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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Akuntansi 

  Ilmu yang mengajarkan mengenai seni serta teknik dalam mengukur, 

menjabarkan dan memberikan suatu kepastian terhadap informasi 

akuntansi yang memiliki manfaat kepada para pengguna dari pihak perusahaan 

maupun pihak luar dari perusahaan untuk mendapatkan suatu keputusan disebut 

dengan akuntansi. Mengukur suatu entitas dalam akuntansi dapat diukur dengan 

satuan uang, yang selanjutnya bisa diberikan untuk pihak yang membutuhkan 

(Hery, 2008). 

Menurut Halim (2007), yaitu akuntansi mempunyai 2 metode dalam 

pencatatan akuntansi, yaitu: 

1. Akuntansi berbasis kas

Kegiatan akuntansi dicatat jika terjadi perubahan kas

2. Akuntansi berbasis akrual

Kejadian akuntansi dicatat berdasarkan terjadinya peristiwa

2.2 Siklus Akuntansi 

Gambaran  bisnis dalam suatu periode pada kurun waktu tertentu merupakan 

siklus akuntansi Berikut tahapan pada siklus akuntansi menurut (Kieso, Weygandt, 

& Warfield, 2019): 
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Gambar 2.1 Siklus Akuntansi, sumber: Data diolah oleh Penulis (2019)   

2.3 Komponen Laporan Keuangan 

Komponen dalam laporan keuangan memiliki lima komponen yaitu berupa 

ekuitas, beban, aset, liabilitas dan penghasilan. Berikut adalah penjelasan dari lima 

komponen tersebut: 

1. Aset 

Komponen pertama dalam laporan keuangan adalah aset, yang mempunyai 

saldo normal disebelah debit. Aset tidak semerta-merta berupa bangunan, peralatan, 

ataupun mesin. Terdapat dua jenis aset yaitu  intangible asset  dan tangible asset. 

Tangible asset yaitu suatu aset yang memiliki bukti fisik atau yang bisa 

dikendalikan oleh perusahaan, sedangkan intangible asset dapat berupa goodwill, 

hak paten, dan lain-lain (SAK EMKM, 2016). 

2. Liabilitas 

Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya pada periode 

tertentu disebut liabilitas. Kewajiban/ liabilitas  suatu perusahaan dapat dibedakan 

berdasarkan jangka waktu pelunasannya, yaitu long term liability dan short term 
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liability. Long term liability yakni hutang perusahaan yang mesti dibayar dalam 

tenggang waktu lebih dari setahun, seperti hutang obligasi, hutang hipotek, dan 

lain-lain. Sedangkan short term liability merupakan kewajiban perusahaan yang 

perlu dilunasi pada jangka waktu kurang dari satu tahun, seperti pajak, surat  hutang 

wesel, hutang gaji (SAK EMKM, 2016). 

3. Ekuitas 

Ekuitas merupakan kepemilikan perusahaan atas harta perusahaan. Selain 

itu ekuitas dapat juga diartikan sebagai hasil dari operasional perusahaan maupun 

kekayaan bersih yang diperoleh perusahaan dari investasi (SAK EMKM, 2016) 

4. Penghasilan 

Penghasilan merupakan hasil dari penjualan yang dilakukan perusahaan. 

Penghasilan dapat juga diartikan menjadi pendapatan dan keuntungan. Yang 

membedakan pendapatan dari keuntungan adalah aktivitas dari perusahaan tersebut 

(EMKM, 2016). 

5. Beban 

Beban adalah suatu tanggungan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan 

baik untuk kegiatan dimasa yang akan datang maupun dimasa sekarang. Beban 

timbul dikarenakan kegiatan perusahaan seperti upah kerja dan beban pokok 

penjualan (SAK EMKM, 2016). 

2.4 Sistem Informasi Akuntansi 

Sebuah struktur yang bertujuan dalam mengolah suatu data keuangan 

menjadi sebuah informasi yang akan dibutuhkan pihak manajer adalah pengertian 

dari sistem informasi akuntansi. Struktur tersebut terdiri atas peralatan, 
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perlengkapan,form, catatan, alat komunikasi, dan laporan yang terstruktur 

(Widjajanto, 2001).  
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