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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Akuntansi 

 Peranan akuntansi dalam ekonomi yaitu sebagai penyedia informasi bagi 

manajemen dalam mengelola suatu bisnis dan juga untuk pengguna informasi 

lainnya. Akuntansi dijelaskan dalam berbagai pengertian yang berbeda-beda. 

Menurut Warren, Reeve, dan Duchac (2014), akuntansi diartikan sebagai sebuah 

sistem informasi yang berguna melaporkan rutinitas dan kondisi usaha kepada 

pihak yang berkenaan terhadap isi dari informasi laporan keuangan perusahaan 

tersebut.  

 Kieso, Weygandt, dan Warfield (2016) dalam bukunya menjelaskan bahwa 

akuntansi mencakup tiga aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan 

memberitakan keterjadian ekonomi perusahaan pada orang-orang yang 

berkepentingan. Kegiatan mengidentifikasi bermaksud untuk mengenali transaksi 

ekonomi yang sesuai, mencatat kejadian ekonomi dalam satuan uang dan seluruh 

informasi tersebut dikumpulkan menjadi laporan keuangan untuk dikomunikasikan 

kepada pengguna. Sedangkan, Soemarso (2004) memberikan definisi akuntansi 

ialah suatu rangkaian tahap mengenali, mengukur dan melaporkan informasi 

keuangan yang dijadikan penilaian atau dasar keputusan yang tegas bagi mereka 

yang memerlukan. 

 Dari beberapa pengertian akuntansi dari para ahli di atas, dapat diringkaskan 

menjadi akuntansi adalah suatu proses pemilahan peristiwa ekonomi dan mencatat 

kegiatan ekonomi yang terjadi untuk dijadikan suatu akhir laporan keuangan 

dimana dapat mempengaruhi keputusan yang diambil atas usaha yang dijalankan.  
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2.2 Siklus Akuntansi 

 Pengulangan langkah proses dalam menyediakan informasi akuntansi 

merupakan suatu siklus akuntansi. Bahri (2016) dalam buku Pengantar Akuntansi, 

mengemukakan terdapat perbedaan arti antara proses dan siklus akuntansi. Proses 

akuntansi yakni kegiatan mencatat data hingga penyelesaian laporan keuangan, 

namun siklus akuntansi terdiri dari proses awal cara mencatat peristiwa ekonomi, 

penjelasan bagaimana susunan akun yang harus dibuat dalam jurnal dan munculnya 

nilai seluruh akun pada laporan keuangan, serta beberapa pencatatan selanjutnya 

yang perlu dilakukan. 

 Tjahjono & Sulastiningsih (2003) memberikan pengertian siklus akuntansi 

ialah urutan tahapan yang berawal dari analisa terhadap transaksi usaha, kemudian 

pencatatan pada jurnal, hingga penyediaan susunan daftar saldo akun setelah 

penutupan.  

 

Gambar 2.1 Siklus Akuntansi, sumber: Harnanto (2002). 

 Dari gambar yang tertera di atas, bisa dijabarkan tahapan kegiatan siklus 

akuntansi yang berurutan ialah sebagai berikut: 

Mengidentifikasi dan 

analisa transaksi 

Mencatat Jurnal 

 

Pemindahan pada 

Buku Besar 

Neraca Saldo 

Jurnal Penyesuaian 

NS Sesudah 

Penyesuaian 

Laporan Keuangan 

Jurnal Pembalik 

Neraca Saldo 

Sesudah Penutupan 

Jurnal Penutup 
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1. Mengidentifikasi kemudian menganalisa bukti-bukti dari hasil setiap 

 kejadian transaksi ekonomi yang berlangsung. 

2. Bukti-bukti transaksi yang diperoleh lalu dicatat ke dalam jurnal. 

3. Setiap pencatatan yang ada pada jurnal dipindah pada akun-akun buku besar 

 dengan sesuai. 

4. Nilai akhir setiap akun yang tertera pada buku besar disusun kedalam neraca 

 saldo untuk penataan keserasian seluruh nilai akun-akun di bagian debit 

 dan kredit. 

5. Menyesuaikan nilai akun-akun yang sebenarnya dengan pembuatan jurnal 

 penyesuaian. 

6. Jurnal penyesuaian yang telah dibuat dicatat kembali pada akun-akun buku 

 besar dan memposting nilai akhir pada neraca saldo setelah penyesuaian. 

7. Menyelesaikan laporan keuangan. 

8. Menyusun jurnal penutup dan langsung memindahkan nilai akun yang ada 

 pada buku besar. 

9. Menyiapkan neraca saldo sesudah penutupan. 

10. Mencatat jurnal pembalik. 

 

2.3 Laporan Keuangan 

 Pengertian laporan keuangan dipahami sebagai kumpulan informasi dimana 

memperlihatkan situasi perusahaan secara nyata yang mana informasi yang tertera 

mewujudkan kinerja perusahaan yang bersifat keuangan (Fahmi, 2011). 

Pengungkapan arti laporan keuangan juga disebut oleh Harahap (2006) yaitu 
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sebuah laporan yang mendeskripsikan seluruh hasil pengelolaan organisasi pada 

rentang waktu tertentu.  

 Sedangkan Sugiono, Soenarno, dan Kusumawati (2009) memaparkan 

laporan keuangan sebagai wujud akhir siklus akuntansi yang dilaksanakan secara 

menerus, dan laporan keuangan bermaksud mencerminkan hasil operasional dan 

kondisi suatu usaha dari kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap hari kepada 

seluruh pemakai, baik pihak dalam ataupun pihak yang berada di luar perusahaan. 

  Laporan keuangan sebenarnya diselesaikan bukan hanya semata 

penyampaian informasi terkait keuangan dan perubahan keuangan perusahaan 

kepada sejumlah besar pemakai informasi, namun juga menunjukkan kinerja 

manajeman yang bertugas dan bertanggungjawab dalam memaksimalkan hasil 

usaha dengan penggunaan segala sumber daya perusahaan yang telah dipercayakan. 

2.3.1 Jenis Laporan Keuangan 

 Diketahui beberapa macam laporan keuangan menurut Sugiono dan 

Untung, (2008), yaitu: 

1. Neraca 

 Neraca meruapakan suatu laporan keuangan yang dibuat untuk 

 menampilkan jumlah kekayaan dan kewajiban, serta modal perusahaan 

 yang dikelola pada waktu tertentu. 

2. Laporan Perubahan Modal 

 Laporan ini menunjukkan seberapa besar hasil perubahan jumlah modal 

 yang dimiliki organisasi dengan menampilkan saldo awal hingga akhir pada 

 periode tersebut. 
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3. Laporan Laba Rugi 

 Laporan laba rugi menyajikan suatu hasil dari pengelolaan perusahaan pada 

 dimana pada laporan ini bisa diketahui jumlah laba dari hasil pendapatan 

 yang telah dikurangi biaya-biaya yang berlangsung dalam periode tertentu. 

4. Laporan Arus Kas 

 Sumber kas yang muncul dan penggunaan kas yang dilakukan dalam setiap 

 kegiatan mengelola perusahaan diperlihatkan secara rinci dalam laporan 

 arus kas ini.  

5. Catatan - Catatan Atas Laporan Keuangan 

 Laporan ini berisi catatan ini berguna untuk memberikan penjelasan 

 informasi yang lebih jelas pada nilai-nilai yang tertera di komponen 

 laporan keuangan.  

2.3.2 Elemen dalam Laporan Keuangan 

 Dalam laporan keuangan, terdapat lima elemen yang menjadi dasar dalam 

pengukuran performa dan kondisi finansial dalam organisasi bisnis (Kieso et al., 

2016), yaitu: 

1. Aset 

 Aset atau kekayaan merupakan sumber daya yang berperan menjalankan 

 usaha dalam perusahaan, yang akan membawa keuntungan atau manfaat di 

 masa depan. 

2. Kewajiban 

 Kewajiban dalam arti semua hutang dan kewajiban yang muncul dari masa 

 lalu dan harus dibayar pada masa kini atau masa mendatang dimana akan 

 mengakibatkan aliran  keluar manfaat ekonomi. 
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3. Ekuitas 

 Ekuitas berarti hasil total bersih dari seluruh aset atau kekayaan yang sudah 

 dikurangi seluruh liabilitas yang ada.  

4. Pendapatan 

 Pendapatan merupakan penerimaan dana oleh perusahaan sebagai wujud 

 dari kegiatan ekonomi yang terjadi dalam usaha, seperti menjual barang, 

 menyewa gedung, dan melakukan pelayanan. 

5. Beban 

 Pengertian beban adalah pengeluaran yang terjadi guna untuk 

 mendatangkan pendapatan, dimana meningkatkan kewajiban sehingga 

 mengurangi ekuitas. 

 

2.4 Sistem Informasi Akuntansi 

 Penggunaan sistem memberi manfaat dalam segala kegiatan di bidang 

apapun, teknologi seperti sistem informasi akuntansi berpotensi memberikan hasil 

yang akurat dimana berpengaruh besar bagi kemajuan usaha.  

 Sistem informasi dimaksudkan sebagai suatu kerangka prosedur yang 

formal yang meliputi pengumpulan data-data, menyusun dan merangkai seluruh 

data tersebut menjadi informasi, kemudian disalurkan kepada pengguna (Hall, 

2007). Sedangkan, pengertian terkait sistem informasi lainnya juga dikemukakan 

oleh Sarosa (2009) yaitu sekumpulan atau gabungan dari komponen-komponen 

kecil maupun sub-sub sistem yang terbentuk saling berhubungan atau berinteraksi 

dan bekerja demi pencapaian satu tujuan yang sama.  
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 Suatu sistem informasi akuntansi merupakan gabungan formulir, 

pencatatan, hingga laporan-laporan dimana gabungan yang berkaitan tersebut bisa 

dijalankan bersama sehingga mempermudah pengelola usaha untuk menghasilkan 

dan mengetahui dengan jelas laporan keuangan yang dibutuhkan (Mulyadi, 2013). 

Sistem informasi akuntansi memiliki fungsi untuk menyimpan dan mengolah 

seluruh data yang diinput kedalam sistem dan menghasilkan simpulan laporan 

keuangan akhir. 

 Pemakaian sistem penyalur informasi umumnya berbeda-beda karena harus 

sesuai pada kebutuhan kerja setiap pengguna, namun adapun beberapa tujuan 

mendasar terkait pelaksanaan sistem menurut Hall (2007) seperti berikut ini: 

1. Mewujudkan tersedianya informasi keuangan atas hasil sumber daya usaha 

 kepada pengguna penting yang berkaitan. 

2. Mendukung laporan informasi yang dibutuhkan manajemen dalam 

 mengambil langkah keputusan pengelolaan bisnis. 

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dengan menyiapkan keperluan 

 informasi data bagi karyawan yang beroperasional setiap hari. 
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