
ABSTRAK SKRIPSI

Gl"obal isaei  ekonoml Indonesia telah memaksa badan
usaha badan usaha Indonesia untuk segera memasuki kancah
persaingan gfobal ,  t idak eaia untuk badan usaha yang
mengekspor produk atau iasa yang dihasi lkannya, tetapi
juga untuk badan usaha yang memasarkan Produk atau iasanya
di dalam negerl ,  akan menghadapi Persaingan yang semakin
ke ta t .

Dalam I ingkungan bisnia yang semaki.n kompet i t i f
tereebut suaiu penganbifan putuaan manaierial, yang tepat
sangatlah penting bagi kelangsungan hidup badan ueaha
te rsebu t ,

Agar putusan manaier ial-  yang dianbi l  tepat bagl
kelangsungan hidup badan usaha, diperlukan suatu sistem
teknologi  informasl yang andal ( tef iable) sehinega
informasi yang dihasilkan dapat dipercaya dan dapat
menuniang putusan yang akan dibuat. Safah satu informasi
utama yang sering diiadikan sebagai dasar pertimbangan
dafam pengambi l-an putusan manaier ial  adalah informasi
keuangan yang di-peroLeh dari laporan keuangan badan usaha
tersebut.  Atas dasar ha1 tersebut,  maka agar bermanfaat,
Iaporan keuangan selaln lengkap iuga harus andal-

Laporan keuangan dlkatakan rrerriliki kualitas andal ,
i ika bebas dar i  pengert ian yang menyesatkan, kesal"ahan
materiaf dan dapat diandalkan pemakainya eebagai penyal 1an
yang tulus atau iu iur dar i  yang seharusnva disai ikan atau
yang secara waiar diharapkan daPat disai ikan.

Pada umumnya laporan keuangan badan usaha iuga tidak
lepas dar i  r is iko penyai ian yang dianggap kuranB iuiur
dari apa yang seharusnya diganbarkan. Ha] tersebut
blasanya bukan disebabkan karena kesengaiaan untuk
menyesatkan pemakai Iaporan keuangan, tetapi lebih sering
merupakan ke suf itan badan usaha dalan
mengident i f is ikasikan suatu transaksi  serta per ist iwa
lainnya yang dilaPorkan, atau dalam menyusun,/menerapkan
teknik penyai ian yang aesuai dengan makna trangaksi atau
perist lwa tersebut.  Misalnya untuk bada'n usaha yang
produknya berhubungan dengan a1am, eering' tinbul suatu
masalah akuntangi mengenai sediaan produk yang nilainya
berubah (bertambah atau berkurang) akibat teriadinya
akresi  (  accret ion )  -

Akresi adalah euatu lstilah vang dlEir-rnakan untuk
menggambarkan perubahan nil-ai suatu produk karena
pertumbuhan f is ik atau proseg alamiah lainnya.

Pada umumnya pada badan usaha yang bergerak di bidane
agrobisnis dimana ter iadi  akresi ,  yai tu misalnya bidang
kehutanan, perkebunan dan peternakan sering mengalami
kesuL i ten dalam xnengident i f lkasi  , merlngkas dan
mengungkapkan informasi mengenai perubahan nifai produk
akibat ter jadinya akresi  dalam laporan keuangannya
dikarenakan perubahan n1la1 produk tersebut tidak daPat
di.real i,sasikan sampai pertumbuhan fisik atau proses
alamlah produk tergebut seleBai.
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Dal arn skripsi ini, ruang l- j-ngkup ana l i s l s
problenatika dibatasi hanya pada bagaimana perlakuan
akuntansi  atas akresl  yang ter iadi  pada bidang ueaha
peternakan dan penyai iannya agar laporan keuangan yang
dihaei lkan bisa sesuai dengan karakter ist ik kual i tat i f
laporan keuangan dan Standar Akuntansi Keuangan.

Dari  hasi l  anal is is dan pembahasan problenat ika,
dapat diketahui bahwa agar akresi  ternak yang ter jadi  pada
badan usaha "XYZ" ini dapat diperLakukan dengan layak dan
disaj ikan 6ecara waiar pada laporan keuangan badan usaha
"XYZ", maka proses pencatatan akuntansi  badan usaha "XYZ"
sebai.knya didasarkan pada siklus hidup dari sediaan ayam
yang di ternakkan, yal tu ni fa lnya akan terus menlngkat
selama masa pertumbuhan, mencapai puncaknya saat sediaan
ayam mulai berproduksi dan terus menurun selama masa
produkel.

Dengan dapat diketahuinya perlakuan akuntansl yang
layak atas akresi  ternak yang ter iadi  pada badan usaha
"XyZ" dan penyai iannya untuk kewai aran laporan keuangan
badan usaha "XYZ" , maka dlharapkan informasl keuangan yang
diperoleh dapat membantu menlngkatkan kualltas putusan
manaJerial  yang diambi l  o leh pihak manai enen badan usaha.


