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Buku ini merupakan aplikasi standar akuntansi keuangan di Indonesia yang telah mengadopsi
IAS/IFRS berdasarkan komitmen konvergensi Standar Akuntansi Internasional. Misi yang
diemban buku ini adalah agar akuntan dan calon akuntan di Indonesia memahami praktek
akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Akuntan dan calon
akuntan yang memahami implementasi SAK di Indonesia diharapkan selain menjadi lebih kritis
dalam mengevaluasi Standar Akuntansi Keuangan hasil konvergensi, juga lebih bersikap kritis
terhadap  praktek akuntansi di Indonesia. Dengan demikian, konvergensi standar akuntansi
internasional yang berwawasan Indonesia dapat tercapai untuk mendukung perekonomian
Indonesia.

  

Ada beberapa ciri khas buku ini, yakni: Sebagaimana buku akuntansi keuangan lanjutan lainnya
khususnya dari penulis luar, buku ini tetap mensyaratkan pengetahuan dasar akuntansi yang
memadai untuk dapat menggunakan buku ini lebih efektif. Dibanding buku dari luar negeri buku
ini lebih memahami kondisi mahasiswa Indonesia dan lebih fleksibel dengan memberikan
penerapan konsep-konsep dasar akuntansi dan melekatkan konsep dasar pada
masalah-masalah dalam akuntansi lanjutan. Metode pembahasan demikian diharapkan dapat
lebih menjangkau pembaca dan memberi pemahaman lebih komprehensif  bagi pembaca.
Buku ini berfokus pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia hasil konvergensi
dengan IAS/IFRS. Harapannya adalah agar buku ini dapat lebih menjawab kebutuhan dunia
praktek akuntansi di Indonesia yang terikat pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang
berlaku di Indonesia.  

    

  

Keunggulan produk:

  

Buku ini ditulis dengan berfokus pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia hasil
konvergensi dengan  IAS/IFRS dan membahas secara menyeluruh masalah kombinasi bisnis
serta hubungan entitas induk dan anak.  Buku ini dikemas dengan gaya bahasa yang ringan
dan lebih memahami kondisi mahasiswa Indonesia serta lebih fleksibel sehingga dapat
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menjawab kebutuhan dunia praktek akuntansi di Indonesia, yang terikat pada SAK yang
berlaku di Indonesia.

  

Spesifikasi :

        Kode Buku: 0073320030
 Pengarang: Golrida Karyawati
Tahun: 2012
ISBN: 9789790997639   Lebar Buku: 17.0 cm
 Tinggi Buku: 25.0 cm
 Tebal Buku: 248 hlm
 Berat Buku: 404.0 gram  
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Buku ini merupakan aplikasi standar akuntansi keuangan di Indonesia yang telah mengadopsi
IAS/IFRS berdasarkan komitmen konvergensi Standar Akuntansi Internasional. Misi yang
diemban buku ini adalah agar akuntan dan calon akuntan di Indonesia memahami praktek
akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Akuntan dan calon
akuntan yang memahami implementasi SAK di Indonesia diharapkan selain menjadi lebih kritis
dalam mengevaluasi Standar Akuntansi Keuangan hasil konvergensi, juga lebih bersikap kritis
terhadap praktek akuntansi di Indonesia. Dengan demikian, konvergensi standar akuntansi
internasional yang berwawasan Indonesia dapat tercapai untuk mendukung perekonomian
Indonesia.

  

Ada beberapa ciri khas buku ini, yakni: Sebagaimana buku akuntansi keuangan lanjutan
lainnya khususnya dari penulis luar, buku ini tetap mensyaratkan pengetahuan dasar akuntansi
yang memadai untuk dapat menggunakan buku ini lebih efektif. Dibanding buku dari luar negeri
buku ini lebih memahami kondisi mahasiswa Indonesia dan lebih fleksibel dengan memberikan
penerapan konsep-konsep dasar akuntansi dan melekatkan konsep dasar pada
masalah-masalah dalam akuntansi lanjutan. Metode pembahasan demikian diharapkan dapat
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lebih menjangkau pembaca dan memberi pemahaman lebih komprehensif bagi pembaca.
Buku ini berfokus pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia hasil konvergensi
dengan IAS/IFRS. Harapannya adalah agar buku ini dapat lebih menjawab kebutuhan dunia
praktek akuntansi di Indonesia yang terikat pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang
berlaku di Indonesia.

  

  

Keunggulan produk:

  

Buku ini ditulis dengan berfokus pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia hasil
konvergensi dengan IAS/IFRS dan membahas secara menyeluruh masalah kombinasi bisnis
serta hubungan entitas induk dan anak. Buku ini dikemas dengan gaya
bahasa yang ringan dan lebih memahami kondisi mahasiswa Indonesia serta lebih fleksibel
sehingga dapat menjawab kebutuhan dunia praktek akuntansi di Indonesia, yang terikat pada
SAK yang berlaku di Indonesia.
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dalam mengevaluasi Standar Akuntansi Keuangan hasil konvergensi, juga lebih bersikap kritis
terhadap  praktek akuntansi di Indonesia. Dengan demikian, konvergensi standar akuntansi
internasional yang berwawasan Indonesia dapat tercapai untuk mendukung perekonomian
Indonesia.

  

Ada beberapa ciri khas buku ini, yakni: Sebagaimana buku akuntansi keuangan lanjutan lainnya
khususnya dari penulis luar, buku ini tetap mensyaratkan pengetahuan dasar akuntansi yang
memadai untuk dapat menggunakan buku ini lebih efektif. Dibanding buku dari luar negeri buku
ini lebih memahami kondisi mahasiswa Indonesia dan lebih fleksibel dengan memberikan
penerapan konsep-konsep dasar akuntansi dan melekatkan konsep dasar pada
masalah-masalah dalam akuntansi lanjutan. Metode pembahasan demikian diharapkan dapat
lebih menjangkau pembaca dan memberi pemahaman lebih komprehensif  bagi pembaca.
Buku ini berfokus pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia hasil konvergensi
dengan IAS/IFRS. Harapannya adalah agar buku ini dapat lebih menjawab kebutuhan dunia
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praktek akuntansi di Indonesia yang terikat pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang
berlaku di Indonesia.

  

  

Keunggulan produk:

  

Buku ini ditulis dengan berfokus pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia hasil
konvergensi dengan  IAS/IFRS dan membahas secara menyeluruh masalah kombinasi bisnis
serta hubungan entitas induk dan anak.  Buku ini dikemas dengan gaya bahasa yang ringan
dan lebih memahami kondisi mahasiswa Indonesia serta lebih fleksibel sehingga dapat
menjawab kebutuhan dunia praktek akuntansi di Indonesia, yang terikat pada SAK yang
berlaku di Indonesia.

  

Buku ini merupakan aplikasi standar akuntansi keuangan di Indonesia yang telah mengadopsi
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Ada beberapa ciri khas buku ini, yakni: Sebagaimana buku akuntansi keuangan lanjutan lainnya
khususnya dari penulis luar, buku ini tetap mensyaratkan pengetahuan dasar akuntansi yang
memadai untuk dapat menggunakan buku ini lebih efektif. Dibanding buku dari luar negeri buku
ini lebih memahami kondisi mahasiswa Indonesia dan lebih fleksibel dengan memberikan
penerapan konsep-konsep dasar akuntansi dan melekatkan konsep dasar pada
masalah-masalah dalam akuntansi lanjutan. Metode pembahasan demikian diharapkan dapat
lebih menjangkau pembaca dan memberi pemahaman lebih komprehensif  bagi pembaca.
Buku ini berfokus pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia hasil konvergensi
dengan IAS/IFRS. Harapannya adalah agar buku ini dapat lebih menjawab kebutuhan dunia
praktek akuntansi di Indonesia yang terikat pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang
berlaku di Indonesia.
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Keunggulan produk:

  

Buku ini ditulis dengan berfokus pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia hasil
konvergensi dengan  IAS/IFRS dan membahas secara menyeluruh masalah kombinasi bisnis
serta hubungan entitas induk dan anak.  Buku ini dikemas dengan gaya bahasa yang ringan
dan lebih memahami kondisi mahasiswa Indonesia serta lebih fleksibel sehingga dapat
menjawab kebutuhan dunia praktek akuntansi di Indonesia, yang terikat pada SAK yang
berlaku di Indonesia.
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