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Laporan Keuangan Neraca Rugi
Laba Dan Perubahan Modal
Menyusun laporan keuangan berupa Neraca dan
Laporan Laba Rugi sering kali dianggap rumit,
melalui proses yang panjang sehingga perlu
pelatihan atau pendidikan khusus. Belum lagi
terdapat berbagai istilah yang dianggap
membingungkan bahkan cenderung merepotkan.
Padahal untuk menyusun laporan keuangan dapat
dikategorikan sebagai persamaan matematika
sederhana, yaitu penambahan dan pengurangan.
Sangat praktis dan mudah dipelajari oleh siapa pun
dengan latar belakang apa pun! Program aplikasi
Microsoft Excel yang dilengkapi dengan fasilitas dan
fungsi siap pakai memudahkan proses penyusunan
laporan keuangan. Hanya dengan mengisi transaksi,
laporan keuangan tersusun seketika, akurat, efektif,
dan sangat efisien. Format laporan dapat dirancang
dengan berbagai variasi sesuai yang dikehendaki
untuk menjawab kebutuhan. Pengguna memiliki
kebebasan tanpa batas dalam merancang laporan
keuangan dan pasti akan mengurangi
ketergantungan kepada pihak lain. Buku pertama
yang mengeksplorasi Excel untuk pencatatan
keuangan dan menghasilkan format laporan yang
disesuaikan dengan kebutuhan. Dilengkapi contoh
yang mengadopsi program akuntansi kelas dunia
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untuk membuat laporan laba rugi masing-masing
proyek pada perusahaan konstruksi menjadikan
materi buku ini berbeda dengan yang lain. Luangkan
waktu untuk membaca buku ini, banyak hal tidak
diduga sebelumnya yang pasti membuat pembaca
tertarik untuk terus mempelajarinya. Materi dalam
buku ini bukan berisi pembahasan yang biasa-biasa
saja, tapi penuh dengan contoh studi kasus yang
sebagian di antaranya tidak pernah ditemukan di
buku mana pun. Perlu waktu lama untuk
menyiapkan materi hingga sampai ke tangan
pembaca. Pembahasan dikemas menarik, ditulis
dengan bahasa yang lugas, jelas, singkat, mudah,
dan sederhana. Tidak tertutup kemungkinan dalam
waktu yang tidak terlalu lama, pembaca memiliki
ketrampilan layaknya profesional di bidang
keuangan.
Memahami laporan keuangan wajib menjadi satu
kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang yang
ingin terlibat di dalam suatu bisnis dan keuangan.
Manajer keuangan, investor, ataupun kreditur dalam
kesehariannya tidak terlepas dari laporan keuangan.
Laporan keuangan adalah alat yang diperlukan
dalam pengambilan keputusan. Penguasaan laporan
keuangan yang baik menjadi modal dasar untuk
dapat mengerti kesehatan perusahaan. Buku ini
akan memudahkan Anda dalam membaca laporan
keuangan. Tak hanya sekadar panduan membaca
laporan keuangan, tetapi buku ini juga memuat
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sejumlah analisis keuangan beserta cara
penghitungannya sebagai panduan calon investor
dan kreditur dalam berinvestasi di perusahaan. Buku
ini bermanfaat juga bagi mahasiswa bidang
keuangan & akuntansi dalam memahami laporan
keuangan. RAIH ASA SUKSES
"""Buku ini fokus pada topik yang sangat penting
yaitu bagaimana menyusun laporan keuangan untuk
mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara
lebih efektif. Caranya dengan lebih memperdalam
penggunaan fitur-fitur yang sudah disediakan oleh
Excel. Bagi yang belum mengerti dasar-dasar
tentang akuntansi, telah diberikan pemahaman dari
dasar mengenai bagaimana penerapan dan juga
aplikasinya dalam menyusun berbagai macam
laporan keuangan. Masing-masing bab akan
membahas cara menyusun laporan keuangan yang
berbeda disertai juga cara untuk melakukan auditing.
Terdapat juga berbagai macam contoh dan
penjelasan dengan bahasa yang sederhana dan
mudah dipahami oleh pembaca. Pembahasan dan
langkah-langkah yang diberikan sudah cukup
lengkap hingga pembaca dapat megikutinya dengan
baik meskipun baru pemula. Selain cara menyusun
laporan yang baik, diberikan juga beberapa contoh
tentang kesalahan-kesalahan umum yang biasa
terjadi saat menyusun laporan keuangan. Juga
memberikan bahasan berikut ini: - Menggunakan
rumus-rumus yang tersedia di Excel - Memberikan
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makna dan contoh dari berbagai macam jurnal, buku
besar, dll - Memberikan cara cepat untuk
mengetahui kesalahan formula - Menjelaskan
konsep-konsep penting dalam akuntansi Menerangkan cara untuk mengaudit nilai-nilai
tertentu pada laporan keuangan - Memberikan cara
untuk melindungi laporan keuangan - Menerangkan
cara untuk membatasi akses ke laporan keuangan Menganalisa berbagai macam neraca"""
Pembukuan akan memudahkan pelaku usaha untuk
mengetahui berapa keuntungan dari usaha yang
dijalankan dan memudahkan penghitungan pajak.
Hal yang tak kalah penting, ketika hendak
mengembangkan usaha terbentur mdal, pelaku
usaha bisa dengan mudah berhubungan dengan
pihak ketiga sebagai pemilik modal. Pembukuan
bisa dilakukan dengan cara sederhana dan
dimengerti oleh pelaku usaha. Dalam buku
Pembukuan Wajib Untuk Bisnis ini, penulis
mengajak para pembaca membuat pembukuan
sederhana dengan Microsof Excel. Dengan
pembahasan step by step, diharapkan semua pelaku
usaha bisa membuat pembukuan sederhana sendiri
atau tanpa bantuan seorang akuntan.
MS Excel dapat digunakan untuk membantu Anda
mencatat pemasukan dan pengeluaran, baik untuk
penyusunan pembukuan pribadi maupun akuntansi.
Di dalam buku ini, Anda akan diajak mengenal MS
Excel untuk tujuan penyusunan pembukuan dan
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akuntansi tersebut. Pembahasan selengkapnya
meliputi: - Pembuatan pembukuan pribadi Mengelola pos pemasukan dan pengeluaran Memanfaatkan chart untuk analisa keuangan Pengenalan akuntansi menggunakan MS Excel Membuat jurnal umum dan buku besar Penyusunan laporan keuangan Semoga setelah
membaca buku ini Anda bisa menganalisa
keputusan yang berkaitan dengan masalah
keuangan, baik pribadi maupun organisasi, agar di
masa depan dapat memanfaatkan uang dengan
sebaik mungkin.
Buku Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan ini
merupakan bahan-bahan kuliah yang sudah di
gunakan selama mengajar mata kuliah ini, di
program S-1 Manajeman dan S-1 Akuntansi. Buku
Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan ini di
gunakan bagi Mahasiswa S1 Manajemen dan
Akuntansi, pendekatan penulisan lebih
disederhanakan agar mahasiswa dapat memahami
dengan mudah sebelum mengambil mata kuliah
derivasi keuangan lainnya, selain itu buku ini juga
meletakan pemahaman yang mendasar dalam
Analisa Laporan Keuangan.
Kita memahami bahwa analisis laporan keuangan
sebagai bagian dari ilmu akuntansi. Namun,
sejatinya analisis laporan keuangan juga sebagai
bagian dari ilmu manajemen keuangan. Sehingga
menjadi rujukan bagi para manajer keuangan untuk
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melakukan serangkaian tindakan atas laporan
keuangan yang disampaikan bagian akuntansi di
perusahaan. Seringkali angka-angka analisis ini
menjadi tidak begitu berbunyi di tangan para
manajer keuangan, karena tidak ada cukup alat
untuk menganalisis apa langkah menejerial untuk
dilakukan pasca menganalisis laporan keuangan.
Dan bahkan lebih jauh apa yang harus dilakukan
oleh para manajer keuangan setelah menerima
analisis laporan keuangan? Pembahasan di dalam
buku ini akan memperinci hal tersebut, bagaimana
kita harus membaca analisis laporan keuangan. Dan
selanjutnya bereaksi sebagai manajer keuangan di
perusahaan atas kasus-kasus tertentu berdasarkan
laporan keuangan yang sudah dibuat oleh bagian
akuntansi.
Excel Akuntansi Kas membahas cara pemakaian
Excel 2010 untuk mencatat data transaksi keuangan
suatu perusahaan kursus matematika dengan sistem
kas. Dari data Kas dan Jurnal dibuat Neraca
Percobaan-Lajur untuk menghasilkan laporan
keuangan berupa Laporan Laba Rugi dan Neraca.
Pembahasan mencakup penggunaan instruksi dan
fungsi-fungsi Excel seperti fungsi If, Sum, SumIf,
Vlookup, dan What-If Analysis serta fungsi-fungsi
lainya. Dalam buku ini Anda akan menemukan: Cara pembagian keuntungan dan penyisihan
cadangan dari laba perusahaan yang didapat oleh
pengelola dan pemilik perusahaan berdasarkan
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kesepakatan. - Cara perhitungan bonus insentif
untuk pengajar dan bagian administrasi dari omset
pendapatan yang diperoleh. - Cara perhitungan
cicilan pokok dan bunga dari suatu pinjaman sistem
bunga kredit flat sebagai modal usaha pada
perusahaan. - Cara analisa break even dari kegiatan
yang direncanakan, lalu dibandingkan dengan
laporan laba rugi yang dihasilkan pada akhir periode
akuntansi.
Akuntansi seringkali dinyatakan sebagai bahasa
perusahaan yang berguna untuk memberikan
informasi yang berupa data-data keuangan
perusahaan yang dapat digunakan guna
pengambilan keputusan. Setiap peru-sahaan
memerlukan dua macam informasi tentang perusahaannya yaitu informasi mengenai nilai
perusahaan dan informasi tentang laba/rugi usaha.
Buku ini menjelaskan cara menyusun laporan
keuangan terutama bagi orang-orang nonkeuangan
sehingga mudah membuat laporan dalam bentuk
neraca. Teks dibuat sedemikian ngepop lengkap
yang diilustrasi dengan komik agar pembaca mudah
memahami substansinya, dan mudah mengingatnya.
"""Kata ""akuntansi"" sering kali menjadi momok
mengerikan bagi kebanyakan orang, terutama bagi
pebisnis dan pengusaha yang belum pernah
mempelajarinya. Padahal, dengan akuntansilah,
segala transaksi yang terjadi dalam dunia bisnis
dapat terdokumentasikan dengan baik. Buku ini
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hadir untuk menjawab kebutuhan khusus para
mahasiswa, pebisnis, dan pengusaha yang berniat
untuk atau sudah memiliki bisnis usaha jasa dan
ingin mempelajari sistem pencatatan keuangan yang
sistematis dengan cara mudah dan menyenangkan.
Dalam buku ini, diberikan rumus-rumus, logika
perhitungan, analisis, dan contoh soal aplikatif yang
membuat para pembaca merasa mudah dan mampu
menguasai akuntansi dalam waktu singkat. Jadi,
siapa bilang akuntansi itu sulit?"""
Membahas cara pemakaian Excel 2010 untuk
membuat Form Aplikasi Akuntansi, disertai dengan
penjelasan pengertian dasar tentang Laporan
Keuangan, Neraca, Laba-Rugi, Jurnal, Buku Besar,
Siklus Akuntansi, Neraca Percobaan-Lajur, dan
Jurnal Penutup. Dalam buku ini Anda akan
menemukan cara menyusun Nomor Rekening, cara
melakukan jurnal dan mencatatnya pada form
Jurnal, cara pembuatan Neraca Percobaan-Lajur,
Neraca Akhir dan Laporan Laba Rugi, juga
dijelaskan cara menyisipkan nomor rekening yang
ditambahkan pada form nomor rekening.
Pembahasan dalam buku mencakup: • Penggunaan
Fungsi-Fungsi Excel • Defi nisi Nama Range, Fungsi
Sum, dan VLookup • Fungsi Abs, Dsum, dan analisis
What-If
Buku ini membahas pembuatan laporan keuangan
perusahaan distributor dengan sistem kas
menggunakan MS Excel 2010. Laporan keuangan
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yang dibuat terdiri atas 3 form transaksi, yaitu buku
Kas, Bank, dan Jurnal. Di sini dijelaskan cara
mencatat jurnal pembelian dan penjualan termasuk
nilai PPN masukan dan keluaran yang hasilnya bisa
berupa PPN lebih bayar (piutang) atau kurang bayar
(terhutang). Dari data transaksi Kas, Bank, dan
Jurnal kemudian dibuatkan neraca percobaan-lajur
dan dilanjutkan dengan pembuatan laporan laba rugi
dan neraca. Untuk menghitung laba rugi usaha,
dilakukan perhitungan harga pokok penjualan atas
persediaan barang yang terjual menggunakan
metode harga rata-rata sistem fisik. Dalam buku ini
juga dijelaskan transaksi keuangan untuk 3 bulan
(periode) berturut-turut yang setiap periodenya akan
dibuat neraca percobaan-lajur, laporan laba rugi,
dan neraca akhir. Di akhir periode ketiga, diberi
penjelasan cara membuat neraca lajur yang nilainilainya merupakan total mutasi debet-kredit dari
masing-masing rekening untuk setiap bulannya.
Instruksi dan fungsi Excel yang digunakan
mencakup Vlookup, SumIf, Dsum, What-If Analysis,
dan Data Table.
Setiap orang bisa membedah laporan keuangan
asalkan dia memegang kunci utamanya Setiap
perusahaan--kecil menengah dan besar...juga
organisasi sejenis LSM (lembaga swadaya
masyarakat) membutuhkan laporang keuangan yang
bisa berbicara, memberi tahu semua yang indah
maupun yang bopeng tentang keuangan.
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Pengusaha tidak perlu takut dengan angka merah
yang tertera pada kaporang keuangan. Yang harus
ditakuti adalah jika bos atau pengusaha tidak tahu
bagaimana angka merah itu terjhadi dan dari mana
asal muasalnya? Si bos perlu dibisiki tentang
laporan keuangan itu agar dia segera tahu, Apa
yang bisa dilakukan untuk membirukan angka merah
tadi? Masalanya siapa yang mau menjelaskan
kepada para pengusaha yang berseManga, Manhua
& Manhwat itu cara memahami laporan keuangan?
Buku ini untuk Anda para penasehat keuangan
perusahaan supaya bisa berbicara kepada bos Anda
tanpa menghilangkan terminologi ilmu keuangan
yang Anda pahami dan kuasai. Juga untuk Anda
para pengusaha yang bertanya-tanya 'Kalau laba
perusahaan bergunung-gunung, kenapa tidak ada
uang kas untuk membiayai proyek saya yang baru?
Kenapa perusahaan kita bisa rugi? Jadi, hutang kita
ke bank ABC itu lari ke mana, kok pergi tak
berbekas?
Warren Buffett & George Soros. Apakah Anda tahu
bahwa kedua orang ini sangat dikagumi dalam dunia
investasi pasar modal? Ya, mereka berdua memang
sangat sukses di bidangnya, sampai-sampai apa pun
perkataan mereka dapat menggerakkan sentimen pasar.
Yang menarik, mereka berdua memiliki pendekatan yang
berbeda saat berinvestasi. Warren Buffett terkenal
dengan pendekatan ala fundamentalnya, sedangkan
George Soros lebih memilih untuk melakukan trading
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dalam berbagai macam underlying asset. Nah, di
Indonesia sendiri, masih banyak juga investor yang
masih bingung memilih pendekatan mana yang paling
cocok untuk berinvestasi pada pasar modal, fundamental
atau teknikal? Jika Anda adalah salah satu investor
saham yang masih galau karena belum menemukan
gaya investasi yang cocok, maka buku ini adalah
jawaban untuk menjawab rasa galau itu, karena buku ini
akan mengupas tuntas tentang kedua gaya investasi
tersebut secara praktikal. Menarik bukan? Tunggu apa
lagi. Beli bukunya sekarang dan segera baca! Salam
cuan.
"Setelah data transaksi dicatat ke dalam jurnal dan
diposting ke dalam buku besar, informasi keuangan
disajikan untuk memberikan informasi yang berguna bagi
para stakeholders, terutama sebagai dasar
pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.
Penyajian informasi keuangan ini dibutuhkan untuk
menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang
berkepentingan terhadap kondisi keuangan dan kinerja
perusahaan. Buku ini berguna bagi para profesional non
akuntansi (orang awam) yang memang tertarik untuk
mengenal dan memahami proses penyajian informasi
keuangan. Pada bagian akhir buku ini akan diberikan
contoh-contoh aplikasi penyajian informasi keuangan
yang akan membuat pembaca memahami seutuhnya
mengenai proses penyajian itu sendiri. Pembahasan
yang diberikan dalam buku ini menggunakan bahasa
yang sangat sederhana sehingga memungkinkan bagi
para pembaca (khususnya pemula) untuk dapat
memahami proses penyajian informasi keuangan secara
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lebih mudah dan praktis."
Buku Microsoft Excel Akuntansi untuk pelajar SMK,
mahasiswa dan umum ini sangat sederhana, dalam buku
ini dijelaskan dari mulai jurnal mjum, rugi-laba sampai
dengan neraca. Di bagian awal dalam dijelaskan
mengenai pengertian akuntansi secara umum, kemudian
dahas mengenai Excel 2013 dan seterusnya. Buku
Microsoft Excel Akuntansi ini berisikan teknik pembuatan
aplikasi pembukuan sederhana berbasis Microsoft Excel
dan penggunaannya. Dibahas secara lengkap dengan
menggunakan bahasa yang mudah dicerna juga disertai
gambar, sehingga akan memudahkan pembaca untuk
memahami isi dan penerapannya dalam praktek. Karena
buku ini merupakan buku aplikatif yang bisa digunakan
oleh siapapun termasuk yang baru menggunakan
Microsoft Excel, buku ini diberi judul Microsoft Excel
Akuntansi Bagi Pemula. Buku ini sangat cocok untuk
berbagai kalangan seperti pelajar, mahasiswa dan
umum yang tertarik dan membutuhkan. Penggunaan
Microsoft Excel sebagai dasar, juga pemakaian link–link
tertentu, menjadikan aplikasi ini dapat berjalan secara
otomatis, mudah dipahami dan diterapkan oleh para
penggunanya. Selain itu, aplikasi ini pun dapat
disesuaikan dengan kebutuhan para pengguna.
Sukses Mengelola Keuangan Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) merupakan sebuah buku yang
didedikasikan untuk pengembangan UMKM sebagai
salah satu pilar perekonomian bangsa. Pertumbuhan
jumlah usaha ini yang meningkat drastis mulai tahun
2000-an membuktikan bahwa banyak pemodal yang
mulai melirik usaha jenis ini sebagai sebuah "ladang"
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keuntungan. Pada sejumlah wawancara dengan
pengusaha UMKM, penulis memperoleh informasi
bahwa ketidakberhasilan mengelola usaha ini
disebabkan oleh kurangnya keterampilan dalam bidang
manajemen. Buku ini berusaha untuk memberikan
pencerahan ide pada para pengusaha UMKM terkait
pertanyaan bagaimana mengelola usaha ini dengan
pendekatan manajemen modern. Memahami strategi
mengelola keuangan UMKM dengan waktu singkat Tidak
perlu mengikuti kursus khusus dalam memahami cara
mengelola keuangan UMKM Tidak membutuhkan
ketrampilan dasar sebelum membaca buku (didesain
juga bagi mereka yang sama sekali belum memahami
aspek keuangan dalam usaha)
"Laporan keuangan bercerita banyak tentang laba-rugi
opersional sebuah usaha. Pemiliknya akan bertanya,
`Berapa (besar) untungnya?` Inilah gemebyar dunia
bisnis. Bedak-yakni laporan keuangan-bisa membuat
kinerja perusahaan tampak cantik atau buruk rupa.
Keuntungan usaha meski `sedikit atau banyak` adalah
keuntungan pemiliknya. Setiap pemilik usaha
mendambakan itu. Pertanyaannya, berapa sih yang
`sedikit` atau `banyak` itu? Yang menjawab adalah EVA
dan arus kas bebas. Kedua istilah itu bukan nama baru
meski belum sering diperhatikan oleh pemilik usaha atau
manajer. Perusahaan korporat-lebih-lebih perusahaan
terbuka, BUMN, dan BUMD-mulai meliriknya, sedangkan
usaha kelas UKM masih berkutat dengan masalahmasalah internal, bagaimana membedakan atau
membagi keuangan keluarga dan keuangan
perusahaan. Jika hal itu dibiarkan bisa menjadi masalah
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bagi pemilik usaha, dan ujung-ujungnya manajer bisa
`didamprat`. Jika suatu usaha create value bagi pemilik
(investor) berupa dividen, dan masih ada `sisa rupiah`,
usaha itu bagus. Kinerja manajer bisa diacungi jempol,
dan kasih bonus. Pakailah konsep EVA dan arus kas
bebas untuk mengetahui nilai bisnis sekaligus
mengetahui kinerja manajer Anda. Anda akan
mendapatkan angka riil-dari laporan keuangan-barulah
Anda bebas menggunakan keuntungan itu, apakah mau
plesir ke Thailand, Danau Toba, umroh atau cuma bisa
mudik ke kampung mertua."
"""Mengelola UKM itu sama seperti mengelola anak
sendiri. Di awal-awal mesti ditimang-timang, ditimbangtimbang, lalu mesti dibiarkan berjalan sendiri, meski
tetap diawasi, supaya ketika jalan sempoyongan tidak
sampai jatuh. Kalaupun jatuh, bisa kembali diangkat
berdiri. Diarahkan supaya tidak melenceng ke manamana, didisiplin supaya uang jajan tidak diborosboroskan, dipakai cuma buat senang senang sesaat. Isi
buku ini adalah kumpulan dari artikel-artikel yang ditulis
oleh pengarang yang dimuat di Harian Kontan sejak
tahun 2010 sampai 2012, dalam rubrik PELUANG
USAHA. Dia menganalisis dari pengalaman temanteman yang berbisnis di area UKM, dipampangkan lagi
supaya tidak lupa bahwa sudah pernah ada yang
mengalami kejadian serupa. Supaya menjadi
penyeManga, Manhua & Manhwat bagi Anda yang lagi
(mungkin) bertanya-tanya kenapa bikin usaha bingung,
tidak usaha tambah bingung. Selamat menikmati.
Jangan lupa secangkir teh untuk menemani."""
Buku ini menjelaskan cara membuat siklus akuntansi
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dengan memanfaatkan MS Excel 2013. Materi yang
dibahas meliputi: - Memanfaatkan MS Excel untuk
pembuatan siklus akuntansi. - Pemanfaatan Form untuk
membuat nomor dan nama akun. - Table dalam
pembuatan siklus akuntansi. - Pembuatan jurnal umum,
buku besar, neraca lajur, dan sebagainya. - Analisa
akuntansi menggunakan PivotTable. - Analisa akuntansi
menggunakan PivotChart. Diharapkan, para pembaca
mengetahui cara membuat siklus akuntansi dan
memanfaatkan PivotTable dan PivotChart untuk analisa
data-data transaksi.

"Laporan keuangan amat penting bagi sebuah
perusahaan, antara lain untuk mengukur kapabilitas
perusahaan dalam menjalankan operasinya, untuk
mengetahui dan memperbaiki kelemahan
perusahaan, untuk mengetahui divisi atau bagian
perusahaan yang kinerjanya perlu ditingkatkan,
untuk menutup atau mengembangkan sebuah
cabang, untuk melakukan rencana strategis ke
depan, seperti merger atau divestasi, dan untuk
melakukan efisiensi operasi. Dalam hal ini, akuntansi
diperlukan sebagai infrastruktur dalam penyusunan
laporan keuangan yang berkualitas. Dalam
menghadapi persaingan antarperusahaan yang
semakin meningkat saat ini, para pengambil
keputusan perlu memahami terminologi dan konsepkonsep akuntansi dalam laporan keuangan. Mereka
perlu mengetahui cara menggunakan informasi
laporan keuangan secara efektif dan memahami
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bahasa akuntansi, seperti laporan laba/rugi, laporan
neraca, dan lain-lain sebelum mengambil keputusan.
Namun bagaimana mereka yang berlatar belakang
non-akuntansi bisa dengan mudah memahami
proses penyajian laporan keuangan yang mendetail?
Buku ini menjawab kebutuhan para profesional nonakuntan untuk bisa memahami sistem akuntansi dan
keuangan dengan lebih baik. Pembahasan di
dalamnya dimulai dari laporan keuangan sebagai
output akuntansi lalu bergerak ke proses tersajinya
laporan keuangan tersebut. Dengan cara ini, para
manajer, wirausaha, dan pengambil keputusan
berlatar belakang non-akuntansi akan dapat
memahami dasar pemikiran akuntansi secara
sederhana serta memperoleh gambaran yang logis
dan jelas mengenai akuntansi dan laporan
keuangan."
"Jika berkunjung ke Solo (Jawa Tengah) jalanjalanlah ke pasar Klewer. Atau saat Anda sedang
berada di Jakarta, amatilah hiruk-pikuk para
pedagang di pasar elektronik Glodok. Pemilik toko
menerima seberkas kertas bertanda-tangan. Berkas
surat itu adalah surat hutang sangat berharga yang
dibuat berdasarkan saling percaya tanpa agunan.
Penyerahannya tanpa seremoni seperti dilakukan
oleh pengusaha-pengusaha besar sesuai
menyepakati suatu kerjasama dengan
penandatanganan dokumen memorandum of
understanding (MoU). Sedangkan di Glodok atau di
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pasar Klewer, orang yang saling mengangguk.
Demikian simple? Jangan kira pedagang-pedagang
tadi tidak mempunyai laporan keuangan yang rapi.
Mereka mempunyai buku laporan keuangan yang
lengkap dan disusun/dibuat karyawan secara cermat
dan teliti. Inilah akuntansi ala warung milik tetangga
sebelah rumah atau sebelah toko yang bisa kita
lakukan dengan ngobrol sambil minum teh pada
sore hari tapi toh bisa menghidupi puluhan juta
manusia Indonesia yang bernaung di bawah nama
UKM (usaha kecil dan menengah). Buku ini
menceritakan cara membuat laporan keuangan
standar yang berkiblat pada warung milik di
seberang rumah atau toko. Mengapa laporan
standar dibuat sepert itu? Apa kepentingannya
mengikuti standar? Membuat laporan harus mudah
dibaca dan di-cross-check lengkap dengan contohcontoh spesifik format laporan keuangan dari
manufacturing, jasa kursus, toko dan kontraktor
disertai ilustrasi yang membuat kita tersenyum.
Sajian dalam buku ini bukan merupakan acuan yang
harus diikuti, akan tetapi dapat dijadikan bahan
referensi baru yang bisa digunakan ketika Anda
sedang pusing memikirkan cara membuat bentuk
laporan keuangan."
Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan,
dan pelaporan keuangan yang disajikan dalam
bentuk laporan keuangan (laporan laba rugi, laporan
perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan
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catatan atas laporan keuangan) yang berfungsi
untuk pengambilan keputusan bagi para pemakai
laporan keuangan. Sistem pencatatan yang
dilakukan adalah dengan menggunakan double
entry system (sistem tata buku ganda). Transaksi
yang terjadi untuk berbagai jenis usaha berbedabeda, dan untuk setiap transaksi yang terjadi selama
satu periode akuntansi terlalu banyak dan tidak
dapat disusun secara manual. Untuk mengatasinya,
para praktisi menggunakan sistem komputer
akuntansi yang bernama MYOB Accounting. MYOB
Accounting adalah sistem komputer akuntansi yang
sangat mudah digunakan dan dipahami oleh para
penggunanya, dan menghasilkan informasi
akuntansi yang sangat baik. Kegunaan MYOB dalam
kegiatan administrasi perusahaan yaitu sebagai alat
bantu untuk menyelesaikan pekerjaan akuntansi,
seperti 1. menghemat waktu dalam mengelola dan
menjalankan pembukuan, 2. mengelola barang
dagangan, 3. untuk memenuhi kebutuhan akuntansi
perusahaan, 4. membantu dalam proses penjualan
dan pembelian, track piutang dagang (receivable),
utang dagang (payables) dan pajak (GST), dan
banyak lagi. Buku Penyusunan Laporan Keuangan
dengan MYOB V19 ini menyajikan langkah-langkah
praktis menggunakan software MYOB Accounting
versi 19. Dilengkapi dengan demo software MYOB
Accounting V19 yang dapat dimanfaatkan untuk
berlatih secara autodidak.
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Seperti yang kita ketahui bahwa pencatatan
akuntansi yang baik dapat mempermudah kita dalam
membuat laporan keuangan usaha. Dengan
demikian Buku yang diterbitkkan oleh PUSTAKA
ILMU SEMESTA dapat memudahkan laporan
keuangan usaha ini baik bagi pengusaha, investor,
dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dalam
buku ini, diulas dengan sangat jelas dan detail
mengenai Akuntansi Laba & Rugi . -Lembar Langit
Indonesia GroupKuasai Detail Akuntansi Laba dan RugiLembar
Langit Indonesia
“EFA (Excel For Accounting) MCA (Mudah, Cepat,
Akurat) adalah buku yang disusun untuk
mempermudah proses belajar untuk Mahasiswa
khusunya untuk Mahasiswa Jurusan Akuntansi dan
Pelaku Usaha untuk menyusun Laporan Keuangan
dengan bantuan program Microsoft Excel. Sesuai
dengan judulnya buku ini diharapkan menjadi media
belajar yang Mudah, Cepat dan Akurat (MCA)
"""Tahukah anda bahwamembuat laporan akuntansi
menggunakan Microsoft Excel itu praktis,
mudah,dan serba otomatis? Anda tidak perlu
menginput atau memposting transaksi berulangulang. Cukup dengan mengandalkan nomor
transaksi, nama-nama transaksi akan muncul secara
otomatis. Begitu pun ketika ingin membuat neraca
jalur. Prosesnya begitu mudah karena tinggal
mengambil data-data yang sudah dibuat
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sebelumnya melalui jurnal umum hingga buku besar.
Buku ini membantu anda yang bekecimpung di
dunia akuntansi untuk membuat dan menyusun
laporan transaksi hingga laporan rugi laba. Anda
akan membuat jurnal umum, buku besar, ayat
penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, dan
sebagainya. Secara garis besar, materi yang
dibahas bisa dipraktikan menggunakan MS Excel
2007 hingga 2013. Bagi yang baru belajar akuntansi,
buku ini pantas untuk dibaca karena dibahas
menggunakan bahasa sehari- hari. Dengan begitu,
apabila mengetahui dasar-dasar akuntansi, maka
siapa pun bisa menyusun laporan transaksi hingga
keangan hanya dengan mengikuti langkah-langkah
yang tersaji di dalamnya. Semoga dengan adanya
buku ini, olah data akuntansi menjadi lebih
cepat,praktis, dan serba otomatis."""
Buku Akuntansi Pengantar 1 ini membahas mengenai
pemahaman akuntansi dan siklus akuntansi; laporan
keuangan; persamaan akuntansi dan analisis transaksi;
penjurnalan, pembukuan, dan neraca saldo; penyesuaian
dan jurnal koreksi; neraca lajur; laporan keuangan dan jurnal
penutup; akuntansi untuk perusahaan dagang (perpetual);
akuntansi untuk perusahaan dagang (periodik); jurnal khusus
dan akun pembantu; akuntansi perusahaan manufaktur; serta
akuntansi berbasis komputer. Buku ini sangat tepat
digunakan oleh mahasiswa di bidang Akuntansi ataupun
praktisi karena materi antarbabnya sangat komprehensif.
Buku ini disertai dengan pemaparan materi terbaru yang
disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia. Lebih dari itu,
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buku ini dilengkapi dengan latihan soal dan kasus untuk
memperdalam pemahaman masing-masing bab. Untuk
menambah kekayaan ilmu pengetahuan terkait dengan
praktik akuntansi, dalam buku juga dibahas tentang
penyusunan laporan keuangan berbasis komputer, yaitu
membahas mengenai pengenalan terhadap salah satu
software akuntansi yang bernama MYOB.
Buku Pengantar Ilmu Akuntansi Keuangan untuk Ekonomi
dan Teknik ini ditujukan kepada mereka yang ingin
mempelajari dasar-dasar akuntansi dalam Perusahaan
Umum dan Perusahan Jasa Konstruksi dengan cara yang
mudah dan praktis seperti yang disajikan dalam buku ini.
Buku ini berisi 7 (tujuh) bab pembahasan, yaitu Akuntansi,
Persamaan Dasar Akuntansi, dan Laporan Keuangan; Siklus
Akuntansi Perusahaan Jasa dan Saldo Normal Perkiraan;
Jurnal Koreksi, Penutup, Pembalik, dan Neraca Lajur; Siklus
Akuntansi Perusahaan Dagang (Sistem Manual); Jurnal
Umum dan Penyesuaian merupakan Kunci Punyusunan
Laporan Keuangan; Laporan Keuangan dan Pembagian Laba
Rugi Perusahaan Firma; serta Laporan Harga Produksi dan
Laba Rugi Perusahaan Manufaktur Industri.
Usaha apa pun tanpa adanya laporan keuangan yang jelas,
pasti hasilnya nihil dan berantakan. Karena walau bagaimana
pun, laporan keuangan adalah hal yang paling utama untuk
dipelajari dalam perjalanan usaha. Karena dari sana kita
dapat menganalisa dan merencanakan pergerakan usaha
kedepannya. Buku Laporan Keuangan terbitan LEMBAR
PUSTAKA INDONESIA ini, sungguh sangat berguna untuk
siapa pun yang ingin menerapkan secara baik dan benar
Keuangan di Perusahannya. Karena buku ini memaksimalkan
kinerja bagian keuangan dan memudahkan anda untuk
membaca laporannya. Harapannya adalah buku ini menjadi
buku bacaan wajib untuk orang keuangan ditempat anda.
Anda juga bisa memantau kinerja orang keuangan anda,
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dengan cara membandingkan apa yang sudah dilakukannya
dengan yang ada di dalam buku ini. -Lembar Langit
Indonesia GroupLaporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi
yang penting bagi para penggunanya, terutama dalam rangka
pengambilan keputusan. Laporan keuangan akan menjadi
lebih bermanfaat apabila informasi yang terkandung dalam
laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk
memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang,
melalui suatu proses perbandingan, evaluasi, dan analisis
trend. Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses
untuk ÓmembedahÓ laporan keuangan ke dalam unsurunsurnya dan menelaah masing-masing dari unsur tersebut
dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan
pemahaman yang baik atas laporan keuangan itu sendiri.
Hasil analisis laporan keuangan akan membantu analis
dalam menginterpretasikan berbagai hubungan kunci antar
pos laporan keuangan, serta dapat dijadikan sebagai dasar
dalam menilai potensi keberhasilan perusahaan di masa
mendatang. Buku ini dapat digunakan sebagai bahan
referensi bagi para mahasiswa S1 maupun S2 Akuntansi dan
Manajemen, serta para pembaca umum lainnya yang
memang tertarik untuk memahami proses analisis laporan
keuangan. Pada bagian akhir dari setiap bab yang ada dalam
buku ini akan diberikan soal-soal diskusi untuk melengkapi
pemahaman pembaca mengenai proses analisis itu sendiri.
Pembahasan yang diberikan dalam buku ini menggunakan
bahasa yang sangat sederhana, sehingga memungkinkan
bagi para pembaca untuk dapat memahaminya secara lebih
mudah dan praktis
Buku ini menunjukkan bagaimana cara membaca,
memahami, dan melakukan analisa terhadap laporan
keuangan. Oleh karena masih terbatasnya referensi tentang
analisa laporan keuangan, buku ini diharapkan membantu
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tidak hanya bagi kalangan akademisi (mahasiswa), tetapi
juga kepada pihak yang berhubungan/ para pemakai laporan
keuangan: para analis keuangan, bagian controller
perusahaan, investor, pihak perbankan, dan lain sebagainya.
Keistimewaan dalam buku ini. Secara keseluruhan buku ini
terdiri dari 8 bab yang dibagi menjadi 2 bagian utama: 1.
Bagian 1: berisikan mengenai pemahaman laporan keuangan
utama perusahaan yaitu : Neraca (Bab 2), Laporan Rugi
Laba (Bab 3), Laporan Laba Ditahan dan Laporan Modal
Sendiri (Bab 4) serta Laporan Arus Kas (Bab 5) serta pada
bagian pendahuluan (Bab 1. laporan Keuangan Sebagai
Informasi Data Akuntansi) disinggung pula mengenai
kegunaan dan tahapan–tahapan dalam analisa laporan
keuangan. 2. Bagian 2: terdiri dari 3 bab yang diuraikan
mengenai analisa pendahuluan atau Spreading dan Analisa
Common Size (Bab 6) yang biasanya sering dilupakan oleh
para analis. Analisa rasio keuangan dibahas secara khusus
pada Bab 7 termasuk juga analisa penilaian (valuation) yang
biasanya dipergunakan pada perusahaan go public. Dan
yang merupakan keistimewaan buku ini adalah pada Bab 8
yang diulas mengenai analisa arus kas (Cash Flow
Mechanic) yang secara umum dipakai oleh dunia perbankan
dalam melakukan penilaian terhadap arus kas perusahaan,
pola pembelanjaan perusahaan serta analisa ini digunakan
untuk menilai kelayakan kredit dan Analisis Kebangkrutan
(Bab 9) yang merupakan tambahan materi pada edisi revisi
ini. Pada lampiran, diberikan juga contoh studi kasus analisa
baik pada perusahaan yang sudah go public dan perusahaan
yang belum go public.
Buku ini berisi materi pelajaran akuntansi tingkat dasar yang
dirancang untuk para mahasiswa. Dalam penyusunan buku
ini, penulis berasumsi bahwa pembaca belum pernah belajar
akuntansi. Tujuan utama dari penulisan buku ini adalah untuk
memberikan dasar bagi pembaca yang ingin mempelajari
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akuntansi secara mendalam, mengembangkan pemahaman
akuntansi, dan dapat belajar akuntansi secara sistematis dan
mudah.
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