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KATA PENGANTAR 
BEAMS edisi 13 

 
 

Perubahan-perubahan penting dalam edisi 13 Akuntansi Lanjutan (Advanced Accounting) 
meliputi:  

■ Buku teks ini telah ditulis ulang untuk menyelaraskan dengan kodifikasi Dewan Standar 
Akuntansi Keuangan (Financial Accounting Standards Board Accounting Standards). 
Referensi pada pernyataan standar (pronouncements) asli telah dihapus, kecuali jika hal istu 
dianggap penting dalam konteks historis.  

■ teks sekarang menyediakan referensi ke pernyataan standar resmi dengan sisipan dalam teks. 
Teks panjang dikurangi dan diberikan ulasan yang jauh lebih mudah dibaca bagi mahasiswa. 
Referensi untuk kodifikasi muncul dengan sisipan (misalnya, ASC 740-10-15).  

■ Akhir dari bahan bab telah dimodifikasi untuk memasukan tugas penelitian profesional. 
Tugas ini perlu bagi mahasiswa untuk mengakses literatur yang resmi (authoritative). Solusi 
yang ditawarkan untuk tugas ini up to date pada Mei 2016. Instruktur sebaiknya memastikan 
bahwa bahan tidak berubah.  

■ Semua bab telah diperbarui untuk menyertakan cakupan Standar Pelaporan Internasional dan 
penerbitanya, yang tepat. Ketika Amerika Serikat dan standar pelaporan internasional 
bergerak menuju harmonisasi yang lebih besar, cakupan internasional terus diperluas di edisi 
13.  

■ Semua bab telah diperbarui untuk merefleksikan perubahan terkini Kodifikasi Dewan Standar 
Akuntansi Keuangan dan Kodifikasi Dewan Standar Skuntansi Pemerintah (Financial 
Accounting Standards Board Codification and Governmental Accounting Standards Board 
Codification).  

■ Bab 16 telah dimodifikasi untuk memperjelas masalah GAAP/non-GAAP dengan akuntansi 
Kemitraan (partnership) dalam kasus yang penambahan mitra barunya mungkin merupakan 
kombinasi bisnis.  

■ Bab akuntansi pemerintah dan perusahaan nirlaba telah diperbarui untuk menyertakan semua 
standar melalui GASB No. 81. Bab ini juga telah ditingkatkan dengan illustrasi laporan 
keuangan dari Golden, Colorado. Cakupan sekarang ini termasuk elemen laporan keuangan 
yang baru (arus masuk dan arus keluar yang itangguhkan), serta beberapa standar pension 
baru. Bab 20 memasukkan sebuah pameran dengan t-account untuk membantu mahasiswa 
mengikuti transaksi dana pemerintah dan dampak keuangannya.  

■ Bab 23 mencakup akuntansi fidusia untuk perkebunan dan Trust yang telah direvisi dan 
diperbarui untuk merefleksikan perpajakan entitas saat ini pada tanggal 31 Desember 2015. 
Bahan-bahan tugas telah dimodifikasi untuk meningkatkan pembelajaran mahasiswa. 

 
Edisi 13 Accounting lanjutan ini dirancang untuk mahasiswa  sarjana dan Pascasarjana Jurusan 
Akuntansi. Edisi ini mencakup 23 bab yang dirancang untuk mata kuliah akuntansi keuangan 
setelah akuntansi keuangan tingkat menengah. Walaupun teks ini ditujukan terutama untuk 
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mahasiswa  akuntansi, hal ini juga berguna untuk praktisi akuntansi yang tertarik dalam 
persiapan atau analisis laporan keuangan konsolidasi, akuntansi untuk sekuritas turunan 
(derivative), dan akuntansi dan pelaporan pemerintah dan perusahaan nirlaba. Edisi 13 ini telah 
benar-benar diperbarui untuk merefleksikan perkembangan bisnis terbaru, serta perubahan 
dalam standar akuntansi dan persyaratan peraturan.  

Buku ini komprehensif alamat masalah pelaporan keuangan praktis yang dihadapi dalam 
Laporan Keuangan Konsolidasian, goodwill, aset tidak berwujud lainnya, dan sekuritas 
turunan. Teks ini juga mencakup cakupan transaksi dan penjabaran Valuta Asing, kemitraan, 
likuidasi perusahaan dan reorganizations, akuntansi dan pelaporan pemerintah, akuntansi 
perusahaan nir laba, dan perkebunan (estate) dan Trust. 

Fitur penting dari edisi 13 adalah orientasi mahasiswa berkelanjutan, yang telah lebih ditingkatkan 
dengan edisi ini. Edisi 13 ini berusaha untuk mempertahankan satu teks yang menarik dan yang dapat 
dibaca bagi mahasiswa. Fokus pada metode ekuitas lengkap yang diperbaikan untuk memungkinkan 
mahasiswa untuk fokus pada konsep-konsep akuntansi daripada teknik tata buku dalam bahan belajar 
konsolidasi. Edisi ini juga mempertahankan kualitas teks referensi edisi sebelumnya melalui 
penggunaan lampiran untuk bab-bab konsolidasi. 

Lampiran-lampiran ini meliputi akuntansi penyatuan kepentingan (pooling of interest), format kertas kerja 
neraca saldo (trial balance workpaper), dan mudah untuk memahami konversi dari metode ekuitas atau 
metode biaya metode tak lengkap menjadi metode ekuitas lengkap.mahasiswa  kemudian dapat mengikuti 
pendekatan teks utama untuk menyiapkan Laporan Keuangan Konsolidasian yang menggunakan metode 
ekuitas lengkap. Presentasi dari bahan konsolidasi menyoroti hanya kertas kerja entri dengan menekankan 
dan menyajikan kertas kerja pada halaman tunggal (single upright pages). Semua bab termasuk kutipan 
saat ini dari pers bisnis populer dan referensi ke perusahaan-perusahaan nyata , lembaga, dan peristiwa yang 
telah dikenal. 

Buku ini menggunakan contoh dari laporan tahunan perusahaan-perusahaan terkenal dan lembaga 
pemerintah dan lembaga nir laba untuk menggambarkan konsep-konsep kunci dan mempertahankan minat 
mahasiswa . Penetapan bahan termasuk barang-barang yang diadaptasi dari ujian CPA masa lalu telah 
diperbarui dan diperluas untuk mempertahankan penyelarasan yang pas dengan cakupan konsep bab. Tugas 
telah diperbarui untuk menyertakan kasus penelitian tambahan dan simulasi-jenis masalah, serta tugas-tugas 
profesional penelitian yang disebutkan sebelumnya. Edisi ini mempertahankan identifikasi nama induk dan 
anak perusahaan dimulai dengan P dan S, yang memungkinkan identifikasi langsung. Edisi ini juga 
mempertahankan kurung notasi dalam entri jurnal agar dengan jelas menunjukkan arah dan jenis akun yang 
dipengaruhi oleh transaksi. Edisi 13 mempertahankan penggunaan tujuan pembelajaran sepanjang semua 
bab untuk memungkinkan mahasiswa  dengan focus waktu belajar lebih baik pada konsep belajar yang 
paling penting belajar. 

 
ORGANISASI BUKU INI 
 Bab 1 hingga 11 mencakup kombinasi bisnis, metode akuntansi ekuitas dan metode biaya 

untuk investasi dalam saham biasa, dan laporan keuangan konsolidasian. Hal ini menekankan 
pentingnya kombinasi bisnis dan konsolidasian dalam kuliah akuntansi lanjutan seperti halnya 
praktik akuntansi keuangan dan pelaporan.  

 Standar Akuntansi dan pelaporan untuk metode akuisisi kombinasi bisnis diperkenalkan dalam 
Bab 1. Bab 1 juga memberikan materi latar belakang diperlukan pada bentuk dan dampak 
ekonomi dari kombinasi bisnis.  
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 Bab 2 memperkenalkan metode akuntansi ekuitas lengkap sebagai konsolidasi satu baris, dan 
pendekatan ini terintegrasi sepanjang bab-bab  berikutnya pada konsolidasian. Pendekatan ini 
memungkinkan perhitungan alternatif untuk konsep-konsep kunci seperti seperti laba bersih 
konsolidasian dan laba ditahan konsolidasian, dan membantu instruktur menjelaskan tujuan 
prosedur konsolidasi. Pendekatan komputasi alternatif juga membantu mahasiswa dengan 
memberikan gambar penujuk (check figure) untuk logika mereka pada konsep kunci. 
Konsolidasian satu baris dipertahankan sebagaimana Standar untuk perusahaan induk dalam 
akuntansi investasi di perusahaan anaknya.  

 Bab 3 memperkenalkan penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian. Mahasiswa belajar 
bagaimana untuk mencatat nilai wajar aset bersih perusahaan yang dapat diidentifikasi dan 
goodwill yang tersirat.  

 Bab 4 meneruskan cakupan konsolidasian, memperkenalkan teknik dan prosedur kertas kerja. 
Buku teks menekankan tiga-bagian, pendekatan menyeluruh kertas kerja laporan keuangan 
vertikal, tetapi lampiran A untuk bab 4 juga menawarkan pendekatan Neraca percobaan. 
Standar yang digunakan di seluruh bab konsolidasian adalah kertas-kertas kerja untuk 
perusahaan induk yang menggunakan metode ekuitas lengkap dalam Akuntansi untuk 
investasi dalam perusahaan anak. Lampiran B untuk bab 4 menyediakan pendekatan yang 
jelas untuk mencakup dari Metode Ekuitas tak lengkap maupun Metode Biaya tak lengkap 
menuju Metode Akuntansi ekuitas lengkap 

 Bab 5 hingga 7 mencakup transaksi antar perusahaan untuk persediaan, aset tanaman (plant 
assets) dan obligasi.  

 Bab 8 membahas perubahan dalam tingkat kepemilikan anak perusahaan, dan  
 Bab 9 memperkenalkan struktur afiliasi yang lebih kompleks.  
 Bab 10 mencakup beberapa konsolidasian yang berhubungan dengan topik: saham preferen 

perusahaan anak, laba per saham konsolidasian, dan pajak pendapatan untuk badan usaha 
konsolidasian.  

 Bab 11 adalah sebuah bab teori yang membahas teori-teori alternatif konsolidasian, 
akuntansi push-down, leveraged buyout, perusahaan patungan, dan konsep-konsep kunci 
yang berhubungan dengan akuntansi dan pelaporan oleh entitas yang berkepentingan 
variabel.  

 Bab 9 sampai 11 mencakup topik-topik khusus dan telah ditulis sebagai bahan yang berdiri 
sendiri. Cakupan bab ini tidak diperlukan untuk tugas dalam bab buku teks berikutnya. 

 Badan usaha menjadi lebih global di masa mendatang dengan berlalunya waktu. 
Kelangsungan hidup bisnis modern tergantung pada akses ke pasar luar negeri, pemasok, dan 
modal. Beberapa tantangan unik bisnis internasional dan pelaporan keuangan dibahas dalam 
bab 12 dan 13. Bab ini, meliputi akuntansi untuk derivatif dan transaksi Valuta Asing dan 
penjabaran kursnya, dan telah secara substansial direvisi dan ditulis ulang. Konsep-konsep dan 
akuntansi untuk derivatif sekarang dipisahkan.  

 Bab 12 mencakup konsep-konsep dan transaksi umum derivatif dan mata uang asing.  
 Bab 13 mencakup akuntansi untuk derivatif dan kegiatan lindung nilai. Cakupannya meliputi 

kegiatan impor dan ekspor dan kontrak berjangka atau serupa yang digunakan untuk lindung 
nilai terhadap potensi kerugian asing.  

 Bab 14 fokus pada penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk anak perusahaan asing. 
Bab ini menyediakan penjabaran kurs dan mengamati pengukuran ulang dari laporan 
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keuangan entitas asing, consolidasian satu baris dari metode ekuitas perusahaan tempat 
investasi, konsolidasi perusahaan anak luar negeri untuk tujuan pelaporan keuangan, dan 
kombinasi operasi cabang di luar negeri. 

 Bab 15 memperkenalkan topik segmen pelaporan di bawah FASB ASC topik 280, seperti 
halnya masalah pelaporan keuangan interim.  

 Akuntansi Persekutuan dan pelaporan dibahas dalam Bab 16 dan 17.  
 Bab 18 membahas prosedur akuntansi dan pelaporan terkait dengan likuidasi perusahaan dan 

reorganisasi. 
 Bab 19 hingga 20 memberikan pengantar untuk akuntansi pemerintah, dan Bab 22 

memperkenalkan akuntansi untuk organisasi-organisasi nir laba seperti kesehatan dan 
kesejahteraan, rumah sakit, dan perguruan tinggi dan Universitas. Bab ini benar-benar 
diperbarui melalui Pernyataan GASB No. 81, dan menyediakan mahasiswa dengan 
pemahaman yang baik tentang prosedur dan konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan 
akuntansi Nilaba. 

 Akhirnya, bab 23 menyediakan cakupan akuntansi fidusia dan pelaporan untuk perkebunan 
dan Trust (estates and trusts) 

 


