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1. Pengertian Akuntansi 

Warren dkk (2005:10) menjelaskan bahwa: “secara umum, akuntansi dapat didefinisikan 

sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak- pihak yang berkepentingan 

mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”. Littleton (Muhammad, 2002:10) 

mendefinisikan: “tujuan utama dari akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik 

antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi). Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan 

merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi.”  

Accounting Principle Board Statement No. 4 

(Muhammad, 2002:10) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu 

kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi 

kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan 

ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam 

pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam 

memilih di antara beberapa alternatif. American Institute of 

Certified Public Accountant (Muhammad, 2002:11) mendefinisikan sebagai berikut: “akuntansi 

adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam 

ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk 

menafsirkan hasil-hasilnya.”  

Definisi Akuntansi yang dikemukaka oleh American Institute of certified Public 

Accounts (AICPA) yaitu “Akuntansi adalah auatu seni pencatatan, pengelompokkan dan 

pengikhtisaran menurut cara-cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang, segala transaksi 

dan kejadian yang dikit-dikitnya bersifat keuangan dan kemudian menafsirkan artinya”. 

Sedangkan American Accounting Association menyatakan akuntansi sebagai “proses 

pengumpulan, pengidentifikasian dan pencatatan serta pengikhtisaran dari data keuangan serta 

melaoorkannya kepada pihak yang menggunakannya, kemudian menafsirkan guna pengambilan 

keputusan ekonomi”. Dari definisi diatas diatas dapat ditarik kesimpulan merupakan: 

 Suatu proses, artinya dari data mentah menjadi informas yang siap dipakai. 



 Didalamnya terdapat berbagai kegiatan yaitu pengumpulan, pengidentifikasian, 

pencatatan, serta pengikhtisaran dari data keuangan. 

 Data keuangan yang telah diikhtisarkan mrupakan nformasi keuangan yang disampaikan 

kepada para pemakai yang kemudian akan ditafirkan untuk kepentingan pengambilan 

keputusan ekonomi. 

 

2. Siklus Akuntansi 
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Siklus akuntansi adalah tahapan kegiatan yang dilalui dalam melaksanakan kegiatan 

akuntansi. Proses tersebut berjalan terus menerus dan berulang kembali sehingga merupakan 

suatu siklus. siklus akuntansi adalah sebagai berikut: 

a.Pencatatan Data ke dalam dokumen sumber/bukti transaksi. 

b.Penjurnalan, yaitu menganalisis dan mencatat transaksi dalam jurnal (buku harian)  

c.Melakukan posting ke Buku Besar yaitu memindahkan debet dan kredit dari jurnal ke akun 

Buku Besar. 

d.Penyusunan Neraca Saldo yaitu menyiapkan Neraca Saldo unttuk mengecek keseimbangan 

Buku Besar. 

e.Membuat ayat jurnal penyesuaian dan memasukkan jumlahya pada Neraca Saldo. 

f.Membuat ayat-ayat penutup yaitu menjurnal dan memindahbukukan ayat-ayat penutup. 

g.Penyusunan Laporan Keuangan yaitu Laporan Rugi Laba, Laporaan Perubahan Modal dan 

Neraca.  

 

 

 



3. Peranan Akuntansi dalam Penyediaan Informasi 

Peranan akuntansi dalam penyediaan informasi antara lain menyediakan laporan 

keuangan perusahaan, mengetahui keadaan laba atau rugi yg diperoleh perusahaan, mengetahui 

neraca perusahaan agar investor bisa menilai apakah mereka yakin untuk menanamkan modalnya 

di perusahaan tersebut. Selain itu untuk karyawan sendiri, agar mereka bisa melihat perusahaan 

mereka masih bagus atau tidak untuk ke depannya. 

 

4. Nilai Uang 

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai 

setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu 

dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di 

masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu 

ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia 

dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian 

barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran 

utang.Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. 

Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut 

sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum 

sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uang itu terbuat dari 

emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. 

Sedangkan yang dimaksud dengan uang tanda adalah apabila nilai yang tertera diatas 

uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang atau dengan kata lain 

nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Misalnya, untuk membuat uang 

Rp1.000,00 pemerintah mengeluarkan biaya Rp750,00.  

Teori nilai uang membahas masalah-masalah keuangan yang berkaitan dengan nilai uang. 

Nilai uang menjadi perhatian para ekonom, karena tinggi atau rendahnya nilai uang sangat 

berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Hal ini terbukti dengan banyaknya teori uang yang 

disampaikan oleh beberapa ahli. 
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