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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1  Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) didefinisikan sebagai 

perusahaan yang tidak memiliki tanggung jawab publik dimana usaha tersebut 

memenuhi kriteria usaha mikro, kecil dan menengah (SAK EMKM, 2016). Suatu 

perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai UMKM dimana perusahaan tersebut 

merupakan usaha kecil yang dikelola oleh seseorang atau kelompok kecil dengan 

total pendapatan tertentu, sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 yang 

membahas tentang UMKM, dimana kriteria usaha mikro, kecil dan menengah 

adalah dalam jangka waktu dua tahun berturut. 

 

2.2  Sistem Pencatatan Akuntansi 

2.2.1  Pengertian Akuntansi 

Secara umum akuntansi adalah sistem informasi yang dapat menilai 

kinerja ekonomi dan kondisi bisnis karena dapat menyediakan informasi untuk 

pengguna lainnya yang dibutuhkan untuk mengukur perkembangan bisnis, selain 

itu standar akuntansi dapat dibentuk dan dikembangkan dan diakui secara global 

(Kieso, Weygandt, & Warfield, 2018). Kieso et al. (2018) menyatakan terdapat 

tiga karakteistik penting dari akuntansi yaitu mengidentifikasi, melakukan 

pengukuran, dan mengkomunikasikan informasi keuangan mengenai entitas 

ekonomi kepada pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan atau pengguna 

informasi akuntansi terbagi menjadi dua bagian yaitu pengguna eksternal dan 

internal dan laporan keuangan tentang perusahaan digunakan oleh pihak internal 

dan eksternal. Pengguna laporan keuangan pihak internal dapat berupa manajer 
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dan tenaga kerja perusahaan yang berfungsi untuk mengukur, menganalisis, dan 

mengkomunikasikan informasi keuangan, serta pengguna laporan keuangan pihak 

eksternal berupa investor, kreditor, dan lembaga pemerintah untuk merencanakan, 

mengendalikan, dan mengevaluasi operasi perusahaan. Berdasarkan definisi yang 

telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah sistem dimana 

sistem keuangan dicatat untuk mengetahui hasil operasi perusahaan dapat dilihat 

dari posisi keuangan dari pencatatan sistematis transaksi dan organisasi serta 

dapat menentukan dan menganalisis hasil dan posisi keuangan tersebut untuk 

pengambilan keputusan perusahaan. 

 

2.2.2  Siklus Akuntansi 

Kieso et al. (2018) menjelaskan siklus akuntansi merupakan prosedur 

untuk mencatat transaksi kemudian menghasilkan laporan keuangan dalam 

periode tertentu. Terdapat langkah-langkah siklus akuntansi yang terdiri dari: 

1. Menganalisis transaksi dan peristiwa yang terjadi. 

Kieso et al. (2018) menjelaskan masalah pertama adalah untuk menentukan 

apa yang harus dianalisa yang dapat mempengaruhi posisi keuangan 

perusahaan namun tidak ada aturan sederhana yang menyatakan peristiwa 

mana yang harus dicatat perusahaan namun perusahaan harus mencatat 

semua penjualan atau pembelian tunai sekecil apa pun jika memberikan 

informasi yang relevan tentang aset atau kewajiban kepada pengguna dan 

tentang segala pendapatan, pengeluaran, atau perubahan dalam ekuitas dan 

representasi aset yang setia. atau tanggung jawab dan dari setiap 

pendapatan, pengeluaran, atau perubahan ekuitas. Contohnya perlakuan 
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terhadap beban dan penjualan yang diharuskan mengidentifikasi transaksi 

tanpa menilai sekecil apapun nilai dari transakti sehingga diharuskan 

perusahaan mencatat transaksi sebanyak mungkin yang mempengaruhi 

posisi keuangannya. 

 

2. Menjurnal semua transaksi 

Menjurnal merupakan proses pencatatan transaksi yang terjadi dan peristiwa 

di perusahaan yang dapat memengaruhi aset, kewajiban, dan ekuitas 

perusahaan. Jurnal umum adalah jurnal utama tempat semua transaksi 

perusahaan atau entri jurnal dicatat. Jurnal umum terdiri dari lima kolom 

yaitu kolom tanggal, kolom debit, kolom kredit, dan sebuah penjelasan. 

Selain jurnal umum perusahaan dalam beberapa kasus sering menggunakan 

jurnal khusus karena dapat meringkas transaksi yang memiliki karakteristik 

general misalnya penjualan, pembelian, penerimaan kas, dan pembayaran 

(Kieso et al., 2018). 

 

3. Memindahkan transaksi dalam buku besar 

Kieso et al. (2018) menyatakan prosedur jurnal umum dialihkan ke buku 

besar disebut dengan posting. Kieso et all. (2018) meyatakan posting dapat 

dilakukan dengan langkah sebagai berikut. 

a. Dalam buku besar masukkan kolom sesuai dengan akun yang terdapat 

didebit yaitu tanggal, halaman, dan jumlah debit yang ditunjukkan dalam 

jurnal. 
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b. Dalam kolom referensi jurnal tulislah nomor akun jumlah debetnya 

diposting. 

c. Dalam buku besar masukkan kolom yang besar masukkan kolom sesuai 

dengan akun yang terdapat dikredit yaitu tanggal, halaman, dan jumlah 

kredit yang terdapat dalam jurnal. 

d. Dalam kolom referensi jurnal tulislah nomor akun jumlah kreditnya 

diposting. 

Setiap perusahaan memilih sistem penomorannya sendiri untuk akun 

buku besar. Banyak mulai penomoran dengan akun aset dan kemudian 

diikuti dengan akun kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan pengeluaran. 

 

4. Membuat neraca saldo 

Neraca saldo sering disebut dengan lembar kerja pembukuan dimana saldo 

dari buku besar dimasukan ke dalam kolom akun debit maupun kredit, 

dimana total dari kedua akun tersebut harus sama. Persiapan neraca saldo 

dilakukan perusahaan secara berkala setiap akhir bulan. Tujuan umum dari 

neraca saldo adalah untuk mendeteksi kesalahan pembukuan yang bukan 

kesalahan matematika sederhana yaitu kesetaraan antara debit dan kredit 

setelah posting (Kieso et al., 2018). Prosedur untuk mempersiapkan neraca 

saldo dengan mencamtumkan judul akun saldo, dan total dari kolom debit 

dan kredit. 
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5. Melakukan jurnal penyesuaian 

Kieso et al. (2018) menyatakan neraca saldo merupakan entri dalam 

pelaporan keuangan yang terjadi pada akhir periode pelaporan agar 

pendapatan dicatat pada periode di mana pendapatan atau pengeluaran biaya 

diakui pada periode terjadinya, perusahaan membuat entri penyesuaian. 

Jurnal penyesuaian diperlukan untuk melakukan perhitungan transaksi yang 

tepat agar pelaporan laporan laba rugi menyajikan pemasukan dan 

pengeluaran dapat menggambarkan kondisi sebenarnya. 

 

6. Menyusun laporan neraca saldo setelah penyesuaian 

Kieso et al. (2018) mengungkapkan setelah adanya penyesuaian maka 

neraca saldo dibuat kembali setelah adanya pemindahan komponen 

penyesuaian kedalam buku besar. Neraca ini berfungsi untuk menampilkan 

semua akun dengan saldo yang disesuaikan pada akhir periode. Neraca 

saldo sangat penting karena dapat menampilkan pengaruh dari kejadian 

finansial yang terjadi selama periode. 

 

7. Menyusun laporan keungan 

Kieso et al. (2018) berpendapat perusahaan dapat menyiapkan laporan 

keuangan langsung melalui neraca saldo setelah dilakukan penyesuaian. 

Penyusunan laporan dapat dimulai dengan menyiapkan laporan posisi 

keuangan dari akun aset, akun liabilitas dan akun ekuitas perusahaan dalam 

neraca saldo. Saat penyusunan laporan posisi keuangan nilai laba ditahan 

terdapat pada nilai akhir dari laporan laba ditahan. Kemudian disusun 
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laporan laba rugi menggunakan akun pendapatan dan beban dari neraca 

saldo. Penyusunan laporan laba ditahan yang terdapat dari akun laba 

ditahan, akun dividen yang ditambah laba bersih atau bisa saja dikurangi 

rugi bersih.  

 

8. Membuat jurnal penutup  

Kieso et al. (2018) proses jurnal penutupan akan mengurangi saldo akun 

sementara atau temporary accounts hal ini berfungsi untuk menyiapkan 

akun transaksi periode berikutnya. Ikhtisar laba rugi merupakan akun yang 

akan menampung seluruh pendapatan dan beban. Pemindahan tersebut 

dilakukan hanya pada setiap akhir periode. Akun laba rugi merupakan 

mencerminkan laba bersih dalam suatu periode. Laba bersih ini akan 

dipindahkan ke suatu akun yaitu ekuitas, namun dalam perusahaan 

perseorangan atau persekutuan, akun ekuitas merupakan akun modal. 

 

9. Membuat jurnal pembalik setelah tutup buku 

Kieso et al. (2018) berpendapat bahwa neraca saldo atau jurnal pembalik 

setelah penutupan merupakan hal yang disiapkan setelah adanya proses 

penutupan akun sementara. Neraca saldo tersebut berisi akun permanen atau 

real accounts, berupa akun aset, akun liabilitas, dan akun ekuitas yang akan 

dibawa ke periode akuntansi berikutnya. Neraca saldo setelah adanya 

penutupan jika mempunyai jumlah debit dan kreditnya yang sama, bukan 

berarti perusahaan mencatat seluruh transaksi atau tidak bisa membuktikan 

buku besar telah benar. Penyebabnya yaitu neraca tetap seimbang jika ada 
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transaksi jika suatu transaksi dicatat dua kali atau belum dijurnal dan 

dipindahkan ke dalam buku besar. 

Langkah-langkah tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1 yang menjelaskan 

siklus akuntansi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Siklus Akuntansi, sumber: Kieso et al., 2016 

 

2.3 Sistem Pelaporan Akuntansi 

2.3.1 Laporan Keuangan sesuai SAK EMKM 

Menurut SAK EMKM (2016) laporan keuangan merupakan laporan 

keuanngan entitas yang menerapkan dasar akrual sebagai asumsi kelangsungan 

dalam usaha, sesuai dengan konsep entitas bisnis yang digunakan selain entitas 

mikro, kecil ataupun menengah. Kieso et al. (2018) menyatakan laporan keuangan 

merupakan penyajian informasi untuk mengetahui kinerja keuangan suatu entitas 

tersebut dan posisi keuangannya yang mempengaruhi dalam pengambilan 

keputusan suatu entitas. Berdasarkan SAK EMKM (2016) laporan keuangan 

entitas terbagi menjadi tiga yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan 

catatan atas laporan keuangan. 
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2.3.2 Unsur Laporan Keuangan 

Menurut SAK EMKM (2016) dalam laporan keuangan terdapat unsur-

unsur dalam laporan keuangan yang dapat menggambarkan pengaruh keuangan 

dari transaksi yang terjadi dan peristiwa yang telah diklasifikasikan berupa:  

 

2.3.2.1 Aset 

Kieso et al. (2018) menegaskan bahwa aset merupakan sumber daya yang 

dimiliki dan dikendalikan oleh entitas tersebut yang diakibatkan dari peristiwa 

yang terjadi pada masa lalu serta dari manfaat ekonomi masa depan yang mengalir 

ke entitas bisa dalam bentuk uang, investasi, mesin, tanah, dan gedung. SAK 

EMKM (2016) menyatakan aset mempunyai manfaat ekonomi masa depan berupa 

potensi dapat memberikan konstribusi secara langsung atau tidak langsung 

terhadap arus kas yang terjadi pada entitas. Aset memiliki beberapa wujud yaitu 

aset tak berwujud, dan memiliki wujud. 

 

2.3.2.2 Liabilitas 

Liabilitas adalah kewajiban entitas saat ini yang timbul akibat peristiwa 

yang terjadi masa lalu, dan penyelesaiannya mengakibatkan adanya arus kas 

keluar dari entitas dan menjadi sumber daya yang dapat memberikan manfaat 

ekonomi bagi entitas (Kieso et al., 2018). 

Menurut SAK EMKM (2016) membagi liabilitas menjadi dua yaitu 

kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif. Kewajiban hukum memiliki sifat 

dipaksakan berdasarkan hukum sesuai dengan kontrak atau peraturan 

perundangan-undangan. Kewajiban konstruktif merupakan kewajiban yang timbul 
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dari tindakan perusahaan saat liabilitas yang timbul pada masa lalu, dan kebijakan 

yang telah dipublikasikan sehingga perusahaan telah memberikan indikasi kepada 

pihak lain bahwa perusahaan akan menerima tanggung jawab yang akan diterima, 

dan mengakibakan munculnya ekspektasi yang kuat dari pihak lain bahwa 

perusahaan tersebut akan melaksanakan tanggung jawabnya. 

Penyelesaian kewajiban saat kini mengakibatkan entitas untuk memberikan 

sumber daya perusahaan yang memiliki manfaat di masa depan, biasanya dapat 

dilakukan dengan cara pembayaran kas, penyerahan aset lain selain dari kas, 

pemberian jasa, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain atau 

kewajiban dapat diselesaikan dengan cara kreditor membatalkan atau 

membebaskan haknya.  

 

2.3.2.3 Ekuitas 

Menurut SAK EMKM (2016) mengungkapkan ekuitas adalah hak atas aset 

perusahaan setelah dikurangi oleh seluruh liabilitasnya. Ekuitas diartikan sebagai 

nilai sisa namun ekuitas dapat diklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan 

dalam perseroan terbatas misalnya, saldo laba awal periode, setoran modal, dan 

penyisihan saldo laba (Kieso et all., (2018). 

 

2.3.2.4 Penghasilan 

Menurut SAK EMKM (2016), penghasilan merupakan kenaikan atas  

manfaat ekonomi pada periode pelaporan dimana kenaikan tersebut berupa 

kenaikan aset atau arus kas masuk atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan 

kenaikan nilai ekuitas. Penghasilan  terdiri dari keuntungan dan pendapatan. 
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Penghasilan atau pendapatan timbul dari pelaksanaan operasional usaha. 

Sedangkan keuntungan yaitu akun lain yang memenuhi kriteria penghasilan 

namun tidak dapat dikategotikan sebagai pendapatan.  

 

2.3.2.6 Beban 

Penurunan nilai ekonomi selama periode akuntansi yang berbentuk 

penurunan aset atau adanya arus kas keluar atau adanya kenaikan atas kewajiban 

usaha yang mengakibatkan penurunan nilai ekuitas dapat dikategorikan sebagai 

beban (SAK EMKM, 2016). Beban yang timbul dari adanya pelaksanaan aktivitas 

entitas meliputi beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan. Adapun beban 

dalam bentuk kerugian, mencerminkan adanya akun lain yang dikategorikan 

sebagai beban namun tidak dapat dianggap sebagai beban yang timbul dari adanya 

operasional usaha, contohnya kerugian dari pelepasan aset. 

 

2.3.3  Komponen Laporan Keuangan 

Menurut Kieso et al. (2018) laporan keuangan dikatakan lengkap apabila 

terdiri dari komponen-komponen berikut: 

2.3.3.1 Laporan Posisi Keuangan (Neraca)  

SAK EMKM (2016) menjelaskan bahwa aset, liabilitas, dan ekuitas 

merupakan unsur yang berkaitan secara langsung dengan penyusunan laporan 

posisi keuangan. Pada unsur aset terdiri dari kas dan setara kas, piutang dagang 

dan piutang lainnya, persediaan, aset tetap, aset tak berwujud, aset keuangan. 

Sedangkan pada unsur liabilitas terdiri dari hutang dagang dan hutang lainnya, 

liabilitas keuangan, liabilitas dan aset pajak tangguhan, provisi, liabilitas dan aset 
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untuk pajak kini. Serta unsur ekuitas terdiri dari modal saham dan pembagian 

dividen. Laporan ini merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi 

ekonomi perusahaan saat ini.  

 

2.3.3.2 Laporan Laba Rugi  

SAK EMKM (2016) menjelaskan bahwa keadaan dimana terdapat selisih 

antara total pendapatan setelah dikurangi dengan beban disebut laba rugi. Laporan 

tersebut menyajikan pos pendapatan dan beban yang terjadi pada suatu 

perusahaan untuk periode tertentu. Pada laporan ini mencakup beberapa pos yang 

terdiri dari pendapatan, biaya keuangan, beban pajak, beban operasional dan laba 

atau rugi bersih.  

 

2.3.3.3 Laporan Perubahan Ekuitas 

SAK EMKM (2016) mendefinisikan laporan perubahan ekuitas sebagai 

laporan keuangan yang menyajikan laba atau rugi bersih yang terjadi pada suatu 

periode, penarikan atau bagi hasil oleh pemilik, rekonsiliasi antara saldo awal dan 

saldo akhir periode. Laporan perubahan ekuitas disajikan setelah diketahui kondisi 

laba atau rugi perusahaan. 

 

2.3.3.4 Laporan Arus Kas 

SAK EMKM (2016) mendefinisikan bahwa laporan arus kas adalah 

penyajian informasi mengenai arus kas keluar dan arus kas masuk sehingga 

membantu pengguna laporan untuk menilai kinerja perusahaan dalam 

menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas untuk kebutuhan perusahaan. 
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Manfaat dari lain dari informasi laporan arus kas yaitu membantu pengguna 

untuk menilai dan melakukan perbandingan antara nilai arus kas kini dengan nilai 

arus kan periode sebelum dan melakukan prediksi atas nilai arus kas di masa 

depan. Laporan arus kan dapat menjelaskan informasi mengenai sumber 

penerimaan dan pengeluaran kas. 

 

2.4 Sistem Informasi Akuntansi  

Simkin, Rose, dan Norman (2018) mendefinisikan sistem informasi 

akuntansi sebagai pengelompokan data yang dimasukkan hingga dilakukan 

pemprosesan dan menghasilkan informasi yang diperlukan bagi penggunanya 

untuk tujuan pengambilan keputusan. 

Menurut Hall (2011) dalam sistem informasi akuntansi terbagi menjadi tiga 

bagian yaitu : 

Transaksi Finansial 

Transaksi non finansial    Informasi 

Gambar 2.2 Siklus Transaksi diproses oleh sistem, sumber : Hall, (2011) 

Sistem pemrosesan transaksi (TPS) dapat menunjang kegiatan operasional 

bisnis dengan berbagai dokumen, pesan dan laporan untuk setiap pengguna dalam 

sebuah organisasi. Seluruh data yang akan dimasukkan ke sistem informasi 

akuntansi akan ditampung dalam penyimpanan data. Pemprosesan data 

menghasilkan berbagai laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, 

laporan pajak, laporan arus kas, dan laporan lainnya sesuai dengan hukum. 

Data aktivitas bisnis yang telah dimasukkan akan diolah oleh sistem. 

Terdapat beberapa jenis aktivitas selama proses pengolahan data berlangsung 
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yaitu menambahkan catatan atau data baru, membaca atau mengambil data yang 

ada, memperbaharui data yang telah ada sebelumnya dan menghapus data. 

Informasi merupakan hasil output dari seluruh siklus pemprosesan data. Informasi 

tersebut berupa laporan keuangan yang berfungsi untuk pengambilan suatu 

keputusan seperti laporan pertanggungjawaban, laporan anggaran dan laporan 

varians.  
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