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HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya,

dilarang diperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin

tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal pengutipan

untuk keperluan artikel atau karangan ilmiah.

Isi buku di luar tanggung jawab penerbit.
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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, atas

terselesaikannya buku Pengantar Akuntansi ini.

Buku ini dapat terselesaikan, berkat adanya kerja sama dan usaha maksimal

dari rim Penulis dalam kurun waktu yang tidak singkat. Berbagai masukan

dari pihak yang ingin membantu membuat buku ini agar berguna bagi

pembaca, adalah sangat dihargai dan kami ucapkan banyak terima kasih.

Harapan kami, buku ini dapat bemanfaat bagi pembaca agar lebih termotivasi

dan memenuhi kebutuhannya untuk berratih dan mahir dalam pemahaman

akuntansi.

Namun, kami sebagai tim penyusun buku ini sangat menyadari bahwa buku

ini tidak terlepas dari ketidaksempurnaan. Oleh karen a, itu tetap berharap

adanya masukan, ide dan kritik dalam penyempurnaan penerbitan buku buku

selanjuhrya. Akhir kata, Tim Penulis mengucapkan terima kasih atas seluruh

pihak yang sudah membantu, dan kepada pemba cayangsudah menggunakan

buku ini sebagai alat bantu latihan pengetahuan Akuntansi. semoga Anda

menjadi seorang Akuntan yang andal.

TIM PENULIS
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Banyak orang yang menjauhi akuntansi karena menganggap ilmu ini
pelik, sulit, njelimet, dan tidak menyenangkan. Padahal akuntansi dekat
dengan keseharian kita. setiap hari kita selalu berhubungan dengan
keputusan. Akuntansi adalah ilmu tentang informasi untuk
pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Jadi pada dasarnya
kita tidak dapat melepaskan diri dari ilmu akuntansi.
Dengan membaca buku ini, ternyata belajar akuntansi itu mudah dan
menyenangkan. Ditambah sedikit latihan, maka akan terampil
menyusun laporan keuangan.
Siapa pun, dengan latar belakang apapun, dapat dengan mudah
memahami akuntansi melalui buku ini. Buku ini disusun untuk para
pemula yang berniat untuk mempelajari akuntansi dengan cara yang
praktis.

Buku ini disusun oleh 4 (empat) orang dosen Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Tarumanagara, berdasarkan pengalaman mengajar
lebih dari 20 tahun. Buku inijuga disertai contoh bisnis sehari-hari serta
dilengkapi dengan soal latihan
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