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Training of Trainers (TOT) 
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Sistem Akuntansi 
 

 
 

Sesi 4 Sistem Akuntansi 
    
Tujuan: 
 
Di akhir pelajaran, peserta harus mampu: 
1. Menjelaskan Tahapan dan fungsi Akuntansi dan mengidentifikasi fungsi mana yang 

dapat dijalankan oleh Koordinator dan Kolektor; 
2. Membedakan basis kas akuntansi dari basis akrual, dan tatabuku single entry dari 

metode double entry; dan 
3. Mengukur sistem mana yang dapat diterapkan terhadap Koordinator dan Kolektor; 

dan 
4. Mengenali jenis buku akuntansi dan data yang dimasukkan ke sana. 

 
Alat/Bahan Yang diperlukan: 

 
1. Kertas Manila 
2. Spidol Permanen 
3. Format Buku Akuntansi 
 
Durasi: 1 jam 
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Durasi Pelatih  Peserta  

15  menit Tahapan dan Fungsi Akuntansi: 
Jelaskan tahapan dan fungsi Akuntansi dengan 
mengacu pada Kerangka kerja Akuntansi. 
Undang komentar dari peserta tentang fungsi 
mana yang dapat dilakukan ti tingkat 
koordinator dan kolektor. 

Mengidentifikasi tahapan 
atau fungsi yang dapat 
dilaksanakan di tingkat 
kolektor dan koordinator. 

15  menit 
 

Metode Akuntansi dan Sistem Pencatatan  
Persamaan Akuntansi 
Jelaskan Basis Kas dan Metode Akrual dalam 
Akuntansi; Sistem Pencatatan Single-entry dan 
Double-Entry  
Undang komentar dari peserta tentang sistem 
mana yang dapat diterapkan dalam berbagai 
tingkatan 

Mengidentifikasi sistem 
mana yang dapat 
dilaksanakan di tingkat 
kolektor dan koordinator. 
 

25 menit Buku Akuntansi 
Sajikan Kerangka kerja Akuntansi sekali lagi 
dan identifikasi rekomendasi buku akuntansi 
untuk setiap tingkatan. Bahas cara mencatat 
transaksi keuangan dalam buku tersebut. Bahas 
keuntungan dan kerugian masing-masing 
terkait persiapan laporan keuangan. Berikan 
kriteria ketepatan buku-buku akuntansi 
tersebut. 

Undang saran dari peserta tentang buku 
akuntansi dan format mana yang dapat 
diterapkan terhadap koordinator dan kolektor. 

Muncul dengan kriteria 
untuk menentukan antara 
metode single entry/basis 
kas atau metode double 
entry/basis akrual. 

5 menit Studi Kasus: 

Secara singkat bahas dua studi kasus yang akan 
menjadi landasan loka karya selanjutnya 
tentang pencatatan transaksi keuangan. 

Meminta komentar dan 
penjelasan tentang studi 
kasus tersebut. 

 

MARINE AQUARIUM MARKET TRANSFORMATION INITIATIVE  

 226

BUSINESS TRAINING 
Training of Trainers (TOT) 


	Durasi: 1 jam
	Buku Akuntansi


