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DEFINISI AKUNTANSI 

Menurut American Accounting Association, 

Akuntansi didefinisikan sebagai berikut 

berdasarkan proses kegiatan : 

“Proses  mengidentifikasikan, mengukur dan 

melaporkan informasi ekonomi, untuk 

memungkinkan adanya penilaian dan 

keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka 

yang menggunakan informasi tersebut.” 

 



Definisi akuntansi beradasarkan 

sudut pemakaian yaitu : suatu 

disiplin yang menyediakan informasi 

yang di perlukan untuk melaksakan 

kegiatan secara efisien dan 

mengevaluasi kegiatan-kegiatan 

suatu entitas. 



Definisi di atas mengandung dua 

pengertian, yakni : 

 Bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari 
identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. 
  kegiatan akuntansi  

 Bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi 
diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan 
keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan.   
kegunaan akuntansi 



TUJUAN UTAMA  AKUNTANSI  

Menyajikan informasi ekonomi (economic 

information) dari suatu kesatuan ekonomi 

(economic entity) kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan.  



PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN : 

 Pemilik / calon pemilik 

 Kreditur / calon kreditur 

 Badan-badan Pemerintah  

 Manajemen  

 Pegawai  



Profesi Akuntansi 

 Private Accounting 

 Controller 

 Management Accountant 

 Internal Auditor 

 Public Accounting 

 Independent Auditor 



Spesialisasi Bidang Akuntansi 

 Financial Accounting 

 Managerial/Management Accounting 

 Cost Accounting 

 Environmental Accounting 

 Tax Accounting 

 Accounting Systems 

 International  Accounting 

 





Bidang bidang Akuntansi: 

 Akuntansi Publik Akuntansi Internal 

Audit Atas laporan Keuangan ( Auditing) Akuntansi Umum ( pembuatan laporan 

keuangan) 

Perpajakan Akuntansi Biaya 

Konsultasi Manajemen Penganggaran 

Perancangan sistem akuntansi Audit Internal 



Prinsip Akuntansi Berterima Umum 

Berupa sekumpulan konsep, standar, prosedur, metode, 

konvensi, kebiasaan dan praktik yang dipilih atau dianggap 

berterima secara umum serta dijadikan pedoman umum di 

lingkungan (negara) tertentu. 

 



PERUSAHAAN 

Perusahaan  adalah suatu organisasi yang 

didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang 

atau badan lain yang kegiatannya adalah 

melakukan produksi dan distribusi guna 

memenuhi kebutuhan ekonomis manusia.  



JENIS PERUSAHAAN : 

 Perusahaan jasa 

 Perusahaan Dagang 

 Perusahaan pabrik (manufaktur)  


