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1. 5 macam syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan informasi akuntansi agar menjadi
berkualitas,diantaranya:
Relevan: informasi akuntansi harus dibuat sesuai dengan kebutuhan pemakai informasi
akuntansi
a. Dapat dimengerti: informasi akuntansi harus dibuat dalam bentuk dan istilah yang

disesuaikan dengan batas pengertian pemakai sehingga dapat dimengerti oleh masing-
masing pemakai informasi.

b. Daya uji: informasi keuangan harus dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur
yang independen.

c. Netral: informasi keuangan harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai
informasi dan tidak bergantung pada kebutuhan pihak tertentu.

d. Tepat waktu: informasi keuangan harus disampaikan tepat waktu agar dapat
digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi dan menghindari
tertundanya pengambilan keputusuan tersebut.

e. Daya banding: laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada
periode sebelumnya dari perusahaan yang sama.

f. Lengkap: informasi keuangan dapat memenuhi enam tujuan kualitatif di atas, yaitu:
relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding.

2. 5 macam bidang garapan akuntansi:
a. Akuntansi biaya: kegiatan utamanya untuk menghitung biaya-biaya yang harus

dikeluarkan oleh perusahaan.
b. Akuntansi pemeriksaan: khusus melakukan pemeriksaan laporan keuangan secara

bebas atau umum, biasanya dilakukan oleh akuntan publik.
c. Akuntansi perpajakan: akuntansi yang berkaitan dengan masalah perpajakan.



d. Akuntansi anggaran: bidang akuntansi yang menguraikan kegiatan keuangan untuk
suatu jangka waktu tertentu yang dilengkapi dengan sistem penganalisaan dan
pengawasannya.

e. Akuntansi pendidikan: kegiatannya mengarah pada bidang pendidikan.
3. Karena akuntan publik terikat pada kode etik profesi dan melakukan pemeriksaan dengan

norma-norma pemeriksaan akuntan, apabila akuntan publik tidak mematuhi norma-norma
tersebut pada saat melakukan pemeriksaan laporan keuangan maka citra atau kelestarian
profesi akuntan tersebut akan dipandang buruk oleh masyarakat sebagai pemakai jasa
akuntan publik dan masyarakat akan cenderung memilih untuk menyerahkan kegiatan
pemeriksaan tersebut kepada profesi lain.

4. Karyawan membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui stabilitas dan
profitabilitas perusahaan, selain itu diperlukan untuk menilai kemampuan perusahaan
dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan pembukaan lapangan pekerjaan atau
kebutuhan tenaga kerja.


