
BUKU CETAKAN KE 4 
 

JUDUL  : BUKU KOMPUTER AKUNTANSI – KOMPETENSI MENGOPERASIKAN APLIKASI  

  KOMPUTER AKUNTANSI 

JUMLAH  : 152 halaman  

PENULIS  : Irsan Lubis, SE.Ak  

PENERBIT  : STAPI INDONESIA   

EDISI    : 4, BULAN DESEMBER 2011 

UKURAN BUKU : A4 

HARGA  : Rp. 60.000,-/buku (Pemesanan minimal 30 buku memperoleh diskon 30%).  
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Buku ini memuat langkah-langkah penyelesaian MYOB 18 mulai dari setup data baru sampai 

dengan pencetakan laporan keuangan disertai dengan gambar dan keterangan langkah 

penyelesaian satu persatu. Membahas soal praktik akuntansi yang diambil dari Soal Lomba 

Akuntansi LKS 2011 dan sudah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ETAP yang 

berlaku untuk perusahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sejak tanggal 1 

Januari 2011 dan sesuai dengan Peraturan Perpajakan tahun 2011. Penting kita pahami 

bahwa dalam praktik akuntansi di perusahaan, setiap transaksi tidak bisa dilepaskan dari 

Ketentuan Perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Kita 

harus membiasakan pendidikan dan pelatihan akuntansi di Perguruan Tinggi dan Sekolah 

seperti praktik akuntansi di perusahaan. 

 

Kelebihan buku cetakan ke 4  adalah: 

1. Membahas Soal Lomba Akuntansi LKS tahun 2011. 

2. Soal yang dibahas sudah menggunakan istilah dan metode akuntansi sesuai SAK ETAP. 

3. Bukti-bukti transaksi dalam bentuk formulir dan disertai perhitungan pajak terkini. 

4. Memuat perhitungan pajak berdasarkan ketentuan perpajakan tahun 2011 (UU PPh 

Nomor 36/2008 dan UU PPN Nomor 42/2009) 

5. Dijelaskan cara mensiasati agar data tidak menjadi read only setelah 30 hari dalam 

menggunakan program MYOB 18 versi trial 

6. Dijelaskan cara entri transaksi retur penjualan agar masuk dalam akun Retur Penjualan 

(Sales Return) sehingga hasilnya sama seperti dalam akuntansi manual. 

7. Dijelaskan cara koreksi akun Sales Discount dan Purchase Discount yang mengurangi nilai 

PPN saat pelunasan ada potongan sehingga hasilnya sama seperti dalam akuntansi 

manual 

8. Dijelaskan penyelesaian transaksi uang muka yang dikenakan PPN dan transaksi 

penjualan/pembelian yang dikurangi dengan uang muka. 


