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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1. Pengertian Akuntansi 

Sangat banyak definisi akuntansi yang disampaikan dari berbagai ilmuan, 

namun pada awalnya akuntansi didefinikan sebagai seni pencatatan, 

penggolongan dari suatu informasi. Seiring berjalannya waktu muncul beberapa 

sanggahan mengatakan bahwa akuntansi merupakan suatu ilmu bukan seni, 

karena seni tidak dapat memecahkan masalah akuntansi, dan ditegaskan bahwa 

akuntansi merupakan suatu teknologi karena akuntasi merupakan praktik yang 

dapat mempengaruhi sosial (Daud & Windana, 2014).  

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) menyatakan 

akuntansi merupakan suatu jasa yang fungsinya menyediakan data kuantitatif 

terutama yang mempunyai sifat keuangan dari kesatuan entitas ekonomi yang 

digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi guna untuk menentukan 

alternatif dari suatu kondisi atau keadaan (Kuswandi, 2017). Konsep dalam 

akuntansi disimpulkan menjadi suatu kegiatan dalam mengumpulkan dan 

menyusun data keuangan sehingga pembaca atau pengguna laporan dapat 

mengetahui keadaan dan kejadian keuangan dalam suatu entitas (Tanor, Sabijono, 

& Walandouw, 2015) 

Secara umum bahwa akuntansi merupakan suatu aktivitas ekonomi yang 

mengidentifikasikan informasi guna untuk pencatatan, menggolongkan, 

pelaporan, dan mengolah data informasi yang ada guna untuk memberikan 

alternatif dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Begitu pentingnya suatu 

akuntansi bagi suatu perusahaan atau organisasi bahkan bagi perorangan, karena 
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dari data yang disiapkan sangat membantu untuk menyajikan kondisi dari suatu 

keadaan ekonomi dan aktivitas ekonomi tersebut mempermudah pengambil 

keputusan untuk membaca keadaan ekonomi dalam suatu usaha atau entitas 

ekonomi. Maka dari laporan kerja praktik ini akan merealisasikan teori-teori 

akuntansi selama dalam kegiatan kerja praktik pada perusahaan untuk 

mempermudah perusahaan dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan 

informasi keuangan yang diperlukan perusahaan pada umumnya. 

 

2.2. Sistem Akuntansi 

Proses dari akuntansi merupakan aktivitas pengumpulan, pengelolaan, 

dan penyajian dari informasi dan data yang disediakan, maka dari aktivitas 

tersebut memerlukan sistem guna untuk mempermudah aktivitas dan menghemat 

waktu dalam proses tersebut. Sistem merupakan rangkaian dari berbagai bagian 

yang disatukan yang saling berhubungan satu dengan yang lain untuk melakukan 

suatu tujuan tertentu (Daud & Windana, 2014). Sistem akan mengolah informasi 

yang disediakan, sistem informasi dalam suatu perusahaan atau organisasi 

mengandung beberapa elemen diantaranya adalah tujuan sistem, masukan, proses, 

keluaran, batasan, pengendalian, serta umpan balik dari sistem. Maka tentu saja 

dalam suatu kegiatan akuntansi, sistem akan sangat efektif dalam meningkatkan 

efisiensi dalam aktivitas keuangan tersebut. 

Menurut Bimantara, Handayani, dan Dwiatmanto, (2017) sistem 

akuntansi merupakan metode, media, dan prosedur yang digunakan untuk 

mengolah data usaha dari suatu kesatuan ekonomi dengan maksud untuk 

mendapatkan umpan balik dalam bentuk laporan yang diperlukan manajemen 
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untuk proses pengendalian. Akuntansi sendiri merupakan sebuah sistem, maka 

sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan sistem yang menangani segala yang 

berkenaan dengan akuntansi. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam suatu 

organisasi tentunya harus dapat bermanfaat dan memiliki manfaat bagi organisasi 

untuk mempermudah sistem keuangan dan penyajian data laporan dengan baik 

dan handal agar dapat menentukan keputusan yang relevan dan akurat di masa 

akan datang (Daud & Windana, 2014). 

 

2.3. Siklus Akuntansi 

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2011) siklus akuntansi 

merupakan suatu aktivitas keuangan yang dilakukan secara berurutan dan teratur 

dalam satu periode akuntansi dan yang akan di lakukan kembali pada periode 

berikutnya. Proses dalam siklus tersebut dimulai dari pelaksanaan 

mengidentifikasi dan pencatatan transaksi dan peristiwa-peristiwa lainnya, 

penjurnalan, proses posting pada buku besar, peninjauan atau pengikhtisarisasi 

pada neraca saldo, pencatatan penyesuaian, dan diakhiri dengan penyajian laporan 

keuangan dan jurnal penutup. 
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Gambar 1 Siklus akuntansi, sumber: Kieso et al., 2011. 

Dari beberapa unsur siklus akuntansi di atas dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  

1. Mengidentifikasi dan Pencatatan Transaksi 

Proses ini merupakan langkah pertama dari siklus akuntansi, yaitu 

menganalisis transaksi dari peristiwa tertentu 

2. Penjurnalan 

Perusahaan mencatat suatu transaksi atau peristiwa ke dalam suatu akun 

transaksi, dimana akan mempengaruhi aset, liabilitas, atau ekuitas. 

3. Posting 

Prosedur dari posting merupakan proses pemindahan akun yang telah 

dicatat dalam proses penjurnalan ke dalam buku besar. 

Mengidentifikasi dan 
pencatatan transaksi 
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Neraca saldo 
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4. Neraca Saldo 

Neraca saldo meninjau kembali daftar akun-akun yang ada pada suatu 

perusahaan secara keseluruhan pada akhir periode akuntansi. 

5. Penyesuaian 

Pencatatan dalam penyesuaian mencatat suatu kejadian pada akhir 

periode akuntansi yang terjadi, dan perhitungan pendapatan dan beban 

selama periode yang terjadi. 

6. Laporan Keuangan 

Laporan adalah hasil akhir dari semua aktivitas yang telah dilakukan atau 

merupakan rangkuman dari kegiatan-kegiatan yang berlangsung selama 

periode akuntansi yang terjadi. 

7. Jurnal Penutup 

Untuk menutup pos-pos akuntansi yang dalam suatu periode akuntansi 

yang akan dipakai pada periode berikutnya  

 

2.4. Pengendalian Internal 

Pengendalian internal pada suatu perusahaan atau organisasi menjadi 

suatu hal yang penting dan tidak dapat dilewatkan. Kurangnya pengendalian pada 

internal dapat berpengaruh pada pelaporan keuangan suatu perusahaan, salah 

satunya bisa disebabkan oleh kurangnya efisiensi dan perencanaan dari suatu 

sistem pengendalian (Doyle, Ge, & McVay, 2007). 

Pengendalian internal merupakan susunan dari prosedur-prosedur yang 

saling bersangkutan dari suatu perusahaan guna dalam mengamankan harta serta 

memeriksa kebenaran informasi dari suatu data sehingga hasil dari informasi yang 

Frendy Lee. Perancangan Siklus Akuntansi dalam Pengendalian, Pencatatan, dan Pelaporan pada PT Cendana Food Indonesia. 
UIB Repository©2018



13 
 

Universitas Internasional Batam 

telah dikelolah tersebut akurat dan dapat dipercaya. Tujuan dari adanya 

pengendalian internal dalam suatu entitas berfungsi dalam menjaga keamanan 

kekayaan dari organisasi serta kepatuhan dalam menjalankan kebijakan 

perusahaan untuk memastikan dan menjamin bahwa kebenaran dan keandalan 

data akuntansi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Terjaganya data dan 

kebenaran informasi maka akan mendorong efisiensi dalam kegiatan operasional 

dengan penggunaan sumber daya dan dana yang minim atau serendah-rendahnya 

(Bimantara et al., 2017). 

Bagian dari manajemen suatu perusahaan adalah bagian yang 

menetapkan dan mempertahankan kualitas dari pengendalian internal perusahaan, 

maka sangat penting bagi menajemen untuk merancang dan menentukan sistem 

pengendalian keuangan yang tepat untuk perusahaan. Pengembangan untuk sistem 

pengendalian sangat dibutuhkan bagi manajemen dimana yang dapat memberikan 

jaminan atas kewajaran dalam aktivitas keuangan dan penyusunan laporan 

keuangan, adanya sistem pengendalian internal membantu untuk memantau 

kelancaran proses aktivitas keuangan dan memberikan standar kerja dalam 

prosedur operasional perusahaan (Arens, Elder, & Beasley, 2012). 

 

 

2.5. Pelaporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan pencerminan dari pengumpulan, 

pengolahan, dan akhir dari ringkasan yang semua data dan informasi akuntansi, 

sesuai dengan SAK-EMKM yang dikutip dari Ningtyas (2018) bahwa laporan 

keuangan adalah catatan informasi perusahaan pada periode akuntansi yang 
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menggambarkan kinerja perusahaan. Sesuai dengan SAK-EMKM  tentang 

Penyajian Laporan Keuangan, tujuan dari laporan keuangan adalah untuk 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas 

yang bermanfaat bagi keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban 

manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan (Dewan Standar 

Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018) 

Berdasarkan SAK-EMKM, penyusunan informasi keuangan dari entitas 

yang disajikan dalam laporan keuangan memiliki unsur-unsur yang didefinisikan 

sebagai berikut (Ningtyas, 2018): 

1. Aset yang merupakan sumber daya yang diperoleh suatu entitas dari 

masa lalu dan berdampak manfaatnya pada masa yang akan datang, 

2. Liabilitas yang timbul akibat peristiwa masa lalu yang menjadi kewajiban 

dari entitas dan menyebabkan arus keluar sumber daya dari entitas, 

3. Ekuitas merupakan hak dari sumber daya yang dimiliki entitas yang telah 

dikurangi kewajibannya. 

Selain itu, Kieso et al., (2011) juga mengungkapkan bahwa laporan 

keuangan juga memiliki tujuan yang bersifat kualitatif, sebagai berikut: 

1. Relevansi, dimana informasi yang diberikan oleh laporan keuangan harus 

mampu menyajikan informasi handal yang dapat mempengaruhi 

pengambil keputusan dalam menentukan keputusan. Relevansi dari 

sebuah laporan keuangan harus memiliki informasi yang dapat 

memprediksi kemampuan suatu entitas serta dapat dikonfirmasi kepastian 

dari persepsi-persepsi yang telah di perkirakan sebelumnya dan 

mengandung unsur materialitas. Informasi yang diberikan harus memiliki 
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unsur materialitas karena jika pada saat penyajian, terdapat kesalahan 

atau menghilangkan suatu nilai akan sangat mempengaruhi suatu 

keputusan. 

2. Faithful Representation, artinya informasi yang diberikan dari laporan 

keuangan harus bear-benar ada dan terjadi dalam suatu aktivitas 

akuntansi. Maka laporan yang disajikan harus lengkap dalam menyajikan 

informasi yang dibutuhkan dan yang disediakan serta netralitas dari 

informasi yang disampaikan harus tidak memandang suatu pihak saja dan 

informasi yang pasti tanpa menutupi informasi yang seharusnya 

disampaikan. Representasi yang disampaikan laporan keuangan tentu 

juga harus bebas dari kesalahan dimana akan menimbulkan kesalahan 

persepsi pada kondisi suatu entitas. 

3. Meningkatkan Kualitas, sajian laporan keuangan harus dapat 

memberikan informasi yang bermanfaat serta memberikan kualitas bagi 

entitas yang memiliki daya banding yang secara tidak langsung dapat 

mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan sumber daya ekonomi antar 

perusahaan dan tentu laporan keuangan harus konsisten dalam penerapan 

metode dan perlakuan yang sama dari periode ke periode akuntansi serta 

sajian informasi dalam laporan keuangan harus dapat diverifikasi 

kebenarannya dengan keadaan yang sebenarnya. Sehandal-handalnya 

laporan yang disediakan, namun jika tidak tepat waktu akan tidak 

bermanfaat sepenuhnya baik pengambil keputusan karena ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan mempengaruhi kualitas laporan 

dan informasi dalam laporan keuangan harus dapat dimengerti karena 
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kualitas laporan yang layak akan memberikan kualitas informasi yang 

signifikan serta dapat diklasifikasi. 
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