi teknik pendokumentasian data serta pengenalan e-commerce dan system
development life cycle sebagai bentuk perkembangan teknologi mutakhir. Dengan demikian, buku ini
sangat tepat untuk digunakan untuk kalangan praktisi dan mahasiswa vokasi (D3 dan D4) maupun
berbagai pihak yang ingin mempelajari sistem informasi akuntansi dengan contoh implementasi dan
ragam kasus riil sehingga memudahkan dalam pemahaman.
Aplikasi Akuntansi Keuangan Sinarti Buku ini ditujukan untuk mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang
berminat untuk mempelajari dan memahami perlakuan akuntansi perusahaan manufaktur berbasis
siklus. Buku ini membahas perlakuan akuntansi untuk transaksi bisnis perusahaan manufaktur, mulai dari
analisis transaksi, penjurnalan transaksi ke dalam jurnal khusus dan jurnal umum, posting ke buku besar,
penyusunan neraca saldo, pembuatan jurnal penyesuaian, penyusunan kertas kerja, penyusunan laporan
keuangan, pembuatan jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan dengan memperhatikan
pokok bahasan dalam mata kuliah Intermediate Accounting.
Istilah - Istilah Akuntansi Dan Auditing HERY S.E. M.SI. CRP. RSA. CFRM. CIISA. 2021-03-01 Buku ini
secara khusus memuat berbagai istilah atau konsep penting mengenai dasar-dasar akuntansi serta
pengetahuan umum dalam bidang ilmu auditing. Setiap istilah atau konsep yang disajikan dalam buku ini
dibahas secara lugas dan sederhana, sehingga memungkinkan bagi para pembaca untuk dapat
memahaminya secara lebih mudah, praktis, dan lebih cepat
Aplikasi kasus Siklus Transaksi Bisnis Weli 2019-07-11 Buku ini ditulis sebagai pelengkap perkuliahan
Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan merupakan aplikasi praktis untuk mempelajari hal-hal berkaitan
dengan siklus transaksi bisnis seperti prosedur operasi, hubungan antar fungsional organisasi, data yang
dibutuhkan, informasi yang dihasilkan, dan pengendalian yang diterapkan pada suatu sistem informasi
akuntansi. Susunan buku ini mengikuti konsep pengembangan sistem informasi di mana setiap bab
merupakan urutan kegiatan yang perlu dilakukan oleh disiner sistem. Kegiatan pada setiap bab disusun
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sedemikian rupa mulai dari kegiatan analisis terhadap sistem berjalan sampai pada disain sistem secara
detil yang pada akhirnya menghasilkan proposal analisis dan disain sistem. Setiap bab didahului dengan
teori terkait pokok bahasan dan diakhiri dengan tugas praktek berkaitan dengan kasus yang disediakan
pada bagian tersendiri. Buku ini sangat cocok untuk mengembangkan bisnis. Karena itu, pelaku bisnis
sangat tepat memiliki buku ini.
Intisari Konsep Dasar Akuntansi HERY S.E. M.SI. CRP. RSA. CFRM. 2021-03-01 Buku ini dibuat
mengingat sambutan yang sangat luar biasa dari para pembaca setia atas beberapa buku akuntansi
yang pernah saya tulis sebelumnya. Buku ini hadir untuk membantu pembaca menjadi mahir menguasai
prinsip akuntansi secara mandiri. Pada bagian pertama dari buku ini, topik-topik yang akan dibahas
adalah Siklus Akuntansi, Akuntansi Perusahaan Dagang, Kas dan Pengendaliannya, Akuntansi Piutang,
Persediaan, Aset Tetap, Kewajiban Lancar dan Penggajian, Akuntansi Firma, Akuntansi Persero, Utang
Obligasi, Investasi Obligasi dan Saham, Laporan Arus Kas, dan Pengendalian Internal. Sedangkan pada
bagian kedua, pembaca akan mendapatkan pemahaman konsep akuntansi melalui format kamus
akuntansi.
Dasar-dasar Auditing, Integrated and Comprehensive Edition Dr. Alexander Thian, M.Si
2021-03-29 Buku ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para mahasiswa S1 maupun S2
Akuntansi, khususnya yang sedang mengambil mata kuliah Auditing. Buku ini diharapkan dapat
membantu para pembaca dalam memahami aspek-aspek dasar pemeriksaan akuntansi yang dilakukan
oleh para akuntan publik. Pembahasan yang ada dalam buku ini disajikan dengan menggunakan bahasa
yang sangat sederhana, lugas, dan mudah dipahami, sehingga akan membantu para mahasiswa dalam
mempelajarinya secara lebih cepat, mudah, dan praktis.
Pengauditan Terapan Kasus Dan Kertas Kerja Pemeriksaan YFM. Gien Agustinawansari 2022-05-31 Kertas
kerja pemeriksaan merupakan suatu media yang dipakai oleh auditor untuk mendokumentasikan hasil
pengauditanya. Kertas kerja hendaknya dibuat secara lengkap. informasi yang tertuang dalam kertas
kerja membuktikan bahwa auditor telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang berlaku
dan standar audit yang telah ditetapkan oleh ikatan Akuntan Indonesia. Kertas kerja yang baik
hendaknya berisi prosedur audit yang dilakukan oleh auditor. Prosedur audit ini biasanya disimbulkan
dalam bentuk tickmark audit. Temuan-temuan audit yang ditemukan juga akan dituangkan dalam kertas
kerja ini sebagai bukti untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan. Misalnya
ditemukan adanya kelemahan pengendalian internal di dalam entitas perusahaan klien. Kertas kerja juga
berisi penyesuaian-penyesuaian audit yang diusulkan oleh auditor (jika ada) dan simpulan pemeriksaan.
Buku pengauditan terapan, kasus dan kertas kerja ini memberikan gambaran praktik pengauditan secara
menyeluruh. Uraian dalam buku ini meliputi gambaran tugas yang dilaksanakan auditor saat melakukan
pengauditan. Diawali dari perencanaan audit, penilaian pengendalian internal, penyusunan program
audit, pelaksanaan pemeriksaan dan ditutup dengan menyusun laporan auditor. Laporan auditor berisi
opini auditor, laporan keuangan yang telah diaudit serta penjelasan atas laporan keuangan.
Mengenal & Memahami Laporan Keuangan Dr. Alexander Thian, M.Si. 2022-01-20 Setelah data transaksi
dicatat ke dalam jurnal dan diposting ke dalam buku besar, laporan akuntansi disiapkan untuk
memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai laporan, terutama sebagai dasar pertimbangan
dalam proses pengambilan keputusan. Laporan akuntansi ini dinamakan laporan keuangan. Laporan
keuangan (ﬁnancial statements) merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan
pengikhtisaran data transaksi bisnis. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses
akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas
perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pembahasan yang ada dalam buku ini disajikan
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dengan menggunakan bahasa yang sangat sederhana, lugas, dan mudah dipahami, sehingga akan
membantu para pembaca dalam mempelajarinya secara lebih cepat, mudah, dan praktis
Audit Laporan Keuangan Arum Ardianingsih, S.E., M.Acc., Ak.CA 2021-11-16 Globalisasi dunia bisnis
telah menembus batas-batas wilayah negara. Seiring dengan perkembangan bisnis, masalah dan praktik
kejahatan yang berkaitan dengan dunia bisnis juga berkembang terutama masalah keuangan. Oleh
karena itu, diperlukan pengawasan atau monitoring atas keuangan perusahaan. Manajemen perusahaan
menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan dan menyampaikannya
kepada para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, kegiatan evaluasi atas kinerja keuangan dari
manajemen perusahaan dilakukan oleh pihak internal perusahaan dan pihak eksternal yang independen
yaitu auditor. Auditor mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan yang tertuang dalam laporan
keuangan berdasarkan bukti temuan. Buku ini memberikan bekal tentang bagaimana menjadi auditor
yang baik dan beretika. Pemahaman tentang konsep fundamental dalam audit umumnya berkenaan
dengan penentuan sifat dan jumlah bukti audit yang harus dikumpulkan, sebagai dasar memadai untuk
memberikan opini audit. Buku ini telah mempergunakan International Standards on Auditing (ISA)
sebagai standar audit laporan keuangan. Buku ini juga dilengkapi dengan kasus sederhana, untuk
memberikan pemahaman tentang bagaimana cara kerja auditor dalam memberikan audit secara
berkualitas.
PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Dr. Alexander Thian, M.Si. 2022-08-03 Buku ini
memberikan pemahaman dasar kepada para pembaca awam mengenai konsep PPh dan PPN, yang
ditinjau dari aspek perpajakan maupun akuntansi. Pembahasan yang diberikan dalam buku ini
menggunakan bahasa yang sangat sederhana, sehingga memungkinkan bagi para pembaca (khususnya
pemula) untuk dapat memahaminya secara lebih cepat, mudah, dan praktis.
Akuntansi Perpajakan HERY SE. MSI 2021-03-01 Secara umum, akuntansi dideﬁnisikan sebagai sebuah
sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna atau pihak-pihak yang memiliki
kepentingan terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Pemerintah (selaku pengguna
eksternal laporan akuntansi), khususnya Direktorat Jenderal Pajak juga membutuhkan informasi
akuntansi tersebut sebagai dasar dalam penetapan besarnya pajak terutang. Oleh sebab itu, laporan
akuntansi komersial yang dihasilkan dari serangkaian aktivitas pencatatan, pengikhtisaran, dan
pengklasiﬁkasian masih perlu disesuaikan lagi dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku di Indonesia, sehingga diperlukan adanya akuntansi khusus yang mengacu pada ketentuan
perundang-undangan tersebut. Akuntansi khusus yang dimaksud adalah akuntansi perpajakan. Buku ini
sangat tepat untuk dibaca (dimiliki) sebagai bahan referensi, khususnya bagi para mahasiswa yang ada
di program studi S1 Akuntansi maupun S2 Akuntansi. Buku ini juga dapat digunakan sebagai acuan
praktik bagi para eksekutif akuntansi yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan ﬁskal.
Pembahasan yang diberikan dalam buku ini menggunakan bahasa yang sangat sederhana, sehingga
memungkinkan bagi para pembaca (khususnya pemula) untuk dapat memahaminya secara lebih mudah
dan praktis.
Auditing : Dasar - Dasar Pemeriksaan Akutansi Hery , S.E ., M.Si., CRP., RSA., CFRM., 2019-04-01
Pengauditan dideﬁnisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi
(secara obyektif) bukti yang berhubungan dengan aserasi tentang tindakan-tindakan dan kejadian
ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara aserasi dengan kriteria yang telah
ditetapakan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Aserasi
dibuat oleh manajemen klien selaku penyusun laporan keuangan dan bukan merupakan aserasi dari
auditor. Setelah selesai melakukan audit, auditor selanjutnya akan memberikan pendapat (opini)
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mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang telah disusun manajemen perusahaan klien.
Akuntansi Keuangan Menengah Dhaniel Syam 2022-02-08 Memahami akuntansi keuangan
menengah sangat tergantung pemahaman akuntansi dasar, karena tahapan akuntansi keuangan
menengah sangat terkait dengan akuntansi pengantar dan akuntansi pelaporan keuangan. Konseptual
ilmu akuntansi keuangan terdiri dari beberapa lapisan yang dapat diurutkan tahapannya terdiri akuntansi
pengantar, akuntansi pelaporan keuangan, akuntansi keuangan menengah dan akuntansi keuangan
lanjutan. Tahapan-tahapan diatas harus dipahami untuk masuk tahapan ﬁlosoﬁnya akuntansi yaitu teori
akuntansi. Masing-masing dalam tahapan dapat dipelajari dan membutuhkan waktu dalam setiap
semester dalam pembelajaran kuliah di perguruan tinggi. Buku akuntansi keuangan menengah ini ditulis
untuk memberikan pemahaman salah satu laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan yaitu dari
sisi asetnya untuk memahami setiap akun-akun secara deﬁnitf, penilaian atau pengukuran sebagai
bentuk pengendalian dan penyajian dalam laporan posisi keuangan dalam kaitannya dengan standar
akuntansi keuangan di Indonesia.
Pengendalian Akuntansi dan Manajemen Hery, S.E., M.Si. 2014-01-01 Pengendaliam internal mutlak
diperlukan seiring tumbuh dan berkembangnya transaksi bisnis perusahaan. Pengendalian internal
adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari
segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi yang akurat dan
memadai, serta memastikan seluruh ketentuan hukum dan kebijakan manajemen telah dipatuhi
sebagaimana mestinya oleh setiap karyawan. Adanya penerapan sistem pengendalian internal secara
ketat ini, diharapkan seluruh kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan secara baik menuju
tercapainya maksimalisasi proﬁt. Bahkan, tidak hanya dari segi operasional yang akan berjalan secara
tertib dan baik sesuai prosedur, tetapi dari segi ﬁnansial perusahaan juga dapat lebih termonitor secara
baik dan benar. Sasaran pembaca buku ini tidak hanya direkomendasikan bagi praktisi keuangan
perusahaan, pemimpin perusahaan, akuntan, pengajar akuntansi dan manajemen, mahasiswa ekonomi;
tetapi penting juga bagi khalayak umum untuk menjamin pengelolahan keuangan secara baik dan benar.
*** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)
Akuntansi Aktiva, Utang, Modal Catharina Vista Okta Frida Bahan referensi bagi para mahasiswa dan
kalangan umum yang memang sangat tertarik untuk mengenal dan mendalami ilmu akuntansi keuangan
secara mandiri, khususnya yang terkait dengan akuntansi atas aktiva, utang, dan modal. Pembahasan
yang ada dalam buku ini disajikan dengan menggunakan bahasa yang sangat sederhana, lugas, dan
mudah dipahami, sehingga akan membantu para pembaca dalam mempelajarinya secara lebih cepat,
mudah, dan praktis. Penerbit Garudhawaca.
Auditing 1: Dasar-dasar Pemeriksaan Akuntansi Hery, S.E., M.Si. 2015-01-01 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 material 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. -PrenadaMediaAkuntansi Keuangan Syariah, Dasar hukum, Standar Akuntansi dan Study Kasus Sanusi
Ariyanto, SE,MM,Ak,CA,CPA 2022-06-11 Pembahasan dalam buku keuangan akuntansi syariah ini meliputi
dasar hukum menurut DSN MUI, sejarah munculnya akad syariah menurut pandangan ulama, konsep
akuntansi akuntansi syariah berdasakan PSAK syariah dan contoh kasus aplikatif yang sering terjadi di
lingkungan masyarakat indonesia. Tujuan penulisan untuk melengkapi buku akuntansi syariah yang telah
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ada dan untuk berbagi ilmu Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya “Sebaik-baik manusia adalah
yang paling bermanfaat bagi orang lain” (HR. Ahmad, Thabrani, Daruqutni). Buku pengantar akuntansi
syariah ini dibuat dengan berbagai observasi dan beberapa bantuan dari berbagai pihak untuk
membantu menyelesaikan tantangan dan hambatan selama mengerjakan buku ini. Oleh karena itu, kami
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam
penyusunan buku pengantar akuntansi syariah ini. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan
yang mendasar pada buku pengantar akuntansi syariah ini. Oleh karena itu kami mengundang pembaca
untuk memberikan saran serta kritik yang dapat membangun kami. Kritik konstruktif dari pembaca
sangat kami harapkan untuk penyempurnaan buku kami selanjutnya.
Modern Auditing, edisi 7, jilid 1
Pengantar Six Sigma
Akuntansi Keuangan Menengah HERY S.E. 2021-02-26 Buku ini sebagai bahan referensi bagi para
mahasiswa yang ada di program studi akuntansi, khususnya yang sedang mengambil mata kuliah
Akuntansi Keuangan Menengah. Buku ini juga dapat digunakan sebagai acuan praktik bagi para eksekutif
akuntansi yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan. Pembahasan yang ada dalam buku ini
disajikan dengan menggunakan bahasa yang sangat sederhana dan mudah dipahami, sehingga akan
membantu para pembaca pada umumnya atau mahasiswa pada khususnya dalam mempelajarinya
secara lebih cepat, mudah, dan praktis. Buku ini terdiri dari dua bagian, yaitu: BAGIAN I. TEORI DAN
KONSEP BAGIAN II. KUMPULAN SOAL DAN SOLUSINYA
Siklus Akuntansi Paham Dan Bisa! Erni Cahyani Ibrahim 2022-01-01 Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa
yang fungsinya adalah untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat dalam
pengambilan keputusan ekonomis dalam memberikan keputusan pilihan-pilihan yang logis diantara
berbagai tindakan alternatif. Buku ini menyajikan teori ringkas dengan bahasan yang mudah dipahami,
disertai dengan contoh kasus yang membahas secara jelas setiap tahapan dari siklus akuntansi, dengan
analisis yang dapat menjelaskan posisi setiap transaksi yang disajikan. Pembahasan kasus yang dikemas
dengan analisis yang mudah dipahami, dipastikan dapat menuntun siswa/mahasiswa untuk
mempraktekkan penyelesaian dari setiap tahapan siklus akuntansi dengan mudah Siklus Akuntansi
Paham Dan Bisa! ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Pengantar Akuntansi Hery, SE 2015-07-02 Pembahasan buku ini akan dimulai dengan memperkenalkan
terlebih dahulu kepada para pembaca tentang karakteristik perusahaan dan akuntansi. Setelah pembaca
memahami dengan baik jenis-jenis perusahaan, siapa saja para pengguna informasi akuntansi, profesi
akuntansi, asumsi dasar dan persamaan akuntansi, serta laporan keuangan, ulasan akan berlanjut pada
serangkaian aktivitas yang ada dalam siklus akuntansi perusahaan, yang dimulai dengan proses
pencatatan, proses penyesuaian, sampai pada penyelesaian siklus akuntansi itu sendiri. Setelah itu, buku
ini juga akan membahas mengenai akuntansi untuk perusahaan dagang, pengendalian internal,
akuntansi untuk kas, piutang, persediaan, aset tetap, kewajiban lancar, pembentukan dan likuidasi ﬁrma,
transaksi ekuitas perseroan (modal pemegang aham), utang obligasi, investasi dalam saham dan
obligasi, penyusunan laporan arus kas, analisis laporan keuangan, akuntansi manajemen, penganggaran,
serta pusat responsibilitas. Buku ini paling lengkap (disertai dengan soal-soal latihan dan solusinya)
sehingga sangat tepat untuk dimiliki dan dibaca sebagai bahan referensi bagi para mahasiswa yang ada
di program studi akuntansi, manajemen, ekonomi pembangunan, maupun sistem informasi. Buku ini juga
dapat digunakan sebagai acuan praktek bagi para profesional yang bekerja dalam bidang akuntansi dan
audit., maupun bagi pihak-pihak lainnya yang memang tertarik untuk mengenal dan mendalami prinsip
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akuntansi.
Dasar Akutansi Rahmat Saleh 2021-06-15 Buku ajar ini memuat materi ajar untuk mata kuliah Dasar
Akuntansi yang merupakan mata kuliah Program Studi Akuntansi dan Manajemen Agribisnis Sekolah
Vokasi IPB semester 1 (satu). Informasi yang ditulis dalam buku ini dapat digunakan oleh mahasiswa
sebagai bahan ajar dalam pelaksanaan kegiatan kuliah dan praktikum dalam rangka menunjang kegiatan
mata kuliah dasar akuntansi.
Akuntansi Intermediate Ilustrasi Problem Dan Solusi Hery, S.E., M.Si.
Panduan Praktis Memahami Laporan Keuangan Leny Sulistiyowati 2013-02-11 "Buku ini bicara
perihal bagaimana memahami laporan keuangan. Penulis membuat buku ini awalnya untuk pelatihan di
BCA. Karena masalah keuangan juga terjadi di berbagai lembaga, maka ia berusaha menyebarkannya
dengan cara diterbitkan buku ini. Isi cukup mudah dipahami."
Sistem Informasi Akuntansi 2
Teori Akuntansi: Pendekatan Konsep dan Analisis Hery, S.E., Msi., CRP., RSA., CFRM. 2017-04-03
Teori merupakan hasil dari kristalisasi fenomena empiris, yang diambil dari berbagai riset, dan sampai
pada suatu kesimpulan yang bersifat universal, logis, konsisten, prediktif, dan objektif. Teori akuntansi
dapat dirumuskan sebagai suatu susunan konsep, deﬁnisi, dan dalil yang menyajikan secara sistemati s
gambaran tentang fenomena akuntansi, serta menjelaskan hubungan antarvariabel dalam struktur
akuntansi, dengan maksud untuk dapat memprediksi fenomena yang muncul (yaitu fenomena sosial dan
ekonomi). Tujuan utama dari teori akuntansi adalah memberikan seperangkat prinsip yang logis, yang
membentuk kerangka umum, dan dapat dipakai sebagai acuan untuk menilai dan mengembangkan
praktik akuntansi. Apakah suatu teori akuntansi diterima atau ditolak tergantung pada kemampuannya
dalam memprediksi realitas, menjelaskan praktek akuntansi, dan kemampuannya untuk menjadi dasar
bagi pengembangan praktik akuntansi di masa mendatang.
Akuntansi - Aktiva, Utang, dan Modal Dr. Alexander Thian, M.Si. 2022-08-03 Aset memiliki saldo normal di
sebelah Debet. Jika terdapat transaksi yang sifatnya menambah aset perusahaan, maka transaksi
tersebut harus dicatat dengan mendebet aset yang bersangkutan. Sebaliknya jika efek dari suatu
transaksi akan mengurangi aset, maka aset yang berkurang tersebut harus di catat di sebelah kredit.
Utang (kewajiban) memiliki saldo normal di sebelah Kredit. Jadi, jika terdapat transaksí yang sifatnya
menambah jumlah kewajiban perusahaan, maka transaksi tersebut harus dicatat dengan mengkredit
kewajiban yang bersangkutan. Sebaliknya jika efek dari suatu transaksi sifatnya mengurangi jumlah
kewajiban, maka utang yang berkurang tersebut harus di catat di sebelah debet. Ekuitas memiliki saldo
normal di sebelah Kredit. Ekuitas akan bertambah di sebelah kredit, dan sebaliknya akan berkurang di
sebelah debet. Prive memiliki saldo normal di sebelah debet, dimana prive sifatnya akan mengurangi
ekuitas. Pendapatan memiliki saldo normal di sebelah kredit, sehingga pendapatan sifatnya akan
menambah ekuitas. Beban memiliki saldo normal di sebelah debet, dimana sifatnya akan mengurangi
ekuitas.
excel for accounting dan pelatihan MYOB dasar v.16 excel for accounting dan pelatihan MYOB dasar v.16
2021-09-24 Microsoft Oﬃce Excel memiliki berbagai ﬁtur yang memungkinkan dapat digunakan dalam
berbagai keperluan pengolahan angka. Selain itu keunggulan-keunggulan tersebut apabila diaplikasikan
secara opti- mal dapat menghasilkan aplikasi (semi otomatis) sederhana khususnya dalam proses
akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Dalam mata kuliah praktikum excel for accounting ini akan
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difokus- kan pada pemanfaatan keunggulan ﬁtur Microsoft Oﬃce Excel dalam pro- ses akuntansi dan
penyusunan laporan akuntansi secara (semi) otomatis sistem dan melatih mahasiswa membuat proﬁl
perusahaan dengan soft- ware MYOB. Buku ini terdiri dari dua bagian, bagian pertama akan
menggunakan Microsoft Oﬃce Excel untuk praktik sedangkan bagian dua akan meng- gunakan MYOB
Premier V.16 Sistem Multi Currency dalam praktik penyusunan laporan akuntansi. Buku ini diharapkan
dapat membantu membantu para pembaca khususnya mahasiswa yang mengambil mata kuliah
praktikum komputerisasi akuntansi dalam memahami materi kuliah tersebut.
Pengantar Akuntansi (Proses Akuntansi Jasa, Dagang, Manufaktur) Dilengkapi Contoh Kasus
dan Penyelesaiannya serta Soal Praktik Dr. Haeruddin, S.E., M.M. 2021-11-01 Buku Pengantar
Akuntansi ini disusun mengacu pada kebutuhan Dunia Usaha dan Industri (DUDI). Penyusunan buku ini
menggunakan bahasa yang sederhana, sehingga mahasiswa dan para pembaca dengan mudah dapat
memahami dan mempraktekkan proses akuntansi dengan baik yang dimulai dari identiﬁkasi dokumen
transaksi, pencatatan, pengelompokan sampai dengan penyajian laporan keuangan perusahaan. Materi
buku ini terdiri dari ruang lingkup akuntansi, laporan keuangan, persamaan akuntansi, proses akuntansi
yang terdiri dari dokumen transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur
(worksheet), laporan keuangan, proses akhir akuntansi yaitu jurnal penutup dan jurnal pembalik. Bagian
kedua dari buku ini memberikan penjelasan materi mengenai proses akuntansi untuk perusahaan jasa,
perusahan dagang dan perusahaan manufaktur. Selain itu, buku ini dilengkapi dengan soal-soal latihan
dan jawaban dan di setiap akhir bab mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan soal-soal latihan yang
dapat dikerjakan secara mandiri atau berkelompok. Untuk itu, agar buku ini bisa dipahami dengan baik,
maka mahasiswa diharapkan membaca dengan runtut mengikuti alur materi dari awal sampai akhir.
Pengantar Akuntansi (Proses Akuntansi Jasa, Dagang, Manufaktur) Dilengkapi Contoh Kasus dan
Penyelesaiannya serta Soal Praktik ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi
cetak.
Praktikum Audit Seri 2
MANAJEMEN KEUANGAN KORPORAT Prof. Dr. Sukmawati Sukamulja 2021-09-13 Buku ini merupakan
buku keuangan dalam lingkup perusahaan korporat, perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)
yang telah terdaftar pada suatu bursa saham (Terbuka atau Tbk.). Perusahaan korporat yang digunakan
dalam contoh aplikasi dalam buku ini merupakan perusahaan yang dapat ditelaah datanya karena data
tersedia secara lengkap. Keterbukaan pelaporan perusahaan korporat merupakan keharusan bagi
perusahaan yang telah terdaftar di pasar modal untuk menginformasikan data perusahaan kepada
publik. Semua aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan korporat diumumkan kepada masyarakat
dan semua pihak yang berkepentingan terhadap informasi perusahaan korporat tersebut. Penilaian akan
kualitas perusahaan korporat didasarkan pada keakuratan data yang diinformasikan, baik untuk pihak
internal maupun pihak eksternal. Buku Manajemen Keuangan Korporat ini dibuat dengan
menggabungkan antara dasar-dasar teori Manajemen euangan, riset Manajemen Keuangan, dan aplikasi
dalam praktik Manajemen Keuangan dengan menggunakan data ril perusahaan-perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX). Harapannya, buku ini memberi insight bagi para periset, investor,
analis, dan pemerhati pasar modal sehingga secara fundamental dapat diketahui wujud senyatanya
perusahaan korporat tersebut. Wujud senyatanya perusahaan korporat akan dapat memberikan
pertimbangan yang wajar dan tidak keliru (bias) mengenai perusahaan korporat tersebut. Buku ini
memberikan teori, analisis, dan aplikasi dengan data riil. Sumber-sumber data dan informasi dengan
memberikan link pada website yang diperlukan juga disertakan, sehingga dapat mempermudah bagi
pembaca untuk melakukan pembaharuan data (updated data).
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Praktis Menyusun Laporan Keuangan; Cepat & Mahir Menyajikan Hery, SE 2015-06-23 "Setelah
data transaksi dicatat ke dalam jurnal dan diposting ke dalam buku besar, informasi keuangan disajikan
untuk memberikan informasi yang berguna bagi para stakeholders, terutama sebagai dasar
pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Penyajian informasi keuangan ini dibutuhkan untuk
menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kondisi keuangan dan
kinerja perusahaan. Buku ini berguna bagi para profesional non akuntansi (orang awam) yang memang
tertarik untuk mengenal dan memahami proses penyajian informasi keuangan. Pada bagian akhir buku
ini akan diberikan contoh-contoh aplikasi penyajian informasi keuangan yang akan membuat pembaca
memahami seutuhnya mengenai proses penyajian itu sendiri. Pembahasan yang diberikan dalam buku
ini menggunakan bahasa yang sangat sederhana sehingga memungkinkan bagi para pembaca
(khususnya pemula) untuk dapat memahami proses penyajian informasi keuangan secara lebih mudah
dan praktis."
Pengantar Akuntansi 1 dan 2 Dr. Alexander Thian, M.Si 2021-06-15 Buku ini dapat digunakan sebagai
bahan referensi bagi para mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Pengantar Akuntansi 1 dan 2.
Pembahasan yang ada dalam buku ini disajikan dengan menggunakan bahasa yang sangat sederhana,
lugas, dan mudah dipahami, sehingga akan membantu para mahasiswa dalam mempelajarinya secara
lebih cepat, mudah, dan praktis.
APLIKASI PEMROSESAN AKUNTANSI Studi Kasus PT. Grasindo Nanik Lestari dan Ely Kartikaningdyah Buku
ini dirancang sangat sederhana dan untuk melatih kemampuan dalam bidang penyelesaian siklus
akuntansi khususnya untuk lingkup perusahaan dagang, yang dimulai dari menganalisis bukti-bukti
transaksi; menjurnal; memposting; membuat neraca saldo (trial balance before adjustment);
penyesuaian (adjusting entries); neraca saldo setelah penyesuaian (trial balance aft er adjustment);
laporan keuangan yang terdiri dari laba rugi; laporan perubahan ekuitas; laporan posisi keuangan
(income statement, statement of changes in equity, statement of ﬁnancial position); pembuatan jurnal
penutup (closing entries); hingga neraca saldo setelah penutupan (post-closing trial balance).
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