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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
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.
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. 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.
Pengantar Akuntansi II - Rajawali Pers - Ni Kadek Sinarwati, S.E.,
M.Si., Ak. 2021-05-21

Buku Ajar Akuntansi Keuangan - Juniaty Ismail 2022-07-14
Akuntansi memberikan informasi yang digunakan oleh manajer dalam
menjalankan operasi perusahaan. Akuntansi juga memberikan informasi
untuk pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menilai kinerja dan
kondisi ekonomi perusahaan. Akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis,
sebab akuntansi sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan
untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan
kondisi perusahaan.
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.
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)
Sistem Informasi Akuntansi 1 -

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.
Akuntansi Pemerintah Edisi 1 - Heru Kreshna Reza 2022-05-12
Buku Akuntansi Pemerintahan ini dibuat dan dirancang sebagai bahan
ajar yang dapat membantu mahasiswa khususnya didalam menjawab
permasalahan yang berhubungan dengan sistematis pencatatan serta
pelaporan akuntansi bagi pemerintah. Organisasi bisnis dan
pemerintahan memiliki struktur pembukuan yang berbeda yang
kemudian berakibat pada praktek akuntansi dalam dua organisasi

Sistem Informasi Akuntansi 2 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
Audit dan Assurance Teknologi Informasi 2 (ed. 2) -
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tersebut. Buku ini disusun mengacu pada Rancangan Pembelajaran
Semester (RPS) pada program studi akuntansi pemerintah. Buku ini
merupakan edisi pertama yang dapat digunakan sebagai bahan ajar
selama setengah semester. Buku akuntansi pemerintah ini memberikan
pemahaman dan pengetahuan kepada pembaca mengenai konsep dasar
akuntansi keuangan pemerintah, pengelolaan keuangan daerah,standar
akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi keuangan daerah,
beberapa teori dan standar akuntansi sektor publik. Sebagai bentuk
pertanggungjawaban dari pemerintah, informasi mengenai keuangan
negara harus relevan dan tercatat dengan baik. Sistem pencatatan dan
pembukuan tersebut dikenal dengan istilah akuntansi pemerintahan.
Adanya pencatatan keuangan tersebut mendasari terciptanya standar
dalam pelaporan keuangan pemerintah untuk pihak-pihak terkait mulai
dari DPR, BPK, hingga masyarakat. Jika akuntansi pemerintah tidak
berjalan dengan baik, maka keuangan negara tidak akan terkontrol dan
tidak proporsional antara pengeluaran dan penghasilannya. Buku ini
memberikan kontrbusi pemahaman kepada pembaca dalam memahami
konsep akuntansi dan laporan keuangan pemerintah (daerah),
memberikan latihan kepada mahasiswa yang telah memahami konsep
akuntansi pemerintahan (sektor publik). Mahasiswa mampu menganalisis
Informasi pemda dan mengerjakan proses akuntansi laporan keuangan
daerah dengan menghitung dan mengalisa setiap transaksi akuntansi
yang terjadi dalam kegiatan-kegiatan pemda (unit SKPD). Pada studi
kasus diberikan beberapa contoh akuntansi sektor swasta dan akuntansi
sektor pemerintahan, agar mahasiswa dapat membedakan antara
akuntansi pemerintahan dengan akuntansi sektor swasta.
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
Kewirausahaan Era Kampus Merdeka - Dr. Haryono, S.E., M.Si.
Pemilihan topik buku ajar ini didasari atas hasil pengamatan di berbagai
wilayah menunjukkan selama ini Labu Kuning hanya tanaman sela antar
musim, pola tanam masyarakat masih bersifat rutin bukan komersial dan
belum optimalnya penggunaan lahan sekitar hutan. Buku ajar ini sangat
cocok untuk para mahasiswa, akademisi/pemerhati pembangunan desa,
pasca panen, kelembagaan desa.
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.
Internal Auditor dengan Microsoft Excel 2007 - Sequoia Content
Production & Leviandi Adhie

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.
Pengantar Akuntansi (Pendekatan Siklus Akuntansi) - Jeni Irnawati, S.E.,
M.M. 2022-01-31
Ide dari penulisan buku ini berasal dari praktisi dan dosen dari berbagai
penjuru di tanah air, dan dituangkan dalam bentuk book chapter. Buku
ini diberi judul Pengantar Akuntansi (Suatu Tinjauan Siklus Akuntansi)
menyajikan materi mengenai dasar-dasar akuntansi yang tersaji dalam
konsep, teori maupun contoh kasus, dan tersusun atas dua belas bab.
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.
Modern Auditing, edisi 7, jilid 1 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 ecommerce 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.
Pengantar Akuntansi Perusahaan - Ade Onny Siagian, MM, MH, MAP,
M.I.Kom 2021-02-01
Buku ini merupakan bahan ajar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi, baik
mereka yang berasal dari prodi manajemen ataupun akuntansi. Tujuan
dari penerbitan buku ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi
mahasiswa dalam mempraktekkan dasar-dasar akuntansi perusahaan.
Disamping itu, dengan dilengkapi beberapa contoh, buku ini sangat
dianjurkan untuk dimiliki oleh mahasiswa yang ingin menekuni ilmu
akuntansi secara lengkap.
EKONOMI : - Jilid 3 -

Menguasai Myob Versi 11 Jilid 1 Sistem Informasi Akuntansi pada Aplikasi Administrasi Bisnis - Mirza
Maulinarhadi Ranatarisza 2013-06-30
Sistem Informasi Akuntansi yang dibahas dalam buku ini sebagai bahan
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PANDUAN PRAKTIKUM AUDIT KONTEMPORER - Moh. Mahsun,
SE, M.Si, Ak, CA, CPA, CFrA, Ph.D (Cand.) 2020-09-17
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Buku Panduan Praktikum Audit Kontemporer ini berisi tentang landasan
teori, standar dan prosedur audit serta contoh-contoh kertas kerja
pemeriksaan dan studi kasus audit. Dalam pandangan kami, audit
merupakan proses yang sistematis untuk mengumpulkan bukti-bukti
yang cukup dan relevan dalam rangka menilai suatu asersi dengan
kriteria standar akuntansi yang berterima umum semestinya dipelajari
dengan teknik memadukan konsep teoritis, standar professional audit,
prosedur audit dengan praktek simulasi senyatanya. Hal ini diharapkan
agar peserta didik bisa memahami secara komprehensif baik teori-teori
audit maupun prakteknya. Peserta didik dan pengguna buku panduan ini
diharapkan dapat mengetahui dan memahami bagaimana mengaudit
laporan keuangan, mulai tahap pra-penugasan, perencanaan, pengujianpengujian audit serta pelaporan. Selain itu peserta didik juga diharapkan
mampu menyusun dan mendokumentasikan kertas kerja pemeriksaan
yang merupakan dokumen penting audit sebagai dasar menetapkan
kesimpulan opini audit. Buku panduan ini adalah buku referensi
akademik sekaligus panduan praktikum audit modern (kontemporer)
berbasis risiko bagi para mahasiswa, peserta diklat maupun professional
terkait dengan audit laporan keuangan. Di dalam buku panduan ini, cara
penyusunan dan pendokumentasian kertas kerja pemeriksaan terkait
dengan tahap pra- perikatan, pemahaman struktur pengendalian intern,
penjualan dan piutang, pembelian dan kewajiban/hutang, aset tetap dan
aset tidak berwujud, harga pokok penjualan, persediaan, hutang jangka
panjang, modal saham dan Saldo Laba, perpajakan, kas dan biaya – biaya
operasional, tahap pelaporan sertu perumusan opini audit. peserta didik
juga diberikan gambaran studi kasus audit riil yang diselesaikan dengan
aplikasi audit yang digunakan dalam perpektif kontemporer. Teks dalam
buku panduan ini diadaptasi dari berbagai referensi yang mencakup
banyak keistimewaan dan dirancang untuk mening-katkan minat peserta
didik dalam memahami substansi audit. Beberapa keistimewaan dalam
buku panduan ini adalah adanya template kertas kerja pemeriksaan
sebagai media latihan audit serta simulasi studi kasus audit yang
didasarkan atas kasus riil di lapangan.
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.
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.
Buku Dasar-dasar Akuntansi Untuk Pemula & Orang Awam - Ifat Fauziah
2017-01-01
“Accounting is the language of business.” Warren Buffet Akuntansi
mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan,
kemajuan suatu perusahaan dapat dilihat dari proses akuntansi
perusahaan tersebut. Jika proses akuntansinya tersusun dengan baik dan
benar sesuai dengan bukti-bukti yang ada, maka kemungkinan besar
perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang baik, begitu pula
sebaliknya. Selain bagi perusahaan, akuntansi juga diperlukan bagi
setiap rumah tangga. Dalam rumah tangga, akuntansi berguna dalam hal
pengelolaan keuangan rumah tangga yang lebih baik. Buku persembahan
penerbit IlmuCemerlangGroup
200 Soal Jawab -

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.
Sistem Informasi Akuntansi 1 (ed. 4) Koran intermediate Accounting AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH - Putu
Astri Lestari 2020-08-11
Tujuan disusunnya buku ini adalah diharapkan mahasiswa yang sedang
menempuh mata kuliah Intermediate Accountingatau Akuntansi
Keuangan Menengah dapat memahami materi Kas, Bank, Piutang,
Persediaan, Aktiva Tetap dengan baik
Kuasai Detail Akuntansi Perkantoran - Yayah Pudin Shatu
2016-02-06
Seperti yang kita ketahui bahwa pencatatan akuntansi yang baik dapat
mempermudah kita dalam membuat laporan keuangan usaha. Maka
tidak heran kalau pada akhirnya Pebisnis Dunia menyepakati buku yang
diterbitkkan oleh PUSTAKA ILMU SEMESTA . Usaha apa pun tanpa
Akuntansi Laporan Keuangan, sama saja hasilnya nihil. Dalam buku ini,
diulas dengan sangat jelas dan detail mengenai Akuntansi Perkantoran. Lembar Langit Indonesia GroupPraktikum Audit Seri 2 Pengantar Akuntansi 2 - Eny Suprapti 2022-11-24
Buku ini disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi sesuai dengan
kepakarannya masing-masing. Buku ini diharapkan dapat hadir memberi
kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan
Pengantar Akuntansi 2. Sistematika buku Pengantar Akuntansi 2 ini
mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku
ini terdiri atas 15 bab yang dibahas secara rinci, diantaranya: Jurnal
khusus perusahaan dagang, Pengendalian internal dan akuntansi kas,
Rekonsiliasi bank dan penyesuaian, Piutang usaha, Piutang wesel,
Persediaan, Penilaian persediaan, Investasi jangka pendek dan investasi
jangka panjang, Aset tetap, Aset takberwujud, Kewajiban jangka pendek
dan jangka menengah, Kewajiban jangka panjang, Konsep ekuitas
pemilik perorangan, Akuntansi ekuitas untuk persekutuan, dan Konsep
ekuitas pemilik perseroan.
Akuntansi Keuangan Daerah (ed. 3) HVS 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.
Administrasi Transaksi SMK/MAK Kelas XI - Binti Mahtumah
2021-01-14
Buku ini disusun dengan memperhatikan Struktur Kurikulum SMK
berdasarkan Kurikulum 2013 edisi revisi spektrum PMK 2018 dan
jangkauan materi sesuai dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
untuk kelompok C3 Kompetensi Keahlian. Buku ini diharapkan memiliki
presisi yang baik dalam pembelajaran dan menekankan pada
pembentukan aspek penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap
secara utuh. Materi pembelajaran disajikan secara praktis, disertai soalsoal berupa tugas mandiri, tugas kelompok, uji kompetensi, dan
penilaian akhir semester gasal dan genap. Buku ini disusun berdasarkan
Pemendikbud No 34 tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan
SMK/MAK, pada lampiran II tentang standar Isi, lampiran III tentang
Standar Proses dan lampiran IV tentang Standar Penilaian. Acuan KI dan
KD mengacu pada Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar Dan Menengah
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan No: 464/D.D5/Kr/2018
Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar. Berdasarkan hasil
telaah ilmiah, buku ini sangat sistematis, bermakna, mudah dipelajari,
dan mudah diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Ditinjau
dari aspek isi, buku ini cukup membantu siswa dalam memperkaya dan

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
pengendalian-intern-penerimaan-kas
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mendalami materi. Pemakaian buku ini juga dapat menantang guru
untuk berinovasi dalam pembelajaran sesuai konteks di kelas masingmasing.
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

pengendalian-intern-penerimaan-kas

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 dengan menggunakan bahasa yang sangat
sederhana, lugas, dan mudah dipahami, sehingga akan membantu para
pembaca dalam mempelajarinya secara lebih cepat, mudah, dan praktis
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