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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Dalam sebuah entitas akuntansi mempunyai suatu peran yang sangat 

penting dikarenakan akuntansi tersebut dapat menjelaskan suatu kinerja 

perusahaan selama periode waktu tertentu. Seperti yang dijelaskan oleh 

Suwardjono (2014) bahwa akuntansi ialah suatu proses mengidentifikasi, 

mengklarifikasi, mengukur dan menyajikan data yang diperoleh dari kejadian, 

transaksi yang memberikan hasil berupa informasi yang akurat sehingga dapat 

dipergunakan oleh pihak yang berkepentingan. Pendapat lain menjelaskan bahwa 

akuntansi merupakan sebuah sistem atas informasi yang akan mengukur kinerja 

suatu perusahaan yang akan memproses data tersebut menjadi laporan yang 

kemudian akan dikomunikasikan bersama pihak yang membahas untuk 

melakukan pengambilan keputusan yang baik bagi entitas tersebut (Walter, 2012). 

Pengguna laporan keuangan akan dibagi atas dua bagian, seperti 

pengguna ekternal dan pengguna internal. Pengguna internal ialah seorang 

pengguna yang terdapat di dalam perusahaan tersebut misalnya manajer dan 

karyawan atau staff. Sedangkan pengguna ekternal ialah pengguna yang berada di 

luar dari perusahaan tersebut misalnya kreditor, investor maupun pemerintah.  

2.2 Pengertian Sistem 

Menurut Romney dan Marshall B (2015), sistem ialah suatu hubungan 

antara dua atau lebih suatu komponen yang saling memilki kaitan agar 

memperoleh suatu tujuan. Sistem ini memiliki suatu sub sistem yang sangat kecil 

yang kedepannya akan membantu sub sistem yang lebih besar. 

Mulyadi (2016) berpendapat bahwa sistem ialah sebuah prosedur yang 

dirancang sesuai pola atau rangkaian yang terstruktur untuk menjalankan kegiatan 

dalam perusahaan tersebut. Sehingga dengan adanya prosedur tersebut dapat 

mempermudah perusahaan untuk dapat terus menjalankan kegiatan tersebut 

dengan baik. 
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Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penjelasan di atas bahwa sistem 

ialah suatu sekumpulan bagian yang disatukan dengan menggunakan rancangan 

yang digunakan untuk memperoleh sebuah tujuan yang diharapkan. Sistem itu 

saling berkaitan secara teratur sehingga membentuk keseluruhan yang tujuannya 

menyelesaikan suatu masalah tertentu. 

 

2.3 Sistem Akuntansi 

Pada suatu entitas, sistem akuntansi adalah hal yang sangat penting 

dalam mengelola data akuntansi yang ada di dalam entitas untuk menghasilkan 

suatu informasi dari data yang akurat. Sehingga dengan begitu suatu sistem 

akuntansi memberikan sebuah manfaat yang baik untuk pihak eksternal maupun 

internal. Seperti yang dikemukakan oleh Mulyadi (2016) bahwa sistem akuntansi 

ialah suatu catatan, laporan, ataupun formulir yang dikoordinasikan untuk 

menyiapkan sebuah informasi atas keuangan yang diperlukan bagi pihak 

manajemen berguna untuk memberikan kemudahan dalam melakukan 

pengelolaan suatu entitas. 
 

2.4 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi (SIA) 

Semakin majunya di era yang serba digital ini membuat kemajuan pula 

kepada bidang teknologi sekarang sehingga membuat para pihak manajemen 

sangat memanfaatkan dengan baik agar memperoleh suatu keunggulan yang 

berbeda dengan pesaing lainnya. Sistem informasi akuntansi ini ialah alat yang 

menjalankan pengendalian secara otomatis antara satu dengan yang lainnya saling 

terkait.  

Azhar dan Susanto (2017) menjelaskan bahwa sistem informasi 

akuntansi ialah sekumpulan komponen fisik ataupun non fisik yang saling 

berkaitan antara komponen lain dalam mengelola data yang terdapat di dalam 

masalah keuangan menjadi sebuah informasi atas keuangan entitas. Sistem atas 

informasi akuntansi ialah sekumpulan sumber daya manusia ataupun peralatan 

yang dibuat dalam merubah suatu data dari keuangan dengan data yang lain 

sehingga menjadi sebuah informasi, kemudian informasi tersebut dirundingkan 

dengan pihak yang akan mengambil keputusan (Bodnar, 2006). 
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2.5 Siklus Akuntansi 

Siklus akuntansi ialah suatu tahapan dari setiap kejadian atas kegiatan 

dalam pencatatan keuangan pada periode tertentu. Pencatatan dilaksanakan mulai 

dari mencatat dokumen atas transaksi ke dalam jurnal, pengiktisaran setiap neraca 

saldo dengan membuka kembali bagian buku besar yang nantinya dilihat di dalam 

laporan keuangannya.   

Tahapan atas siklus akuntansi ialah sebagai berikut ini: 

1.  Mengkaji seluruh transaksi yang terjadi dengan mencatat ke dalam setiap 

jurnal, 

2.  Seluruh transaksi yang terjadi ditempatkan ke dalam buku besar 

(Ledger), 

3.  Menyiapkan unadjusted trial balance, 

4.  Mengkaji jurnal penyesuai yang dibutuhkan, 

5.  Menyiapkan neraca lajur (opsional), 

6.  Menempatkan jurnal penyesuaian ke dalam buku besar, 

7.  Menyiapkan neraca saldo penyesuaian, 

8.  Menyajikan laporan keuangan, 

9. Membuat jurnal penutup, 

10.  menyiapkan neraca saldo sesudah tutup buku 
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Gambar 1 Tahapan Siklus Akuntansi, Sumber: Kieso et al., 2011. 

 

2.6 Laporan Keuangan Dalam Standar Akuntansi Keuangan 

Perusahaan UMKM 

Menurut IAI (2018) mengatakan bahwa laporan keuangan terdapat tujuan 

yaitu menyiapkan informasi atas posisi keuangan dengan melihat sebuah kinerja 

keuangan suatu entitas yang dapat digunakan bagi pengguna dalam melakukan 

pengambilan sebuah keputusan di bidang ekonomi. Di dalam memenuhi tujuan 

laporan keuangan ini melihat bagaimana tanggung jawab yang dilakukan 

manajemen dalam menjalankan sumber daya yang sudah dapat dipercayakan 

pihak lain kepada perusahaan tersebut. 

Laporan keuangan yang sudah di identifikasikan oleh SAK EMKM 

sebagai berikut: 
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1. Laporan atas Posisi Keuangan dalam akhir periode 

2. Laporan Laba Rugi  

3. Catatan Atas Laporan Keuangan 

 

2.6.1 Laporan Posisi Keuangan Dalam Standar Akuntansi Keuangan 

Perusahaan UMKM 

Suatu laporan posisi keuangan entitas yang di dalamnya menunjukkan 

informasi seperti aset, liabiliatas, serta ekuitas suatu entitas pada periode tertentu. 

Elemen-elemen dapat dijabarkan sebagai berikut ini: 

1. Aset, ialah sumber atas ekonomi yang dikendalikan perusahaan yang 

diperoleh dari kejadian masa lampau dan dapat memperolah hasil dari 

manfaat ekonomis di masa depan ke dalam entitas, misalnya kas, 

bangunan, peralatan dari kegiatan operasional suatu entitas.  

2. Liabilitas, ialah kewajiban saat ini pada suatu entitas yang diperoleh dari 

kejadian pada masa lampau yang meyebabkan keluarnya sumber 

ekonomi dari dalam perusahaan diwaktu mendatang. Penyelesaian 

kewajiban saat ini biasanya berperan dalam suatu perusahaan untuk 

mempersembahkan sebuah sumber yang berasal dari sumber ekonomis 

yang dimiliki suatu manfaat di masa yang akan datang demi memenuhi 

kehendak dari pihak lain. 

3. Ekuitas, pada dasarnya ialah residual aset yaitu aset setelah dikurangi 

liabilitas. Ekuitas juga dapat menjelaskan klaim pemilik pada hak atas 

residual aset pada perusahaan tersebut. 

 

2.6.2  Laporan Laba Rugi Dalam Standar Akuntansi Keuangan 

Perusahaan UMKM 

Menurut IAI (2018), informasi kinerja keuangan perusahaan mencakup 

sebuah informasi yang berisikan pendapatan dan beban yang diperoleh selama 

periode tertentu yang nantinya akan ditampilkan ke dalam sebuah laporan atas 

laba rugi. Pada laporan ini sangat dibutuhkan bagi entitas untuk mengetahui 

kondisi berada diposisi untung atau rugi. 
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2.6.3  Catatan atas Laporan Keuangan Dalam Standar Akuntansi 

Keuangan Perusahaan  UMKM 

Menurut IAI (2018) menyatakan bahwa informasi tambahan yang 

memaparkan sebuah rincian dengan menyampaikannya yang tergantung pada 

posisi kegiatan dalam usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Bagian ini 

disampaikan secara keseluruhan tergantung hal tersebut masih dalam praktis yang 

ingin disampaikan. 
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