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Pmrog Akt Dagang Ms Access
Audit dan Assurance Teknologi Informasi 2 (ed. 2)
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.
Audit Keuangan Sektor Publik Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Faiz
Zamzami 2018-04-17 Buku Audit Sektor Publik ini diperuntukkan secara khusus bagi
mahasiswa yang mengambil minat pada keuangan sektor publik dan para praktisi, yaitu
auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik dan auditor yang bekerja di BPK, BPKP, dan
Inspektorat. Penulis membahas audit sektor publik dengan memfokuskan pada audit laporan
keuangan di Pemerintah Daerah yang berupaya memenuhi kriteria good government
governance. Buku ini mengantarkan mahasiswa untuk memahami konsep audit sektor publik
serta perkembangan audit, khususnya di sektor pemerintahan. Pembahasan proses dan
teknik meliputi standar audit, pengendalian internal, perencanaan, pelaksanaan, dan
pelaporan pemeriksaan yang dijabarkan secara spesifik pada siklus aktivitas akuntansi, yaitu
siklus kas, siklus aset, siklus investasi, siklus pendapatan, siklus belanja, dan pembiayaan.
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Buku ini dikemas menarik dengan menampilkan contoh, kertas kerja, studi kasus, dan
pertanyaan pendalaman di setiap akhir bab yang dapat menjadi bahan diskusi mahasiswa
agar lebih memahami materi audit sektor publik, khususnya pada LKPD. Selain itu,
penyusunan buku ini sudah disesuaikan dengan PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah. Untuk itu, penulis berharap ada keseimbangan antara materi, konsep dan kasus
yang diberikan.
Akuntansi dan Implementasinya dalam Koperasi dan UMKM - Rajawali Pers I Gusti
Ayu Purnamawati, S.E., M.Si., Ak. 2021-05-21
Praktikum Komputer untuk Akuntansi Andayani, S.E., M.Si., Ak., CA. 2021-10-19 Melalui
buku Praktikum Komputer untuk Akuntansi: Program Studi S-1 Akuntansi ini, akan
diterapkan penggunaan komputer untuk mengolah transaksi akuntansi dengan menggunakan
paket aplikasi software Accurate yang merupakan peranti lunak akuntansi buatan Indonesia
yang tentunya telah disesuaikan dengan standar akuntansi dan peraturan perpajakan di
Indonesia, juga digunakan Microsoft Excel. Olah data akuntansi dengan Excel adalah hal
yang menarik, karena Excel merupakan peranti lunak yang dapat dijangkau oleh hampir
semua kalangan user. Excel digunakan bukan sekadar untuk menjalankan fungsi perhitungan
dan pembuatan tabel saja, tetapi bagaimana dapat dioptimalkan menjadi sebuah program
aplikasi akuntansi yang diproses secara otomatis dan sistematis sehingga user diharapkan
dapat "merancang sendiri" program akuntansi menggunakan spreadsheet dengan
memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia pada Excel, dan mengembangkannya menjadi
paket program akuntansi, serta mampu membandingkan dengan paket aplikasi software
akuntansi yang telah banyak diperkenalkan. Buku ini merupakan revisi edisi sebelumnya
dengan penyempurnaan beberapa bagian pada Accurate juga Excel, serta penambahan
latihan soal. Buku ini tidak dimaksudkan untuk memberikan suguhan yang siap pakai, tetapi
lebih ditekankan pada memberikan dasar untuk perancangan sistem akuntansi. Diharapkan
buku ini dapat memberikan banyak manfaat dalam penerapan ilmu akuntansi.
Sistem Informasi Akuntansi 2 (ed. 4) Koran
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.
Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik
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
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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.
Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin Ria Manurung, S.E., M.Si., Ak., CA.
Sistem Informasi Akuntansi pada Aplikasi Administrasi Bisnis Mirza Maulinarhadi
Ranatarisza 2013-06-30 Sistem Informasi Akuntansi yang dibahas dalam buku ini sebagai
bahan ajar untuk membantu pembaca memahami Sistem Informasi Akuntansi yang berbasis
administrasi dalam perusahaan (administrasi bisnis). Penyebutan Sistem Informasi Akuntansi
dalam pembahasan buku ini akan disebut sebagai nama Sistem Akuntansi, istilah yang sering
digunakan dalam administrasi perusahaan. Penulis mengajak pembaca memahami Konsep
Sistem Informasi Akuntansi berbasis praktik, diawali dengan pembahasan tentang sistem dan
kedudukannya. Hingga detail pada komponen sistem tersebut dibahas satu persatu dalam
pola pikir sistemik yang berada dalam lingkup administrasi perusahaan.
Inti Sari Manajemen Keuangan
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 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
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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.
Ak. Perusahaan Jasa Accurate + CD
Sistem Informasi Akuntansi 1
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.
Cara Mudah UN 08 Eko SMA (SKL)
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)
Modern Auditing, edisi 7, jilid 1
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
siklus-penerimaan-kas
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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.
Sistem Informasi Akuntansi 2
Tuntunan Praktis Membangun Sistem Informasi Akuntansi dengan Visual Basic dan
Microsoft Sql Server+cd Kusrini
Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil 2 (ed.5) Koran
BUAKSI (BUKU AKUNTANSI) MUDAH BELAJAR AKUNTANSI Tina Lestari, S.E., M.M.
Definisi menurut American Accounting Association (AAA), Akuntansi merupakan proses
mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan
adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan
informasi tersebut. “The proceed of identifiying, measuring and communicating economic
information to permit informed judgment and decision by user of the information”. Akuntansi
adalah “suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data,
transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh
orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan
serta tujuan lainnya”.
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
siklus-penerimaan-kas
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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).
Sistem Informasi Akuntansi Dengan Pendekatan Simulasi Taufan Adi Kurniawan 2020-01-01
Sistem informasi akuntansi merupakan suatu ilmu yang berkembang sangat dinamis sesuai
dengan perkembangan industri. Buku ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman,
memperkecil gap pengetahuan dan memperluas pengetahuan. Buku ini menggunakan model
simulasi mulai dari bab pertama hingga bab terakhir dengan tujuan untuk memudahkan
pembaca memperoleh pemahaman penerapan sistem informasi akuntansi pada dunia
industri.
Pengantar Akuntansi Khairul Azwar 2022-07-26 Berdasarkan definisinya Akuntansi
merupakan seni yang dimulai dengan mencatat, menggolongkan dan meringkas transaksi
dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara tertentu dan dalam bentuk satuan uang,
serta menafsirkan hasilhasilnya. Dari definisi tersebut maka akuntansi memerlukan
serangkaian tahapan yang saling berkaitan. Oleh sebab itu pelajar/mahasiswa perlu
memahami dan menguasai tahapan tahapan tersebut guna menghindari beberapa kendala
seperti perhitungannya antara debet dan kredit harus balance dan lain lain. Buku Pengantar
Akuntansi ini akan menyajikan materi yang mencakup 13 bab yang disusun secara koheren.
Kami berharap buku Pengantar Akuntansi ini dapat menjadi referensi
Sistem Informasi Akuntansi dan Bisnis Mardia Mardia 2021-02-09 Buku ini berjudul “Sistem
Informasi Akuntansi dan Bisnis” yang merupakan rangkuman dari berbagai sumber. Buku ini
diharapkan menjadi bahan referensi dan dapat memberikan gambaran bahwa Sistem
Informasi Akuntansi dan Bisnis adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan dan
mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan baik
dalam perusahaan bisnis maupun organisasi. Buku ini membahas tentang: Bab 1 Pengantar
Sistem Informasi Bab 2 SIA dan Lingkungan Bisnis Bab 3 Peningkatan Peran SIA Melalui
Teknologi Informasi dan Jaringan Bab 4 Manajemen Data dan Pendokumentasian Bab 5
Pemodelan Basis Data dan Aplikasinya Bab 6 Penilaian Risiko dan Struktur Pengendalian
Internal Bab 7 Pengendalian Umum dan Pengendalian Aplikasi Bab 8 Keamanan Pada
Pemrosesan Transaksi Berbasis Komputer Bab 9 Pengauditan Sistem Informasi Bab 10 Siklus
Pelaporan Keuangan Bab 11 Siklus Pendapatan dan Pengeluaran Bab 12 Pengembangan
Sistem Informasi
Sistem Informasi Akuntansi
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN Sufyati HS 2021-12-30 Analisis laporan keuangan
merupakan bagian dari analisis bisnis (business analysis), sebagai proses evaluasi prospek
ekonomi dan risiko perusahaan, meliputi analisis terhadap lingkungan bisnis perusahaan,
strategi, serta posisi keuangan dan kinerjanya yang berguna dalam pengambilan keputusan
bisnis. Analisis laporan keuangan (financial statement analysis) adalah aplikasi dari alat dan
teknik analisis untuk laporan keuangan yang bertujuan umum dan data-data yang berkaitan
untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis. Analisis
siklus-penerimaan-kas

6/8

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on December 8, 2022 by guest

laporan keuangan (financial statement analysis) sebagai perangkat bagi proses
penganalisisan atau penyidikan terhadap laporan keuangan, yang terdiri atas neraca dan
laporan laba rugi beserta lampiran-lampirannya ditujukan untuk mengetahui posisi keuangan
dan tingkat “kesehatan” perusahaan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan
teknik-teknik tertentu. Pada dasarnya akuntansi memberikan jawaban apakah suatu lembaga
memperoleh keuntungan atau menderita kerugian sebagai akibat transaksi yang dilakukan
dan analisis laporan keuangan yang akurat diperlukan agar diketahui rentabilitas dari suatu
lembaga atau perusahaan. Dengan membaca book chapter yang disajikan dari beberapa
penulis dari seluruh Indonesia ini merupakan referensi dalam pembuatan laporan keuangan,
anda mampu mengukur kondisi perusahaan berdasarkan analisis keuangan yang dapat
disajikan dasar untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam mengembangkan
perusahaan
Sistem Informasi Akuntansi 1 (ed. 4) Koran
Dasar Audit Keuangan Zarah Puspitaningtyas 2022-09-01 Audit keuangan merupakan
evaluasi atau pemeriksaan atas laporan keuangan suatu organisasi secara sistematis dengan
tujuan untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Aktivitas audit keuangan dilaksanakan dengan
berpedoman pada standar audit keuangan. Buku ini ditujukan untuk pembelajaran mata
kuliah Dasar Audit Keuangan. Tujuan mata kuliah Dasar Audit Keuangan adalah mahasiswa
mampu memahami konsep dasar audit keuangan dan memberikan pengalaman empiris di
bidang audit keuangan yang relevan dengan tuntutan profesional yang akan dihadapinya.
Dalam rangka memperkaya pengalaman empiris di bidang audit keuangan, selain menyajikan
konsep dasar audit keuangan, juga disertakan beberapa studi kasus (case method) sebagai
latihan bagi mahasiswa untuk memecahkan suatu masalah. Penerapan metode ini merupakan
pengejawantahan dari Case-Based Learning, yaitu metode pembelajaran instruksional yang
berorientasi pada pendekatan pemecahan masalah (problem solving approach). Buku ini
penting bagi mahasiswa dan pengajar sebagai rujukan pengetahuan tentang konsep dasar
audit keuangan dan kajian empiris di bidang audit keuangan.
Modul Ajar Auditing 1 Jumaiyah, S.E., M.Si. 2022-07-04
Akuntansi Keuangan Daerah (ed. 3) HVS
Kajian Akuntansi: Teori Dan Riset Apriwandi , Eddy Winarso dan Yogo Heru Prayitno, Debbie
Christine dan Endah Pratiwi, Silviana dan Erwin Antoni, Evi Octavia, R. Ait Novatiani, Rina
Tresnawati, Ignatius Oki Dewa Brata dan Sendi Gusnandar Arnan dan Elis Marayanti, Khairul
Shaleh 2022-08-07 Buku ini merupakan insiatif beberapa penulis artikel yang berharap agar
hasil penelitian dapat dikompilasi dalam sebuah buku bunga rampai sehingga dapat
dinikmati oleh beberapa kalangan.
PENCATATAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Ahmad Nazir, SE 2022-03-18
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
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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.
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) mengenai
kewajaran atas laporan keuangan yang telah disusun manajemen perusahaan klien.
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