
PENDAHULUAN 

BAB I 

Akuntansi Keuangan dan Standar Akuntansi 

 
Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa. Fungsinya untuk menyediakan informasi 

kuantitatif, terutama informasi keuangan, tentang entitas-entitas ekonomi, yang 

dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan diantara berbagai 

alternatif pilihan yang tersedia. Akuntansi merupakan proses yang berakhir pada 

penyusunanlaporan keuangan yang berhubungan dengan perusahaan secara 

keseluruhan untuk digunakan oleh pihak-pihak di dalam maupun di luar 

perusahaan. Apakah akuntansi merupakan aktivitas jasa, suatu disiplin ilmu 

deskriptif/analitis ataukah suatu system informasi ? Jawabannya adalah ketiga-

tiganya. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Sebagai aktivitas jasa , akuntansi memberikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan , informasi kuantitatif yang membantu mereka untuk mengambil 

keputusan mengenai pelepasan dan penggunaan sumberdaya di dalam kesatuan 

yang berorientasi bisnis maupun yang tidak berorientasi bisnis. Sebagai suatu 

disiplin ilmu deskriptif/analitis, akuntansi mengidentifikasikan sejumlah besar 

kejadian dan transaksi yang merupakan ciri dari aktivitas ekonomi. Melalui 

pengukuran, klassifikasi dan pengikhtisaran, akuntansi menyusutkan data tersebut 

menjadi pos-pos yang relative sedikit, penting dan saling berkaitan yang bila 

disusun dengan tepat akan menggambarkan kondisi keuangan, hasil operasi, dan 

arus kas dari suatu kesatuan ekonomi tertentu. Sebagai suatu system informasi, 

akuntansi mengumpulkan dan mengkomunikasikan informasi ekonomi mengenai 

suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang keputusan dan tindakannya berkaitan 

dengan aktivitas tersebut. Bagi beberapa kalangan, akuntansi kelihatan bersifat 

mekanis dan prosedural. Hasil yang nampak seolah hanya penyimpanan catatan 

dan penyusunan laporan keuangan sehingga seringkali memberi kesan sebagai 

suatu pekerjaan yang cukup memerlukan keahlian yang rendah dalam suatu 

pekerjaan yang biasa-biasa saja yang tidak ada tantangannya dan tidak 

membutuhkan imajinasi. Akan tetapi di dalam akuntansi terdapat banyak teori, 

tujuan-tujuan filosofis, teori-teori normative, konsep-konsep yang saling terkait, 

definisi-definisi yang tepat, dan aturan-aturan yang rasional membentuk suatu 

“Kerangka Konseptual” yang mungkin tidak dikenal oleh banyak orang didalam 

masyarakat bisnis. 

Modul ini akan membahas mengenai “Kerangka Konseptual” yang akan dibagi 

menjadi 2 (dua) topik, yang terdiri atas: 

 

1) Kerangka kerja konseptual untuk pelaporan keuangan. 

2) Hirarki Kualitas Akuntansi. 

 



Dengan mempelajari modul ini dengan baik dan benar, diharapkan Anda dapat 

memahami kerangka kerja konseptual yang mendasari akuntansi keuangan. 

Setelah mempelajari modul ini diharapkan anda dapat: 

a. Mengkaji ulang tujuan pelaporan keuangan. 

b. Mengidentifikasikan karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi. 

c. Mendefinisikan unsure-unsur laporan keuangan. 

d. Menguraikan asumsi dasar dari akuntansi. 

e. Menjelaskan penerapan prinsip-prinsip akuntansi. 

f. Menguraikan dampak kendala-kendala terhadap pelaporan informasi akuntansi. 

 

RANGKUMAN 

Kerangka Kerja Konseptual Untuk Pelaporan 

Keuangan 
TOPIK 1 

A. PENGERTIAN, SIFAT DAN KEGUNAAN KERANGKA 

KONSEPTUAL. 

 

Kerangka konseptual mirip dengan suatu konstitusi yaitu suatu system koheren 

dari tujuan-tujuan dan dasar-dasar yang saling terkait yang menjadi landasan bagi 

penetapan standar yang konsisten, penentuan sifat, fungsi, serta batas-batas dari 

akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Mengapa kerangka kerja konseptual 

diperlukan ? 

 

Pertama, agar dapat berguna, maka penetapan standar harus didasari dan 

dihubungkan dengan serangkaian konsep dan tujuan fundamental. Kerangka kerja 

konseptual akan meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakai laporan 

keuangan, dan harus mendorong keterbandingan diantara laporan-laporan 

keuangan perusahaan-perusahaan yang berbeda. Kedua, masalah-masalah praktis 

yang baru muncul harus cepat dapat dipecahkan dengan mengacu pada kerangka 

teori dasar yang sudah ada.  

 

B. PERKEMBANGAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL 

Walaupun banyak organisasi, komite, dan perorangan telah mengembangkan dan 

menerbitkan kerangka kerja konseptual, dalam prakteknya tidak ada satupun  

kerangka yang diterima secara universal dan diandalkan dalam praktek. 

Barangkali yang paling berhasil adalah ‘Accounting Principle Board Statement No 

4’ yaitu “Konsep-konsep Dasar dan Prinsip-prinsip Akuntansi yang Mendasari 

Laporan Keuangan Perusahaan Bisnis” yang menguraikan praktek-praktek yang 

sudah ada tetapi tidak menetapkan praktek yang harus dijalankan.  

 

RANGKUMAN 

Tingkat pertama, tujuan-tujuan pelaporan keuangan adalah untuk memberikan 

informasi kepada para pemakai laporan keuangan, sehingga dimulai dari 

kesadaran secara garis besar mengenai informasi yang bisa berguna baik bagi 

investor maupun kreditur. Dalam menyediakan informasi kepada para pemakai 

laporan keuangan, profesi akuntansi mengandalkan laporan keuangan yang multi 

guna (general purpose). Maksud laporan keuangan semacam itu adalah 



menyediakan informasi yang paling bermanfaat dengan biaya minimal kepada 

berbagai kelompok pemakai. Hal yang mendasari tujuan ini adalah konsep bahwa 

pemakai membutuhkan pengetahuan yang memadai tentang persoalan bisnis dan 

akuntansi keuangan untuk memahami informasi yang terkandung dalam laporan 

keuangan.  

 

Tingkat kedua, dasar-dasar konseptual yang menjelaskan karakteristik- 

karakteristik kualitatif informasi akuntansi dan definisi unsur-unsur laporan 

keuangan. Dasar-dasar konseptual ini menjadi jembatan antara mengapa dari 

akuntansi (Tujuan tingkat 1) dengan bagaimana dari akuntansi (pengakuan dan 

penilaian tingkat 3). Satu aspek penting dalam menetapkan struktur teoritis adalah 

penetapan unsur-unsur atau definisi-definisi. FASB mendefinisikan unsur-unsur 

laporan keuangan sebagai berikut :  

• Asset, merupakan kemungkinan manfaatekonomi masa depan yang diperoleh 

atau dikendalikan oleh suatu perusahaan sebagai hasil dari transaksi-transaksi 

atau kejadian-kejadian yang lalu. 

• Liabilities, merupakan kemungkinan pengorbanan manfaat ekonomi di masa 

depan yang berasal dari kewajiban sekarang dari suatu kesatuan tertentu untuk 

penyerahan barang dan jasa kepada kesatuan lain di masa yang akan datang 

sebagai hasil transaksi-transaksi yang lalu. 

• Equity, merupakan nilai sisa dari harta suatu kesatuan setelah dikurangi 

kewajibannya. 

•  Investment by Owners, enambahan dalam net asset perusahaan yang 

dihasilkan dari penambahan oleh pemilik. 

• Distributions to Owners, pengurangan assey perusahaan yang disebabkan 

karena penyerahan barang dan jasa atau terjadinya kewajiban bagi perusahaan 

kepada pemilik. 

• Comprehensive Income, perubahan equity (net asset) selama satu periode 

kecuali yang timbul dari investasi pemilik atau pembagian kepada pemilik. 

• Revenue, arus masuk atau penambahan atas asset atau penyelesaian suatu 

kewajiban atau kombinasi keduanya selama satu periode dari penyerahan atau 

produksi barang atau jasa atau aktivitas lain yang merupakan aktivitas utama 

perusahaan. 

• Expense, arus keluar atau penggunaan asset atau terjadinya kewajiban atau 

kombinasi keduanya selama satu periode dari penyerahan atau produksi barang 

atau jasa atau aktivitas lain yang merupakan aktivitas utama perusahaan. 

• Gain, penambahan ekuitas atau net asset yang berasal dari aktivitas bukan utama 

perusahaan kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik.  

• Loss, pengurangan ekuitas atau net asst yang berasal dari aktivitas bukan utama 

perusahaan kecuali yang berasal dari expenses dan distribusi kepada pemilik. 

 

Tingkat ketiga, Profesi akuntansi terus menggunakan konsep-konsep ini sebagai 

panduan operasi. Untuk tujuan pembahasan dipilih untuk mengidentifikasi 

konsep-konsep tersebut sebagai asumsi-asumsi dasar, prinsip-prinsip, dan 

kendala-kendala. Konsep-konsep ini membantu dalam menetapkan jawaban 

rasional terhadap masalah-masalah pelaporan keuangan. 

 

 



Asumsi-asumsi Dasar 

Ada empat asumsi dasar yang mendasari struktur akuntansi keuangan yaitu : 

 

• Economic Entity, bahwa aktivitas ekonomi dapat dianggap sebagai suatu unit 

pertanggung jawaban tersendiri, sehingga terpisah dari pemiliknya. 

 

• Going Concern, metode akuntansi didasari pada asumsi bahwa perusahaan akan 

berumur panjang meskipun para akuntan tidak berpikir bahwa suatu perusahaan 

akan bertahan selamanya, tetapi berharap perusahaan akan bertahan cukup lama 

untuk mencapai tujuan-tujuannya. Implikasinya bahwa asset akan dicatat 

berdasar prinsip biaya histories atau biaya perolehan kecuali akhirnya akan 

dilikuidasi maka asset dinyatakan pada nilai bersih yang dapat direalisasi. 

 

• Monetery Unit, aktivitas ekonomi dinyatakan dalam unit moneter karena 

dianggap paling stabil dan dapat memberikan dasar yang tepat untuk penilaian 

dan analisa akuntansi. 

 

• Periodicity, cara paling akurat untuk mengukur hasil dari aktivitas perusahaan 

adalah saat perusahaan dilikuidasi, tapi perusahaan atau pihak lain yang 

berkepentingan tidak dapat menunggu sampai saat itu tiba sehingga informasi 

keuangan perusahaan harus diterbitkan setiap periode. Artinya bahwa aktivitas 

aktivitas ekonomi perusahaan dapat dibagi menjadi periode-periode waktu 

buatan.  

 

Prinsip-prinsip Dasar Akuntansi  

 

Ada empat prinsip dasar yang digunakan untuk mencatat transaksi yaitu :  

 

• Historical Cost, prinsip ini mengharuskan bahwa sebagian besar asset dan 

liabilities dihitung dan dilaporkan bedasarkan harga perolehan. Penilaian ini 

dianggap lebih unggul dibandingkan dasar lain karena bersifat pasti dan dapat 

diperiksa. 

 

• Revenue Recognition, pendapatan umumnya diakui saat direalisasi atau dapat 

direalisasi dan dihasilkan. Direalisasi ditunjukkan saat barang atau jasa ditukar 

dengan kas atau klaim atas kas. Dapat direalisasi ditunjukkan saat asset siap 

ditukar dengan kas atau kalim atas kas. 

 

• Matching, bahwa pengakuan biaya dihubungkan dengan pengakuan 

pendapatan. Untuk biaya-biaya yang sulit dihubungkan dengan pendapatan, 

beberapa pendekatan harus dilakukan misalnya dengan alokasi rasional dan 

sistematis. 

 

• Full Disclosure, dalam memutuskan informasi apa yang harus dilaporkan, 

akuntan mengikuti praktek yang umum bagi penyediaan informasi yang cukup 

penting untuk mempengaruhi penilaian dan pembuatan keputusan. Biasanya 

pertimbangan yang digunakan adalah (1) mengungkapkan masalah yang cukup 

yang dapat menunjukkan perbedaan , dan (2) peringkasan untuk membuat 



informasi tersebut dapat dimengerti dengan memperhatikan biaya 

penyusunannya dan pemakaiannya. Constrains, dalam memberikan informasi 

dengankarakteristik kualitatif yang membuatnya berguna, ada dua kendala 

penting yang harus dipikirkan yaitu (1) Cost-benefit relationship dan (2) 

Materiality. Dan dua kendala lain yang dianggap tidak cukup penting yaitu (1) 

Industry practice dan (2) Conservatism.  

 

LATIHAN 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, silakan anda 

mengerjakan latihan berikut ini ! 

 

1) Apa yang dimaksud dengan kerangka kerja konseptual ? Mengapa kerangka 

kerja konseptual penting dalam akuntansi ? 

 

2) Apa yang dimaksud Apa tujuan utama pelaporan keuangan seperti yang 

disebutkan dalam Statement of Financial Accounting Concept No 1 ? 

 

3) Beban (expenses), kerugia (losses) dan distribusi kepada pemilik semuanya 

menurunkan aktiva bersih (net asset). Apa perbedaan ketiga unsure tersebut ? 

 

4) Pendapatan (rvenue), keuntungan (gain), investasi oleh pemilik semuanya 

menaikkan aktiva bersih. Apa perbedaan diantara ketiga unsure tersebut ? 

 

5) Sebutkan empat asumsi dasar yang melandasi struktur akuntansi keuangan ! 

 

 

RANGKUMAN 

 

Prinsip-prinsip akuntansi tidak dapat ditemukan; tetapi diciptakan atau 

diumumkan. Prinsip-prinsip akuntansi didukung dan disahkan oleh lembaga, 

pihak yang berwenang. Suatu kerangka kerja konseptual diperlukan untuk 

membentuk dasar konsep dan tujuan, memberikan kerangka bagi pemecahan 

masalah-masalah praktis yang baru, menambah pengertian dan keyakinan para 

pemakai laporan keuangan, dan mendorong keterbandingan diantara laporan 

keuangan perusahaa-perusahaan. Memahami tujuan pelaporan keuangan yaitu 

menyediakan informasi yang berguna bagi mereka yang memiliki pemahaman 

memadai tentang aktivitas bisnis untuk membuat keputusan investasi dan kredit, 

membantu investor dan kreditur saat ini dan yang potensial serta pihak-pihak lain 

dalam menilai prospek arus kas masa depan, serta tentang sumberdaya ekonomi 

dan kalin atas sumberdaya tersebut serta perubahan di dalamnya. Tingkat pertama 

dari kerangka kerja konseptual mengidentifikasikan tujuan dari pelaporan 

keuangan. Tingkat kedua mengidentifikasikan konsep-konsep dasar yang 

menjelaskan karakteristik-karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi dan 

mendefinisikan unsure-unsur dari laporan keuangan. Tingkat ketiga berhubungan 

dengan konsep-konsep pengakuan dan penilaian yang digunakan untuk 

mendapatkan jawaban masalah-masalah controversial mengenai pelaporan 

keuangan. Konsep-konsep tersebut dipisahkan menjadi asumsi-asumsi, prinsip-

prinsip, dan kendala-kendala.  



Test Formatif  
 

Pilih salah satu jawaban yang paling tepat dari beberapa alternatif jawaban yang 

disediakan ! 

 

1) Informasi akuntansi harus memenuhi dua criteria kualitas utama yang berguna 

bagi pengambilan keputusan yaitu : 

 

A. Comparability dan relevance 

B. Reliability dan comparability 

C. Relevance dan reliability 

D. Comparability dan consistency 

 

2) Manakah diantara prinsip-prinsip dibawah ini yang tidak termasuk dalam basic 

principle of accounting : 

 

A. Historical cost 

B. Periodecity 

C. Matching 

D. Full disclosure 

 

3) Asumsi dasar yang digunakan dalam akuntansi adalah : 

 

A. Economic entity 

B. Revenue rcognition 

C. Going concern 

D. Monetary unit 

 

4) Dalam memberikan informasi yang sesuai karakteristik kualitatif laporan 

keuangan, terdapat keterbatasan yang harus diperhatikan yaitu : 

 

A. Tepat waktu dan keseimbangan biaya-manfaat 

B. Periodicity dan konsevatif 

C. Konservatif dan going concern 

D. Periodicity dan materialitas 

 

5) Pernyataan mengenai produk atau jasa perusahaan yang telah diubah menjadi 

kas atau klaim terhadap kas termasuk dalam konsep pendapatan : 

 

A. Dapat direalisasi 

B. Dapat teralisasi 

C. Telah dihasilkan 

D. Sudah diselesaikan 

 

6) Jenis laporan keuangan yang menunjukkan posisi harta, kewajiban, dan modal 

perusahaan pada suatu tanggal tertentu adalah : 

 

 



A. Laporan perubahan modal 

B. Laporan laba-rugi 

C. Neraca 

D. Neraca saldo 

 

7)  Mana pernyataan berikut yang tidak termasuk tujuan pelaporan keuangan ? 

 

A. Memberikan informasi tetntang sumberdaya ekonomi, kalim atas sumberdaya 

tersebut, dan perubahan atas sumberdaya tersebut. 

B. Memberi nformasi pada investor, kreditor dan pengguna yang lain dalam 

menilai jumlah, waktu dan ketidak pastian cash flow di masa yang akan 

datang. 

C. Memberi informasi untuk digunakan sebagai dasar keputusan investasi atau 

memberi kredit. 

D. Semua jawaban di atas benar. 

 

8) Suatu informasi akuntansi dianggap relevan jika : 

 

A. Tergantung pada kondisi ekonomi dan kejadian-kejadian di masa yang akan 

datang. 

B. Dapat membuat keputusan berbeda 

C. Dapat dimengerti oleh pengguna 

D. Dapat diverifikasi dan bersifat netral 

 

9) Suatu informasi dianggap bersifat netral jika   

A. Nilai manfaatnya minimal sama besar dengan biayanya 

B. Dapat dibandingkan dengan informasi sejebis dari entitas lain pada saat yang 

sama 

C. Tidak mempengaruhi pembuat keputusan 

D. Bebas dari bias 

 

10) Suatu informasi keuangan dikatakan konsisten jika : 

 

A. Perusahaan lain dalam industri yang sama menggunakan metode yang berbeda 

untuk mencatat transaksi yang sama. 

B. Perusahaan mengubah estimasi nilai sisa aktiva tetap. 

C. Tidak mempengaruhi pembuat keputusan 

D. Tidak satupun jawaban yang benar 

 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat 

di bagian akhir modul ini, dan hitunglah jumlah jawaban Anda yang benar. 

Kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Anda dalam materi Kegiatan Belajar 1. 

 

Rumus 

Tingkat penguasaan = Jumlah jawaban Anda yang benar  x 100 % 
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Arti tingkat penguasaan yang Anda capai: 

 

90 % - 100 %  = baik sekali 

80 % - 89 %  = baik 

70 % - 79 %  = sedang 

< 70 %  = baik sekali  

 

Kalau Anda mencapai tingkat penguasaan 80 % ke atas, anda dapat meneruskan 

dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Tetapi kalau nilai Anda di bawah 80 %, Anda 

harus mengulangi Kegiatan Belajar 1, terutama yang belum Anda kuasai. 

 

 

TOPIK I 

Hirarki Kualitas Akuntansi 
 

A. Karakteristik Kualitatif Informasi Akuntansi. 

 

Dalam menyediakan informasi kepada para pemakai laporan keuangan, profesi 

akuntansi bergantung kepada laporan-laporan keuangan yang multi guna (general-

purpose). Topik sebelumnya menjelaskan bahwa tujuan tingkat pertama terkait 

dengan sasaran dan tujuan akuntansi sedang tingkat ketiga menjelaskan 

bagaimana tujuan ini diimplementasikan. Antara tingkat pertama dan ketiga 

diperlukan dasar-dasar konseptual yang menjelaskan karakteristik-karakteristik 

kualitatif informasi akuntansi, misalnya untuk memutuskan apakah laporan 

keuangan harus memberikan informasi berdasarkan biaya histories atau 

berdasarkan nilai sekarang ? atau bagaimana kalau beberapa perusahaan harus 

digabungkan dan dipandang sebagai satu kesatuan perusahaan atau dilaporkan 

perusahaan yang secara individu terpisah untuk tujuan pelaporan ? 

 

Memilih suatu metode akuntansi yang dapat diterima, jumlah dan jenis informasi 

yang akan dilaporkan, dan format informasi harus disajikan mencakup penentuan 

alternative mana yang menyediakan informasi terbaik untuk tujuan pengambilan 

keputusan (kegunaan keputusan. Concept Statement no 2 FASB menyebutkan 

karakteristik-karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi yang memisahkan 

informasi yang berguna dan yang kurang berguna dan sebagai tambahan FASB 

juga menyebutkan kendala-kendala tertentu (manfaat biaya dan materialitas) 

sebagai bagian dari kerangka konseptual. Karakteristik-karakteristik ini yang 

disebut sebagai hirarki kualitas akuntansi. 

 

RANGKUMAN 

Decision Makers and The Characteristics. Tanpa mengidentifikasi tujuan dari 

pelaporan keuangan (sebagai contoh : siapa yang membutuhkan, informasi jenis  

apa dan untuk alasan apa), akuntan tidak dapat menentukan criteria pengakuan  

yang  dibutuhkan, pengukuran yang mana yang lebih berguna, atau bagaimana 

cara terbaik untuk melaporkan informasi akuntansi. Tujuan dasar dari pelaporan 

keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berguna. Ini merupakan 

tujuan yang sangat rumit karena adanya beberapa alternative pelaporan. Untuk 



membantu pemilihan diantara berbagai alternative akuntansi keuangan dan 

pelaporannya, kerangka kerja konseptual mengidentifikasi karakteristik kualitatif 

dari informasi akuntansi yang berguna. Karakteristik adalah : 

 

• Benefit > Cost ----- Materiality 

• Understandability 

• Decision Usefulness (Relevance dan Reliability) 

• Comparability ----- Consistency 

 

Dalam menyediakan informasi yang mengandung karakteristik kualitatif agar  

membuatnya menjadi berguna, ada dua kendala (constraint) yang dominant harus 

diperhitungkan yaitu : (1) Hubungan cost-benefit, (2) materialitas. Dan dua 

kendala yang kurang dominan, namun merupakan bagian dari pelaporan adalah 

Industry practice dan conservatism. 

 

Benefit > Cost ---- Materiality. Informasi, seperti halnya komoditas lainnya, 

harus bernilai lebih besar dari biaya perolehannya/produksinya. Analisis biaya-

manfaat sulit dilakukan karena biaya terutama manfaatnya tidak selalu nyata dan 

dapat diukur. Ada banyak jenis biaya, seperti biaya pengumpulan dan pemrosesan, 

biaya penyebaran, biaya audit, biaya litigasi yang potensial dan lain-lain. 

Sementara manfaat diperoleh oleh pembuat laporan keuangan seperti dalam hal 

pengendalian manajemen dan akses terhadap modal yang lebih besar, alokasi 

sumber daya, penilaian pajak dan lain-lain. Namun, manfaat secara umum lebih 

sulit dikuantifikasi dibandingkan biaya. ----- Materiality. Kendala materialitas 

berhubungan dengan dampak suatu item terhadap operasi keuangan perusahaan 

secara keseluruhan. Suatu item akan dianggap material jika pencantuman atau 

pengabaian item tersebut mempengaruhi atau mengubah penilaian pemakai 

laporan keuangan. Karena itu, tidaklah material dan juga tidak relevan jika 

pencantuman atau pengabaian item tidak memiliki dampak terhadap pengambil 

keputusan.  

 

ANGKUMAN 

Understandability. Pemakai yang berbeda tentunya akan menyebabkan  

keputusan yang berbeda-beda baik dalam hal jenis keputusan, metode 

pengambilan keputusan, informasi yang diperoleh dari sumber-sumber lain, dan 

kemampuan mereka dalam mengolah informasi tersebut. Untuk menjadikan 

informasi tersebut berguna maka diperlukan penghubung antara para pemakai 

dengan keputusan-keputusan yang diambil yang disebut tingkat pemahaman.  

 

Primary Qualities. FASB menyatakan bahwa relevansi (relevance) dan 

keandalan (reliability) merupakan dua kualitas utama yang membuat informasi 

akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan. 

 

1. Relevance. Informasi akuntansi harus mampu membuat perbedaan dalam 

sebuah keputusan. FASB mendefinisikan relevansi sebagai “membuat suatu 

perbedaan”. Informasi dikatakan relevan jika dapat membantu pemakai 

membuat prediksi tentang hasil akhir dari kejadian masa lalu, masa kini dan 

masa depan (predictive value). Informasi yang relevan juga harus dapat 



membantu pemakai menjustifikasi atau mengoreksi ekspektasi atau harapan  

masa lalu (feed-back value), serta tersedia kepada pengambil keputusan 

sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas untuk mempengaruhi 

keputusan yang diambil (timeliness/tepat waktu). Tepat waktu adalah aspek 

yang penting agar informasi dapat membuat perbedaan sebab informasi yang 

baru didapat setelah keputusan diambil tidan akan banyak berguna.  

 

2.  Reliability. Suatu onformasi dianggap dapat diandalkan apabila secara relative 

bebas dari kesalahan dan menyajikan hal yang seharusnya. Keandalan tidak 

berarti ketepatan yang absolut. Informasi seperti ini harus memiliki criteria : 

(1) Verifiability atau dapat diverifikasi, yaitu bahwa dasar pengukuran 

laporan keuangan juga dapat diverifikasi oleh akuntan lain dengan 

menggunakan metode pengukuran yang sama. (2) Representational 

faithfulness atau penyajian jujur berarti bahwa ada kesesuaian antara 

pengukuran dengan aktivitas ekonomi atau unsur akuntansi yang diukur. (3) 

Neutrality atau netralitas merupakan konsep yang serupa dengan konsep 

“kejujuran” yaitu bahwa onformasi tidak dapat dipilih untuk kepentingan 

sekelompok pemakai tertentu. Informasi yang disajikan harus factual, benar 

dan tidak bias. Secondary Qualities. Kualitas sekunder mengatakan bahwa 

informasi tentang sebuah perusahaan akan lebih berguna jika bisa 

diperbandingkan dengan informasi serupa yang menyangkut perusahaan lain 

(Comparability) dan dengan informasi serupa dari perusahaan yang sama 

pada periode waktu yang berbeda (Consistency). Perbandingan membutuhkan 

bahwa kejadian yang serupa dicatat dengan cara yang sama dalam laporan 

keuangan dari perusahaan yang berbeda dan untuk perusahaan tertentu dalam 

periode yang berbeda. Namun demikian, harus diakui bahwa keseragaman 

bukan selalu menjadi jawaban dari perbandingan. Kondisi yang berbeda 

mungkin akan membutuhkan perlakuan akuntansi yang berbeda. 

 

LATIHAN  

 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, silakan anda 

mengerjakan latihan berikut ini ! 

 

1) Jelaskan mengapa kita memerlukan standar akuntansi dan kerangka kerja 

koseptual ! 

2) Apa yang dibahas dalam kerangka kerja konseptual ? 

3) Jelaskan tujuan laporan keuangan ! 

4) Untuk memberikan informasi dalam laporan keuangan, terdapat Kriteria 

karakteristik informasi yang harus dipertimbangkan. Apa yang dimaksud 

dengan karakteristik kualitatif informasi yang relevan ? 

5) Apa pula yang dimaksud dengan karakteristik kualitatif informasi yang 

reliability ? 

6) Bagaimana penerapan prinsip konsistensi dalam pelaporan keuangan dan 

berikan contohnya ? 

 

 

 



7) Apa yang dimaksud dengan full disclosure dan mengapa full disclosure 

dibutuhkan dalam prinsip akuntansi keuangan ? 

8) Sebutkan dan jelaskan keterbatasan dalam memberikan informasi yang sesuai 

dengan karakteristik kualitatif !  

 

 

RANGKUMAN 

Rangkuman 
 RANGKUMAN 

Mendiskripsikan tujuan dari pelaporan keuangan dan mengidetifikasi laporan 

keuangan uatama. Tujuan dari pelaporan keuangan adalah untuk membekali 

pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengevaluasi kinerja masa lalu 

perusahaan dalam meramalkan kinerja masa yang akan datang. Pemakai internal 

memiliki kemampuan untuk menerima laporan akuntansi yang dirancang khusus. 

Pemakai eksternal harus bergantung pada laporan keuangan untuk tujuan umum. 

Kearangka kerja konseptual menyebutkan tujuan dari pelaporan keuangan dan 

karakteristik dari informasi akuntansi yang baik, mendefinisikan istilah-istilah 

yang biasa digunakan seperti asset, revenue dan lain-lain. Karakteristik kualitatif 

dari informasi akuntansi yang berguna adalah yang memenuhi criteria : 

•  Benefit lebih besar dari cost 

•  Relevance dutandai dengan predictive value, feed-back value, dan timeliness. 

• Reliability yang ditandai dengan dapat diverifikasi, penyajian yang jujur, dan 

bersifat netral. 

Mencatat sebuah unsure dalam catatan akuntansi melalui pencatatan ayat jurnal 

disebut dengan pengakuan. Untuk dapat diakui, suatu unsure harus memenuhi 

definisi dari sebuah elemen laporan keuangan, dapat diukur, relevan, serta dapat 

diandalkan. Berikut ini merupakan lima atribut pengukuran yang digunakan dalam 

praktek :  

• Biaya histories (historical coast) 

• Biaya penggantian saat ini (current replacement cost) 

• Nilai pasar saat ini (current market value/fair value) 

• Nilai relisasi bersih (Net Realizable value) 

• Nilai sekarang (present atau discounted value) 

 

 

TES FORMATIF 

Pilih salah satu jawaban yang paling tepat dari beberapa alternatif jawaban yang 

disediakan ! 

 

1)  Kualitas informasi yang dapat memberi keyakinan bebas kesalahan dan bias 

adalah : 

 

A.  Relevance 

B.  Reliability 

C.  Verifiability 

D.  Netral 

 



2)  Menurut statement of Financial Accounting No 2, berikut ini terkait dengan 

relevance dan reliability : 

 

A.  Material 

B.  Understandability 

C.  Usefulness 

D.  Semua jawaban di atas benar 

 

3) Ciri-ciri informasi keuangan dengan karakteristik konsistensi jika : 

 

A.  Beban dilaporkan sebagai pendapatan pada periode pembayaran  

B.  Akuntansi entitas dipertanggung jawabkan dengan perlakuan yang sama dari 

period ke periode 

C.  Keuntungan atau kerugian luar biasa tidak dimasukkan dalam income 

statement 

D.  Tidak satupun jawaban di atas benar 

 

4)  Jika informasi dari 2 entitas yang berbeda dilaporkan dalam cara yang sama, 

maka karakteristik informasi tersebut disebut : 

A.  Relevance 

B.  Reliability 

C.  Consistency 

D.  Tidak satupun jawaban di atas benar 

 

5)  Konsep akuntansi yang membenarkan penggunaan akrual dan deferral disebut: 

 

A.  Going concern 

B.  Materiality constraint 

C.  Consistency 

D.  Monetery unit 

 

6)  Asumsi bahwa suatu entitas tidak akan dijual atau dilikuidasi dalam waktu 

dekat adalah : 

A.  Asumsi economic entity 

B.  Asumsi unit moneter 

C.  Konservatif 

D.  Tidak satupun jawaban benar 

 

7)  Menilai aktiva dengan nilai likuidasi dan bukan nilai perolehan adalah bentuk 

inkonsistensi terhadap : 

A.  Asumsi periodisasi 

B.  Prinsip matching 

C.  Materiality constraint 

D.  Prinsip historical cost 

 

 

 

 



8) Revenue diakui saat terealisir atau dapat direalisir. Pernyataan ini menjelaskan : 

 

 

A.  Konsistensi 

B.  Prinsip matching 

C.  Prinsip revenue 

D Relevance 

 

9)  Dalam akuntansi dasar akrual, beban diakui saat : 

 

A.  Jumlahnya sudah dapat dipastikan 

B.  Saat terjadi 

C.  Saat dibayar 

D.  Tidak satupun jawaban benar 

 

10) Penambahan aktiva bersih yang berasal kegiatan non operasional adalah : 

 

A.  Pendapatan 

B.  Penjualan 

C.  Keuntungan 

D.  Investasi oleh pemilik 

 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat 

di bagian akhir modul ini, dan hitunglah jumlah jawaban Anda yang benar. 

Kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Anda dalam materi Kegiatan Belajar 2. 

 

Rumus 

Tingkat penguasaan = Jumlah jawaban Anda yang benar x 100 % 
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Arti tingkat penguasaan yang Anda capai: 

90 % - 100 %  = baik sekali 

80 % - 89 %  = baik 

70 % - 79 %  = sedang 

< 70 %   = baik sekali 

Kalau Anda mencapai tingkat penguasaan 80 % ke atas, anda dapat meneruskan 

dengan Kegiatan Belajar 3. Bagus! Tetapi kalau nilai Anda di bawah 80 %, Anda 

harus mengulangi Kegiatan Belajar 2, terutama yang belum Anda kuasai. 

 


