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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Akuntansi dan Sistem Akuntansi 

2.1.1 Akuntansi 

Akuntansi ialah suatu sistem informasi yang bisa menerbitkan laporan 

keuangan untuk melihat keadaan perusahaan dan aktivitas ekonomi yang 

dilakukan (Reeve, Duchac, & Warren, 2014). Akuntansi bertujuan untuk 

memberikan suatu informasi keuangan atau pun ekonomi secara akurat dan tepat 

sehingga bisa digunakan dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan. 

Akuntansi memiliki 3 atkivitas utama, yaitu sebagai berikut: 

1. Aktivitas identifikasi (identifying), dimana pada kegiatan ini melakukan

pengumpulan data dari transaksi yang telah timbul di suatu perusahaan.

Transaksi tersebut akan diklasifikasikan ke dalam ekonomi atau non

ekonomi.

2. Aktivitas pencatatan (recording), pada aktivitas ini seluruh transaksi

yang telah diklasifikasikan ke dalam transaksi ekonomi akan dicatat

secara sistematis.

3. Aktivitas komunikasi (communicating), merupakan tahap yang

memberikan sebuah informasi akuntansi berbentuk laporan keuangan

yang akan di berikan pada pihak yang memerlukan laporan keuangan.

Dari pembahasan diatas bisa disimpulkan, bahwa akuntansi ialah sebuah

prosedur dengan mengidentifikasi, kemudian mengukur, mencatat, serta 

memberikan data keuangan perusahaan untuk pihak yang membutuhkan data ini 

untuk dijadikan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan untuk menjalankan 

suatu bisnis. 

2.1.2 Siklus Akuntansi 

Sebuah proses dalam mencatat kegiatan transaksi keuangan pada periode tertentu, 

kemudian mencatat transaksi tersebut pada buku besar atau jurnal, setelah itu 

merekaptulasi di neraca saldo dan membuka lagi pada buku besar dengan hasil 

akhir ialah sebuah laporan keuangan dikatakan dengan siklus akuntansi (Kieso, 
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Weygandt & Warfield, 2014). Dibawah ini menggambarkan tahap-tahap yang 

terdapat pada siklus akuntansi. 

 

Gambar 1 Siklus akuntansi, sumber: Kieso et al., 2014. Intermediate Accoutning 

Volume 1 IFRS Edition, halaman 72. 

 

2.1.3 Elemen-Elemen Akuntansi 

Sebuah elemen yang dipakai pada persamaan dasar akuntansi untuk 

melihat naik dan turunnya transaksi nilai akuntansi disebut akun. Transaksi 

keuangan yang sedang atau akan terjadi akan dimasukkan kedalam daftar akun 

sesuai dengan kriteria transaksi (Reeve et al., 2014) berikut uraian dari akun-akun 

tersebut: 

1. Aset 

Aset merupakan pendapatan ekoomi yang diharapkan dapat 

menghasilkan manfaat untuk suatu kebutuhan perusahaan di periode yang akan 

datang. Aset berguna untuk memenuhi ekonomi di masa depan memberikan 

manfaat baik itu bisa secara langsung maupun tidak langsung pada suatu arus kas 
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di perusahaan. Ada pun aset dibagi menjadi dua bagian yaitu aset lancar dan aset 

tidak lancar. Proses pada aset sangat sederhana sehingga bisa diproses dengan 

waktu yang cepat. Terdapat akun pada aset lancar yaitu kas, piutang usaha, biaya 

dibayar dimuka dan persediaan. Sedangkan, untuk aset tidak lancar ialah aset yang 

membutuhkan waktu untuk diproses. Yang termasuk ke dalam aset tidak lancar 

berupa barang yang berwujud pada suatu perusahaan saat melaksanakan kegiatan 

operasional seperti bangunan, mesin, tanah, kendaraan, dan perlangkapan kantor 

lainnya. 

Aset-aset yang termasuk ke dalam aset tidak lancar kecuali tanah akan 

mengalami depresiasi atau biasa disebut dengan penyusutan, dimana nilai aset 

tersebut telah berkurang seiring dengan masa manfaat umur pemakaiannya. 

Adapun metode umum yang biasa dipakai untuk menghitung depresiasi yaitu 

metode garis lurus (straight-line depreciation). 

2. Kewajiban 

Perusahaan juga memiliki kewajiban yang disebut dengan utang 

perusahaan dimana kejadian ini akan muncul dari transaksi yang telah terjadi 

sebelumnya dengan penyelesainnya menggunakan arus keluar dari pemasukan 

perusahaan. Kewajiban terbagi dalam dua bagian yaitu kewajiban jangka pendek 

dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang 

wajib terbayar dengan masa waktu maksimum satu tahun sebagaimana utang 

usaha sedangkan untuk kewajiban jangka panjang utang tersebut memiliki jangka 

waktu lebih dari satu tahun, sebagaimana utang obligasi. 

3. Ekutias 

Ekuitas adalah hak residual aset perusahaan yang sudah dikurangi dengan 

semua kewajiban yang dimiliki. 

4. Pendapatan 

Pendapatan dihasilkan dari suatu aktivitas normal pada sebuah entitas 

(SAK EMKM). Dimana aktivitas yang dilakukan berupa penjualan, bunga, 

imbalan, uang sewa, royalti, dan dividen.  

5. Beban 

Jika di suatu periode pelaporan keuangan adanya aset menurun dan nilai 

ekonomi disebut dengan beban. Terdapat dua bagian dari beban, yaitu beban 
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operasional dan non-operasional. Beban operasional ialah beban yang muncul 

karena adanya aktivitas operasional seperti listrik, telpon, air, dan gaji karyawan. 

Sedangkan beban yang munculnya tidak dari aktivitas operasional seperti 

membayar biaya sumbangan disebut dengan beban non-operasional. 

 

2.1.4 Sistem Pencatatan Akuntansi 

Dalam proses pencatatan akutansi diharapkan teliti agar  tidak 

menimbulkan kesalahan sebab jika timbulnya kesalahan dalam mencatat transaksi 

akan berdampak ke informasi yang hasilkan, informasi tersebut menjadi tidak 

akurat. Untuk mencatat transaksi dibutuhkan bukti-bukti yang memadai untuk 

mengetahui darimana sumber transaksi. Setiap perusahaan akan melakukan 

transaksi dalm bentuk uang ataupun tidak.   

 

2.2 Laporan Keuangan sesuai SAK EMKM 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK 

EMKM) dipakai oleh entitas mikro, kecil, dan menengah. Enitas yang tergolong 

pada kriteria SAK EMKM ialah usaha yang telah melengkapi karaktarestik 

berikut ini: (1) Tidak memiliki usaha mikro kecil menengah lainnya, (2) Bukan 

sebuah cabang ataupun memiliki anak perusahaan baik itu merupakan unit dari 

usaha menengah atau usaha kecil sebagaimana telah diatur pada pasal 1 UU No. 

20 Tahun 2008, (3) Masuk ke dalam kritetria UMKM yang tertera pada UU No. 

20 Tahun 2008. 

 

2.2.1 Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi adalah catatan yang akan merinci pendapatan dan 

beban yang dihasilkan perusaha selama periode tersebut. Dengan laporan ini dapat 

dipakai untuk mengetahui kinerja perusahaan dari periode yang sedang berjalan 

dan dengan periode sebelumnya. Lain daripada itu laporan ini juga dipakai dalam 

menilai tingkat risiko usaha. Di laporan laba rugi akan menguraikan akun 

pendapatan, beban keuangan, laba ragi dari sebuah penanaman modal dengan 

metode ekuitas, beban pajak dan laba atau rugi neto. 
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2.2.2 Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas atau modal ialah laporan yang harus dimiliki 

setiap perusahaan untuk menggambarkan perubahan ekuitas mengalami kenaikan 

atau penuruan pada suatu periode. 

 

2.2.3 Laporan Neraca 

Laporan neraca merupakan laporan yang akan diperoleh perusahaan di akhir 
periode dengan memperlihatkan posisi keuangan yang dimiliki. Ada tiga unsur 
pada neraca, yaitu aset, kewajiban dan ekuitas. 
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