
PENGANTAR AKUNTANSI

CHAPTER 1



Profesi

- Tingkat pertumbuhan lapangan kerja: 
32%
- Gaji rata-rata: USD 94 ribu per tahun

Developer aplikasi mobile saat ini 
menjadi salah satu profesi TI yang 
paling menjanjikan dan paling banyak 
dibutuhkan di seluruh dunia. 
Popularitas tablet dan smartphone 
dibarengi kebutuhan aplikasi baru yang 
inovatif dan memudahkan hidup. Dari 
aplikasi bisnis, hiburan, dan sebagainya 
makin dibutuhkan user perangkat 
mobile.

Developer aplikasi untuk platform iOS 
dan Android barangkali paling banyak 
dibutuhkan. Sebab, keduanya adalah 
sistem operasi paling populer di dunia 
sekarang ini
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- Tingkat pertumbuhan lapangan kerja: 31%
- Gaji rata-rata: USD 82 ribu per tahun

Para perusahaan masa kini dihadapkan
dengan pertumbuhan data dalam jumlah
besar. Karena itulah, permintaan terhadap
tenaga kerja Database Administrator untuk
mengorganisir, menganalisis dan
mengamankan data diprediksi akan terus
meningkat.

Di sisi lain, dengan semakin banyaknya
database yang terkoneksi dengan cloud, 
maka keamanan data akan semakin vital 
dan kompleks. Maka, tanggung jawab
Database Administrator pun semakin tinggi.

2Mobile Application 
Developer

Database Administrator

- Tingkat pertumbuhan lapangan kerja: 30%
- Gaji rata-rata: USD 90 ribu per tahun

Keahlian di bidang ini memang tidak akan ada
matinya. Malah permintaan untuk software 
engineer akan melonjak seiring kemajuan
teknologi di bidang computer networking. 

Sebagai contoh, meningkatnya adopsi cloud dan
virtualisasi akan menciptakan permintaan
Software Engineer yang bisa mengembangkan
program berbasis web yang efisien dan aman

3 Software Engineer/Developer



Profesi (2)

4 Video Game Designer

- Tingkat pertumbuhan lapangan kerja: 30%
- Gaji rata-rata: USD 80 ribu per tahun

Industri video game bernilai miliaran dollar. 
Tidak hanya di PC, saat ini semakin banyak
game dikembangkan untuk perangkat
mobile seperti tablet dan tentu saja
smartphone.

Malah, pesatnya perkembangan game di
perangkat mobile membuat profesi ini
semakin dibutuhkan dan semakin
bertambah lapangan pekerjaannya. 
Keahlian membuat video game mobile yang 
inovatif akan menjadi nilai tambah besar.

5 Network Administrator

- Tingkat pertumbuhan lapangan kerja: 28%
- Gaji rata-rata: USD 69 ribu per tahun

Network komputer vital peranannya di bisnis
modern sehinga permintaan tenaga kerja di
bidang network administrator semkin besar. 
Adopsi tablet dan smartphone yang makin
marak oleh para tenaga kerja berarti lebih
banyak organisasi memakai internet untuk
melakukan pekerjaan bisnis secara online. 

Di sinilah peran para profesional di bidang
jaringan untuk membantu perusahaan
menangani teknologi tersebut dlaam rangka
berkomunikasi dengan karyawan, klien dan
kustomer.

6 IT Security Specialist

- Tingkat pertumbuhan lapangan kerja: 22%
- Gaji rata-rata: USD 87 ribu per tahun

Permasalahan sekuriti akan selalu menjadi 
perhatian utama bagi perusahaan-perusahaan. 
Misalnya terkait serangan cyber yang semakin 
marak menyasar perusahaan.

Namun demikian, pekerja ahli di bidang ini 
kabarnya masih terhitung sedikit. Spesialis di 
bidang ini akan menangani sekuriti di bidang 
operasional TI, sekuriti perangkat mobile, 
manajemen risiko dan sekuriti di bidang 
cloud/virtualisasi



Profesi (3)

- Tingkat pertumbuhan lapangan kerja: 22%
- Gaji rata-rata: USD 79 ribu per tahun

Banyaknya organisasi yang bergantung pada
teknologi membuat analis sistem dibutuhkan
untuk mendesain sistem komputer di
berbagai sektor. Industri kesehatan
misalnya, menjadi salah satu industri yang 
paling membutuhkan System Analyst seiring
meningkatnya adopsi electronic medical 
record (EMR).

Juga layanan resep online dan sebagainya
membutuhkan System Analyst untuk
mendesain dan mengkostumisasi sistem
komputer

7 Computer System Analyst 8 Web Developer

- Tingkat pertumbuhan lapangan kerja: 22%
- Gaji rata-rata: USD 91 ribu per tahun

Setiap tahun, jumlah perusahaan yang memanfaatkan
internet untuk mempromosikan jasa atau produknya
kian melonjak. Developer web pun menjadi salah satu
profesi yang paling banyak dicari.

Para perusahaan membutuhkan developer web 2.0 
yang berbakat untuk mengembangkan solusi berbasis
web. Hal ini dalam rangka menjaring sebanyak
mungkin konsumen di era modern ini.



Definisi

Definisi Akuntansi dijabarkan dari dua sudut pandang:

 Sudut Pemakai

Merupakan suatu disiplin yang menyediakan informasi yang 

diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan 
mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi.

 Sudut Proses Kegiatan

Merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, 

pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi.



Beda Tata Buku dan Akuntansi

 Tata Buku hanya merupakan prose pencatatan, 
peringkasan,dan pengklasifikasian.

 Akuntansi sampai pada proses pengambilan keputusan



Akuntansi sebagai suatu sistem informasi

Diperlukan oleh berbagai pihak baik oleh perusahaan 
yang bertujuan mencari laba dan nirlaba, baik dari 
kalangan internal maupun eksternal organisasi, seperti: 
manajer, investor, kreditor, instansi pemerintah 
(BAPEPAM, Pajak), dan pemakai lainnya.



Mengapa Teknik Informatika perlu

mempelajari Akuntansi

Karena kuantitas transaksi yang diproses melalui 

sistem akuntansi biasanya cukup besar, walau 
dalam perusahaan kecil sekalipun. Oleh karena itu 
sistem akuntansi harus dirancang sedemikian rupa, 
sehingga data dapat diproses dengan cepat, teliti 
dan efisien serta meminimalkan kesalahan ‘human 
error’. Dengan demikian maka proses pengambilan 
keputusan pun dapat dilakukan dengan lebih cepat 
dan akurat.



Bidang jabatan akuntansi

 Akuntansi Publik

Pemeriksaan laporan keuangan (Auditing), Akuntansi 

Perpajakan, dan Konsultasi Manajemen

 Akuntansi Intern

Akuntansi Biaya, Akuntansi Keuangan, dan Akuntansi 

Manajemen



Prinsip-prinsip dasar Akuntansi

 Konsep Entitas

Kesatuan usaha yang berdiri sendiri dan terpisah dari 
organisasi lain

 Prinsip Obyektifitas

Pencatatan dan laporan harus berdasarkan data atau 
bukti yang bisa dipercaya

 Prinsip Biaya (Cost)

Harta atau jasa yang dibeli harus dicatat atas dasar biaya 
yang sesungguhnya.



Tujuan Pelaporan

Fokus informasi bagi Investor dan Kreditor

 Posisi keuangan

 Kemampuan melaba (earning power)

 Kemampuan menciptakan aliran kas

 Kinerja manajemen

 Pertanggungjawaban manajemen



Akuntansi sebagai bahasa bisnis

 Salah satu penentu keefektifan berbahasa adalah adanya
pedoman bersama yang disepakati.

 Pedoman penyusunan laporan keuangan diperlukan agar 
tujuan penyampaian informasi tercapai secara efektif.

 Gramatika atau kaidah bahasa merupakan analogi untuk
pedoman penyusunan laporan keuangan.

 Pedoman penyusunan laporan keuangan terefleksi dalam
prinsip akuntansi berterima umum terutama standar
akuntansi.



Standard Akuntansi

 Pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh badan yang 
berwenang mengenai konsep,

 prinsip, dan metoda yang ditetapkan sebagai

 pedoman utama praktik akuntansi.

Yang dipedomani dalam standar:

• Definisi

• Pengukuran/penilaian

• Pengakuan

• Penyajian



Nilai informasi

• Menambah pengetahuan

• Menambah keyakinan

• Mengubah keputusan

Kualitas Informasi

 Karakteristik yang melekat pada informasi

 sehingga informasi bermakna bagi pemakai

 dan memberi keyakinan kepada pemakai

 sehingga bermanfaat dalam keputusan.



Laporan Keuangan

 Laporan Laba Rugi

Menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam suatu periode 
waktu tertentu.

 Neraca

Menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu

 Laporan Perubahan Modal

Pengaruh laba atau rugi terhadap modal diperhitungkan dalam 
laporan ini.



Konsep Kos sebagai bahan olah

Akuntansi



Memproses Data



Pihak Berkepentingan



Pihak Berkepentingan



Dengan cara tertentu

 Seluruh pemrosesan data dari pengidentifikasian
sampai penyajian disebut dengan perlakuan akuntansi.

 Perlakuan akuntansi melibatkan: pendefinisian
(definition), pengukuran (measurement), penilaian
(valuation), penyajian (presentation), dan
pengungkapan (disclosure).

 Perlakuan akuntansi harus mengikuti suatu pedoman
yang disebut prinsip akuntansi berterima umum/PABU 
(generally accepted accounting principles/GAAP).



TUGAS

Buatlah aliran kas dalam perusahaan




