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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Berdasarkan American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) 

(1997) akuntansi ialah pencatatan serta pengklasifikasian melalui tahapan 

pengukuran keuangan, transaksi, peristiwa yang bersifat keuangan sekaligus 

menjelaskan hasilnya. Reeves, (2005) menjelaskan bahwa akuntansi ialah 

kegiatan pencatatan dan pelaporan perusahaan yang berguna bagi pihak internal 

yaitu manajer dalam menjalankan aktivitas perusahaan dan pihak utama seperti 

pemilik, pemerintah, kreditor, dan masyarakat umum guna untuk penilaian 

terhadap perusahaan.  

2.2 Elemen-elemen Laporan menurut SAK-ETAP 

Berdasarkan SAK ETAP laporan keuangan disajikan ke dalam beberapa 

elemen akuntansi yaitu:  

1. Aset

Aset ialah hak terhadap harta yang dimilik oleh entitas pada perusahaan..

2. Kewajiban

Kewajiban merupakan suatu tanggungan perusahaan yang diakibatkan

dari kejadian pada masa lampau serta penanggulangannya memanfaatkan

aset pada perusahaan.

3. Pendapatan/Revenue

Pendapatan ialah laba yang diterima maupun didapat oleh perusahaan

dari suatu kegiatan atau penjualan terhadap suatu barang maupun jasa.

4. Beban/Expense

Beban merupakan hasil perhitungan yang dikurang dari pendapatan lalu

menghasilkan laba bersih sebelum pajak yang terdapat di laporan laba

rugi.

5. Ekuitas/Equity

Ekuitas adalah hasil dari nilai aktiva dikurang dengan nilai kewajiban.
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2.3 Sistem Akuntansi 

2.3.1 Pengertian Sistem Akuntansi 

Menurut penelitian Mahatmyo (2015) sistem akuntansi berfungsi untuk 

memudahkan dalam pengelolaan operasional sehari-hari pada perusahaan serta 

untuk melindungi kekayaan yang dimiliki perusahaan. Susunan dalam sebuah 

entitas yang dapat melaksanakan sumber daya fisik maupun lainnya, perubahan 

data ekonomi menjadi informasi akuntansi yang tujuannya dapat memenuhi 

kebutuhan informasi bagi pihak lain terdapat dalam sistem ini. Disimpulkan 

sistem informasi akuntansi adalah pengelolaan data dan kumpulan proses yang 

dibuat sesuai dengan ketentuan akuntansi dan menjadikan informasi akuntansi.  

 

2.3.2 Tujuan Sistem Akuntansi 

Menurut Mulyadi (2013) sistem akuntansi bertujuan untuk:  

a. Menjadikan penyajian laporan yang berguna untuk kegiatan usaha baru. 

b. Sistem yang telah tersedia bertujuan untuk meningkatkan informasi yang 

dibuat, baik dalam bentuk ketepatan penyajian, struktur informasi, 

maupun mutu.  

c. Sebagai perbaikan menunjang tingkat kecakapan pada sistem akuntansi 

serta menjadi pertanggungjawaban dari perlindungan kekayaan 

perusahaan yang  telah disediakan melalui catatan lengkap. Sebagai 

perbaikan menunjang tingkat kecakapan pada sistem akuntansi serta  

d. Untuk menyusutkan beban pengeluaran upah dalam pelaksanaan 

pencatatan akuntansi. 

 

2.3.3 Unsur-Unsur Sistem Akuntansi 

Menurut Mulyadi (2013), terdapat beberapa unsur dari sistem informasi: 

a. Formulir 

Formulir adalah bukti surat yang berfungsi menjadi alat untuk mencatat 

kegiatan transaksi. Contohnya seperti cek, bukti kas keluar, dan 

penjualan. 

b. Jurnal  
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Jurnal merupakan pencatatan pembukuan dalam akuntansi, 

pengklasifikasian transaksi yang sama serta menyimpulkan transaksi 

keuangan lainnya. Kemudian hasil dari pembukuan transaksi masuk ke 

dalam buku besar.  

c. Buku Besar 

Buku besar merupakan gabungan dari pembukuan transaksi yang telah 

disimpulkan menjadi data keuangan yang sebelumnya telah dicatat dalam 

jurnal. Buku besar adalah tempat penggelompokkan data keuangan untuk 

penyajian laporan keuangan.  

d. Buku Pembantu 

Buku pembantu adalah rekening-rekening pembantu yang menjelaskan  

informasi keuangan secara terperinci. Contoh: pengelompokkan jenis 

transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan satu dengan yang lainnya. 

e. Laporan 

Laporan dijelaskan sebagai penutup dari proses akuntansi, rangkuman 

atau hasil akhir dari suatu periode pada perusahaan yang menjadi 

gambaran perusahaan.  

 

2.4 Siklus Akuntansi 

Tahapan awal dari siklus akuntansi adalah proses penjurnalan transaksi 

dilanjutkan tahapan akhir dalam bentuk informasi mengenai laporan keuangan. 

Metode dalam siklus akuntansi mengaitkan analisis transaksi, melakukan 

penjurnalan ke jurnal umum, memosting jurnal umum ke dalam buku besar, 

merancang neraca saldo, dan membentuk laporan keuangan, metode tersebut 

merupakan siklus akuntansi (Dauderis & Annand, 2017). Fungsi dari siklus 

akuntansi ini sebagai informasi sehingga harus bersifat relevan dan dapat 

dipertanggung jawabkan. Berikut penjelasan tahapan mengenai siklus akuntansi:  

1. Identifikasi transaksi dan pencatatan ke dalam jurnal 

2. Pemindahan pada buku besar 

3. Perpindahan saldo yang berada di buku besar melalui neraca saldo 

4. Penyesuaian yang dicatat di jurnal penyesuaian 

5. Penyusunan neraca saldo setelah jurnal penyesuaian 
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6. Menyiapkan laporan keuangan 

7. Pembuatan jurnal penutup 

8. Membuat neraca saldo setelah penutupan 

9. Menyusun jurnal pembalik 

 

Siklus akuntansi dijelaskan pada gambar berikut ini:  

Gambar 2.1 Siklus Akuntansi, Sumber: Data diolah, 2019. 

 

2.5 Laporan Keuangan 

Dalam PSAK (2015 : 2) menjelaskan bahwa penyajian dalam laporan 

keuangan ialah komponen dari sistem pelaporan. Elemen-elemen yang terdapat 

pada laporan keuangan yaitu laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, 

laporan arus kas, laporan laba rugi, serta catatan atas laporan keuangan selama 

periode.  

Entitas nirlaba disini menjadi pembeda dengan entitas bisnis, terlihat dari 

bagaimana entitas nirlaba mendapatkan ataupun menghasilkan nilai yang dapat 

diperlukan untuk melaksanakan kegiatan inti dalam suatu perusahaan (PSAK 45: 

2018). Aturan pokok pada laporan keuangan dituangkan dalam SAK-ETAP 

(2016) yakni agar dimengerti bagi pemilik usaha, saling berhubungan dan 

berguna, kelengkapan, materialistis, kredibel, yang bisa dibandingkan, dan sesuai 

waktunya, pertimbangan yang sehat, dan berhubungan dengan biaya dan 

manfaatnya.  

Laporan posisi keuangan memiliki tujuan untuk memberi penjelasan 

tentang aset, kewajiban, serta aset bersih dan penjelasan mengenai hubungan 
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mengenai unsur-unsur pada periode tersebut. Informasi dalam pelaporan 

keuangan menjadi pengungkapan serta membantu para penyumbang, anggota 

entitas nirlaba, kreditor, dan pihak-pihak lainnya dalam mengetahui informasi 

laporan keuangan (PSAK 45: 2010) dalam menilai (a) kemampuan entitas nirlaba 

untuk memberikan jasa secara berkelanjutan, (b) likuiditas, fleksibilitas keuangan, 

kemampuan untuk memenuhi kewajibannya. 
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